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 جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد

 شناسي علم اطالعات و دانشرشته 
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 اطالعاتي متخصصان علوم اسالمي بررسي و تبيين رفتار
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 یزدان منصوریاندکتر 

 

 استاد مشاور

 نيا دکتر نصرت ریاحي

 

 دانشجو

 فرد زهره عباسي
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 نامه صورتجلسه دفاع از پایان

 فرد نامه خانم زهره عباسي سه دفاع از پایانجل

 شناسي علم اطالعات و دانشدانشجوی کارشناسي ارشد 

 "سي و تبيين رفتار اطالعاتي متخصصان علوم اسالميربر"تحت عنوان 

)در  روانشناسي و علوم تربيتي دانشكده  ۱۱1کالسدر  ۲1/7/۲۹۳۱مورخ   دوشنبه روز ۲۲-۲1در ساعت 

د مشاور، اساتيد داور و مدیر گروه )نماینده شورای ای مرکب از استاد راهنما، استا يتهکرج( با حضور کم

جو و چگونگي پاسخگویي شکميته مذکور پس از شنيدن گزارش دان گردید. زارميلي( برگتحصيالت تك

نامه پيشگفته را بانمره به عدد         نامه یاد شده، پایان های مطرح شده در ارتباط با پایان نامبرده به پرسش

ه با احتساب نمره مقاله                 نام و نمره به حروف                     مورد تأیيد قرار داد. نمره نهایي پایان

 بوده و دارای درجه              است.

 . استاد راهنما:۲

 

 . استاد مشاور:۱

 

 . استاد داور:۹

 

 مدیر گروه و نماینده شورای تحصيالت تكميلي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي:

 حميد رضا جمالي مهموئي
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 پدر و مادر عزیزم

 اند، اند، ... اما نامِ بشرگرفته که فرشته

 

 

 ،داشتني خواهران دوست 
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 مهربانم برادرم 
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 سپاسگزاری

 

 زینت علم بياراست.که جان را به را  یسپاس خدا

  کنم از ميو قدرداني  تشكر

 ؛ما  مراحل زندگي و تحصيلي ی همهشان در  های دلسوزانه پدر و مادر عزیزم، برای حمایت

 های مدرسه؛  سال ی مهربانم در همهمعلمان 

 ویژه    ه رازی کرمانشاه، بهرساني دانشگا ی کارشناسي کتابداری و اطالع اساتيد بزرگوارم در دوره

 آقای دکتر حسن منتصب مجابي، جناب آقای دکتر محمود مرادی و سرکار خانم شهال گنجي؛جناب 

 های بيدریغشان؛ ، برای حمایتمنصوریانجناب آقای دکتر یزدان استاد راهنمای گرانقدرم، 

 هایشان؛ نيا، برای همراهي خانم دکتر نصرت ریاحياستاد مشاور بزرگوارم، سرکار 

حميدرضا جمالي  شناسي دانشگاه خوارزمي، جناب آقای دکتر علم اطالعات و دانش گروهمحترم استاد 

 های پربارشان؛ کالسمهموئي، برای 

  ام؛ نامه سرکار خانم دکتر ليال مكتبي فرد، برای  قبول زحمت داوری پایان

  شرکت کردند. نامه این پایان ی ی اساتيد و پژوهشگراني که در مصاحبه همهو  
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 دهكيچ

 : روشروش از پژوهش حاضر بررسي و تبيين رفتار اطالعاتي متخصصان علوم اسالمي است. هدف :هدف

 های پژوهش از طریق دادهژوهش که با استفاده از رویكرد کيفي انجام شده، گراندد تئوری است. این پ

معيار تدریس یا  دست آمد. این متخصصان، با داشتن به، علوم اسالمي نفر از متخصصان ۱1مصاحبه با 

تحليل شدند.  تخابگيری هدفمند، ان با روش نمونه پژوهش علوم اسالمي در مراکز دانشگاهي یا حوزوی،

 :ها یافتهی باز، محوری و انتخابي انجام گرفت.  های کدگذاری، در سه مرحله ها با استفاده از روش داده

مفهوم  محورحول که در رابطه با پژوهش حاضر به دست آمد  اصليی  چهار مقوله دهد نشان مي ها یافته

منابع و "، "وضعيت مطالعه"، "های مطالعه انگيزهاهداف و "ها  این مقولهقرار دارند.  "مطالعه"مرکزی

ی  ها در یک الگوی سه سطحي قرار دارند. مقوله این مقوله .هستند "مشكالت مطالعه"و  "مجراهای مطالعه

های وضعيت مطالعه و  مقوله شود. عموماً در سطح پيش از مطالعه مطرح مي های مطالعه و انگيزهاهداف 

تواند در  ی مشكالت مطالعه، مي شوند و مقوله سطحِ هنگام مطالعه مطرح مي منابع و مجراهای مطالعه در

 با بررسي کيفيِ گيری: نتيجه .قرار گيرداز مطالعه  از مطالعه، در خالل مطالعه و پس پيش هر سه سطح

عوامل های بسياری در رابطه با این رفتار، معنابخشي شده و  داده رفتار اطالعاتي متخصصان علوم اسالمي،

 شناسایي شدند.  ای مرتبط با آن زمينه

 رفتار اطالعاتي، متخصصان علوم اسالمي، رویكرد کيفي، گراندد تئوری.: کليد واژه
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 . مقدمه۲-۲

های گذشته توليد  در قرن و دستيابي به آن، به یک مسئله مهم تبدیل شده است. در دنيای امروز، اطالعات

 ،علمي قرار گرفته است گوناگون رشد پرشتاب آن مورد توجه محافل مروزهسریعي نداشت اما اعلم رشد 

 سيل عظيمميان  درهای مختلف نيست، بلكه  نبودن اطالعات در زمينه ،چرا که بحث دنيای امروز

 است.مرتبط با نياز کاربران به اطالعات سودمند و  آسان دستيابيروی  بحث بر اطالعات، 

بهره دستيابي به اطالعات  های مختلفي برای روش از ،امروزه کاربران برای رفع نيازهای اطالعاتي خود

 ،حال با این ،کسب اطالعات، در حال فراگير شدن هستند های الكترونيكيِ روشابزارها و  گرچهاگيرند.  مي

 حاضراند و  با کتاب، انس و الفت گرفته، دهند ترجيح مي را های سنتي ن روشبسياری از کاربراهنوز 

وقتي سخن از کتابخانه به ميان  و یا کنندمنابع چاپي  کتاب واطالعاتي دیگری را جایگزین  منبع نيستند

اند. البته  بيگانه م کتابخانه در فضای مجازیو با مفهو دهند کتابخانه را نشان مي ساختمان فيزیكي ،آید مي

های دیجيتالي مقایسه کنيم و به ذکر نقاط ضعف و  های سنتي را با روش در این پژوهش بنا نداریم روش

ها و ابزارهای متفاوتي در ميان  روش کهاز بيان این مقدمه این است مقصود ما  ازیم، بلكه قوت هر یک بپرد

دستيابي به اطالعات، های  و روش مجراها شود. این گوناگوني ابزارها، ه ميفتکاربران مختلف به کار گر

 ،های کاربران گروهمتفاوت ی ها کند به انتخاب شناسي را ناگزیر مي متخصصان علم اطالعات و دانش

 توجه نباشند. بي

متخصصان علم پژوهشيِ های  های مختلف کاربران، یكي از دغدغه بررسي و تبيين رفتار اطالعاتي گروه

های بررسي رفتار اطالعاتي،  در دنيای امروز است و کاربردی بودن پژوهششناسي  اطالعات و دانش

 شناسان نيز تبدیل کند.  دانشای در ميان  ای حرفه را به دغدغه  د آنتوان مي

 

  هبيان مسئل. ۲-۱

در  های ایران تحصيلي دانشگاههای  ی فهرست رشته در مقالههای مختلف علوم،  شاخه  بندی از لحاظ سطح

های مرتبط با آن مانند الهيات، علوم قرآني، معارف اسالمي و  و رشته علوم اسالميی  رشته ،پدیا ویكي

 ی رشتهبندی در پژوهش حاضر،  با اشاره به این سطح .ی علوم انساني آمده است شاخهزیرحقوق، در 

که درحالت کلي  دشون تصار علوم اسالمي خوانده مياخ، به تحصيلي علوم اسالمي و علوم مرتبط یاد شده

، ی دانشگاهي دارد ایي از علوم انساني هستند و نيز علوم اسالمي در ایران عالوه بر این که سابقه زیرشاخه

 . تری نيز دارد طوالني حوزوی ی سابقه

ني در جهان اسالم و ها یا مدارس علميه در گذشته، بيشتر با هدف آموزش و تبليغ علوم و معارف دی حوزه

 عالوه بر اهدافهایي هستند که  های علميه، سازمان شدند، اما امروزه حوزه به ویژه در ميان شيعيان برپا مي

 بنابر این موضوع  اند. های خود گنجانده فعاليت ژوهش را به عنوان یک اصل اساسي درآموزشي و تبليغي، پ
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و مراکز  ها های آموزشي و پژوهشي در دانشگاه ی فعاليت خميرمایه به عنواناطالعات و دستيابي به آن، 

 برخوردار است. باالیياهميت از  های علميه، حوزه

های  ی موضوعي که قرار دارند، فعاليت در هر حوزهجامعه،  متخصصانرسد که  به نظر ميطور  معموالً این 

این  هستند.نيازهای اطالعاتي  رای انواعي ازدادر جریان کار مطالعاتي خود، و  دهند مطالعاتي انجام مي

که برای رفع نيازهای اطالعاتي  اتاین اقدامدهند،  افراد برای رفع نيازهای اطالعاتي خود اقداماتي انجام مي

یابي روندی است که در آن  اطالع )۲۳۳1)۲مارچيونيني از نظر .ناميم بي ميیا رفتار اطالع را شود انجام مي

داند.  یابي را در حل مشكل مي برای تغيير موقعيت دانش در تالش است. وی ویژگي اطالعبشر هدفمندانه 

یابي فرآیندی است که از نياز اطالعاتي آغاز شده و طي مراحلي اسناد و منابع اطالعاتي با استفاده از  اطالع

و بررسي شده و در  مورد جستجو قرار گرفته، اطالعات موردنياز پس از استخراج بازبيني ،استراتژی معين

 و  ۲۹3۹ادهمي،  به نقل از) دشوند و به حل مسئله منجر خواهد ش نظر بازیابي مي نهایت اطالعات مورد

 .(۲۹3۶نویدی، 

ی علوم انساني کشور  های متخصص در حوزه جا که متخصصان علوم اسالمي، به عنوان یكي از گروه از آن 

دهند، و بحث  اقداماتي برای رفع نياز اطالعاتي خود انجام ميبنابراین، این گروه نيز  مطرح هستند،

، و در نهایت تعامل با اطالعات و منابع و مجراهای ی اطالعاتينيازها رفع یابي و اقدامات الزم برای اطالع

  است. و بررسي قابل طرحنيز  گروه از متخصصان  این اطالعاتي  برای

ی  رساني است، زیرا این ادراک در ارائه ی اطالع های عمده دغدغهیابي، از  طورکلي درک رفتار اطالع  به"

)نوکاریزی و داورپناه،  "ی اطالعاتي مناسب نقش اساسي داردها خدمات بهتر به کاربران و طراحي نظام

۲۹31). 

ها مطرح است که نيازهای اطالعاتي افراد چيست و  معموالً برای طراحان نظامهای اطالعاتي این سؤال

کنندگان،  پژوهشگران در مطالعات استفاده ی هاز مشكالت عمد یابي آنان چگونه است؟ یكي اطالعرفتار 

 .(Wilson,2000) یابي است طالعتشخيص تفاوت ميان نياز اطالعاتي و رفتار ا

های علم اطالعات و  غهها و دغد اطالعاتي از زیرشاخه بررسي و تبيين رفتار که موضوع با توجه به این  

ی  ، برای ارائهشناسي متخصصان علم اطالعات و دانشمطلوب است  در دنيای امروز است؛ شناسي دانش

از  این گروهزیرا  ها آشنا شوند. گروه از کاربران، با رفتار اطالعاتي آنقبول به این   خدمات اطالعاتي قابل

های مطالعاتي مشغول  عاليتهای علميه به ف مراکز حوزه ا وه متخصصان علوم انساني کشور در دانشگاه

با توجه به گيرند.  دستيابي به اطالعات مورد نظر خود بهره ميبرای  هایي هستند و از ابزارها و روش

 به این متخصصان، الزم است کتابداراني زبده و آگاه های کتابخانه محور نيز پژوهش های مطالعاتي و روش

، ها ی نيازهای اطالعاتي آن رفع بهينه در و مي بيایندبه کمک متخصصان علوم اسال العاتي،رفتارهای اط

                                                 
1
Marchionini 
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های  طراحي نظام های اطالعاتي را در ا باشند و طراحان سيستمکوش سایر کاربران متخصص،همانند 

 د. ، یاری رساننکاربر مدار اطالعاتي

نتيجه ، مشاهده و بررسي نمود هایي که و نتایج پژوهش انجام داد جستجوهایي که پژوهشگربا توجه به  

متخصصان علوم  اتياطالع به موضوع رفتار پژوهشي مستقل تاکنون در خود، های  ی کاوش در گستره گرفت

شناسي خالي به نظر  دانشی علم اطالعات و  پرداخته نشده است و جای چنين تحقيقي در حوزهاسالمي 

 اتياطالع ش کيفي به بررسي و تبيين رفتاري دارد با رولذا پژوهشگر در این تحقيق، سعرسد.  مي

نحوه  های مطالعاتي و فعاليت وهای علميه بپردازد  حوزهها و  فعال در دانشگاه اسالمي متخصصان علوم

 مورد توجه قرار دهد. ای اطالعاتي برای کسب اطالعات راها با منابع و مجراه آن  تعامل

 

 پژوهش اهداف. ۲-۹

 هدف اصلي:

 اطالعاتي متخصصان علوم اسالمي رفتاربررسي و تبيين 

 اهداف فرعي:

 ها ای آن حرفه  های با توجه به  فعاليتی متخصصان علوم اسالمي  بررسي ميزان مطالعه 

 متخصصان علوم اسالمي از جستجوی اطالعاتی ها و انگيزه  ترین اهداف بررسي مهم 

 نظر متخصصان علوم اسالميانتخاب نوع منابع و مجراهای اطالعاتي از های  بررسي اولویت 

  اطالعات از نظر  یابي و بازیابي ی جستجو، مكان مشكالت موجود در زمينهترین  مهمبررسي 

 متخصصان علوم اسالمي

 پژوهش یها . پرسش۲-۴

 شود: های زیر مطرح مي باتوجه به اهداف تعيين شده در این پژوهش، پرسش

 ها، چقدر است؟ ای آن های حرفه به فعاليتی متخصصان علوم اسالمي با توجه  ميزان مطالعه .۲

 های متخصصان علوم اسالمي از جستجوی اطالعات چيست؟ ترین اهداف و انگيزه مهم .۱

 کنند؟  متخصصان علوم اسالمي معموال چه نوع منابع و مجراهای اطالعاتي را انتخاب مي .۹

بازیابي اطالعات یابي و  ی جستجو، مكان ترین مشكالت متخصصان علوم اسالمي در زمينه مهم .۴

 کدامند؟

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 . اهميت و ضرورت پژوهش۲-1

برای   که نتایج آن های کاربردی است پژوهشاز جمله ي اتاطالعمربوط به رفتارهای های  پژوهش

ند است. های اطالعاتي سودم و نيز طراحان سيستمشناسي  علم اطالعات و دانشمتخصصان  مندیِ بهره

متخصصان علوم  یافتن از رفتارهای اطالعاتي گاهيبا آ تخصصي علوم دیني،های  کتابداران فعال در کتابخانه

نيازهای اطالعاتي آنان را بهتر  ای، توانمند عمل خواهند کرد، سازی مواد کتابخانه عهمجمواسالمي، در امر 

عمل   ، موفقاطالعاتي به این گروه از کاربران ادهای سو آموزش مهارت کنند و نيز در مي و رفع شناسایي

 .خواهند کرد

های  طراحان سيستم توانند از نتایج این پژوهش بهره ببرند. معموالً های اطالعاتي نيز مي طراحان سيستم

)نوکاریزی و داورپناه، یابي افراد هستند اطالعاطالعاتي به دنبال شناخت نيازهای اطالعاتي و رفتارهای 

جراهای اطالعاتي متخصصان علوم اسالمي، کمک های انتخاب منابع و م شک توجه به اولویت بي .(۲۹31

بهينه و کاربرمداری را در زمينه علوم اسالمي  افزارهای و نرم  های اطالعاتي کند تا طراحان، سيستم مي

این  کنند؛اده استفتوانند از نتایج این پژوهش  مي نيز ، خود متخصصان علوم اسالميطراحي کنند و نهایتاً

برای کسب   تعاملشان با منابع و مجراهای اطالعاتي ی یافتن از نحوه نند با آگاهيتوا مي گروه از متخصصان

خود،  های آموزشي و پژوهشي مهارتبه دنبال آن، و  اطالعاتي های سواد اطالعات، در جهت تقویت مهارت

 گام بردارند.

نيازهای اطالعاتي، های دسترسي محققان و پژوهشگران به  یابي و شيوه پژوهش در مورد رفتارهای اطالع

سازی  ناسب و مطلوب جهت بهينهحل های م ها مي تواند به ارائه راه عالوه بر نشان دادن مشكالت و چالش

 .(۹، ص.۲۹3۴)اسدی اربابي، ابي کمک کندی ها و رفتارهای اطالع روش

ی  ر زمينهو مقاالت بسياری د ها  تاکنون پژوهشدهد،  در این زمينه نشان مي يهای تحقيق مرور نوشته

به بررسي  ها متفاوت بوده و غالباً منتشر شده است، جامعه آماری در این پژوهش "رفتارهای اطالعاتي"

های  مختلف، یا همان متخصصان حوزه تخصصي -علمي یابي اعضای هيئت علمي مراکز رفتارهای اطالع

پيمایشي انجام   روش ي وها با رویكرد کم موضوعي متفاوت، پرداخته شده است و بيشتر این پژوهش

نخست  آوری و خالقيت الزم برخوردار است:پژوهش حاضر به دو دليل عمده از نو با این مقدمه اند. شده

 از این تحقيق،  کاربران منابع اطالعاتي در کشور، اتيرفتارهای اطالع ی آنكه به رغم انتشار مطالعاتي درباره

. به سخني دیگر نخستين وجه خالقانه این پژوهش رود ميين مطالعات کيفي در این زمينه به شمار نخست

در گرو رویكرد و روش نوین آن است. بررسي کيفي رفتار اطالعاتي فرصت مغتنمي برای تبيين عوامل 

. کشف و استخراج مؤثر بر روی رفتارهای مطالعاتي و اطالعاتي یک گروه از متخصصان جامعه است

م اطالعات و ی عل حوزههای  پژوهش بر ایي انداز تازه، چشم با رفتار اطالعاتي های مرتبط مقوله

گروه هدف در در این پژوهش بستگي دارد. زیرا  دليل دوم به جامعه مورد مطالعه وگشاید  شناسي مي دانش

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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تواند  که انجام این تحقيق مي ن قرار نگرفته،این تحقيق قبالً در مطالعات این حوزه مورد توجه محققا

 رتقاء دانش موجود در این عرصه باشد.گامي در جهت ا

 مفهومي  های  . تعریف۲-۶

. به نظر پردازیم ذکر شده در عنوان پژوهش مي عبارت سه از های مفهومي تعریف ی به ارائه، در این بخش 

  به تعریف مفهومي نياز دارند و به قرار زیر هستند: ها عبارتاین  رسد برای تبيين بهتر موضوع،  مي

یابي  های اطالعاتي شامل اطالع عبارت است از کل رفتار انسان در ارتباط با منابع و مجرا: اطالعاتي رفتار

رفتار اطالعاتي شامل ارتباط رودررو با دیگران، و نيز دریافت   فعال و غيرفعال و کاربرد اطالعات. از این رو،

خاص  العاتام کاری با اطهای تلویزیوني بدون قصد انج منفعالنه اطالعات مثل تماشای آگهي

 .(Wilson,2000است)

شخصي که در آمده است:  متخصص در مدخل دهخدا  ی نامه در لغت .جمع متخصص است :متخصصان

 (۲۹۳۱)دهخدا، شهریور .شغلي یا فني تخصص و کارداني به کمال دارد

و یا چيزهایي است که  است علومي هستند که موضوع و مسائل آن، اصول یا فروع اسالم علوم اسالمي:

علم  ٬علم تفسير ٬قرائت، مانند علم سنتو  قرآنشود، یعني  اصول و فروع اسالم به استناد آنها اثبات مي

در مسير خداشناسي  به تمام علومي که یف دیگر، در تعرعلم اخالق نقلي ٬علم فقه ٬، علم کالم نقليحدیث

اسالمي اطالق علوم  ،همه علومي که برای جامعه اسالمي الزم و ضروری استنيز و قرار گيرند 

 .(۲7، ص۲۹۶۳ )مطهری،شود مي

 تقسيمات علوم اسالمي:

 علوم مستند به متون اسالمي 

علم ، علم حدیث، تفسير، قرائت، تجوید، علوم قرآني، بيان، معاني، بدیع، بالغت، نحو، صرف ،زبان عربي

 تاریخ اسالم، ن اسالميعرفا، علم اخالق، علم کالم، علم حقوق، علم فقه، اصول

 علوم مرتبط با متون اسالمي 

 پدیا( ، ویكي"اسالميعلوم "اقتصاد، روانشناسي )، شعر، ادبيات: الهيات اوليه، فلسفه مدرن، فلسفهفلسفه:  

 عملياتي  .تعریف۲-7

 ی مفاهيم به کار رفته در عنوان پژوهش، متخصصان علوم اسالمي نياز به تعریف عملياتي دارد: در زمينه

علوم  تحصيلي های شود که در یكي از رشته پژوهش به افرادی اطالق مي در این :علوم اسالمي متخصصان 

سطح دو ی عمومي ِ دورهالتحصيل  اند و حداقل، فارغ حوزی تحصيل کرده و یا دروس دانشگاهي اسالمي

 .پردازند تبليغِ علوم اسالمي مي یاو  تدریس، پژوهش  های ه علميه هستند و عالوه بر آن به فعاليتحوز

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%81%D9%82%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AD%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%81%D9%82%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 . مقدمه۱-۲

حوزه مربوط به این  تحقيقي های به مرور پيشينه ،اطالعاتيدر این فصل پس از بيان مباني نظری رفتار 

 پردازیم. مي

 یابي، رفتار اطالع مفهوم خاستگاهرساني به این مطلب اشاره شده که،  المعارف کتابداری و اطالع در دایره

در مفهوم عام، به نخستين مطالعات مربوط  و تاریخچه آن ،است نکنندگا ط به حوزه مطالعه استفادهمربو

های این حوزه  گردد. کاربرد آن نيز متناسب با پيشرفت مي به ارتباطات علمي و استفاده از اطالعات باز

دانشمندان از مجراهای رسمي  ی یابي مربوط به استفاده ها به رفتار اطالع تغيير یافته است. نخستين اشاره

 اًنوع "یابي دانشمندان رفتار اطالع"که بيشتر جنبه کمّي داشته است. اصطالح و غيررسمي ارتباطات بوده 

ها و نشریات بهره  کنند، از کتاب اشاره به رویكرد دانشمندان متفاوت است که با همكاران خود مشاوره مي

کنند،  مي گيرند، مطالب پيش از انتشار یا تجدید چاپي را دریافت کار مي ای را به گيرند، خدمات چكيده مي

 های آنها در انتخاب مجراهای ارتباطي یكسان نيست. یابند؛ امّا اولویت ها حضور مي و در همایش

پدید آمد  "چندروشي"به مرور زمان، تحولي به سمت مطالعات نظری و کاربرد فنون کيفي و یا تحقيقات 

ها، سير تكاملي پيمود. در  و بدین ترتيب، معنای صریح و داللت ضمني این اصطالح بر اساس این پيشرفت

گيرد کامالً به کيفيت خود تحقيقات  چه ورای این اصطالح صورت مي این خصوص، ماهيت و کيفيت آن

بدون توجه به  "یابي رفتار اطالع"بستگي دارد. به همين سبب، هرگونه تحليل تاریخي از کاربرد اصطالح 

، )اليسغيرممكن است "های اطالعاتي فادهتاس"و  "نيازهای اطالعاتي"اصطالحات متجانس آن یعني 

 ( معتقد است:۱1۲1بيتس) (.۲۹3۲

آوری  مطالعه جستجو و جمع"، "مطالعه استفاده"های اوليه در حوزه رفتار اطالعاتي با عنوان  پژوهش

 "جویي پژوهش اطالع"شدند. به تدریج عبارت  ناميده مي "مطالعه نيازها و استفاده اطالعاتي"، یا "اطالعات

ی  واژه ۲۳۳1ه شد. در دهه گرفتها در زمينه تعامل افراد با اطالعات به کار  برای همه انواع پژوهش

 (. ۲۹۳۱بگلو،  به نقل از رجبعلي)گردید "جویي اطالع"تفاده گسترده جایگزین اس "رفتاراطالعاتي"

مورد توجه پژوهشگران بوده است و در اثر تحوالت  ۲۳۱1ی نيازهای اطالعاتي از سال  اما مطالعه درزمينه

رساني کشورها در  عهای اطال ع در تدوین سياستفناوری اطالعات و هم چنين به دليل اهميت این موضو

یابي، پس از تحقيقاتي که طي  ای به خود گرفت. بررسي نياز اطالعاتي و رفتار اطالع شكل تازه ۲۳11دهه 

 (.۲۹3۴در مؤسسه کرنفيلد انجام شد، آغاز گردید)یمين فيروز و داورپناه،  ۲۳11دهه 

طور ضمني ميزان فعاليت مثبتي  که به مكن است، بيش از آناین اصطالح م "یابي اطالع"جزء  با این همه،

که  را برساند، از فعاليتي حكایت کند که توسط مطالعات فردی یا گروهي نتيجه نداده باشد. درحالي

"گردآوری اطالعات"اصطالح خنثای 
1
ارائه دهد. جزء  "یابي اطالع"تر از  عيني توصيفي است ممكن 

                                                 
1
 Information gathering 
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کمي مبهم جلوه کند. در این  "رفتارگرایي"سبب معنای ضمني  ممكن است بهدر این اصطالح نيز  "رفتار"

سازد و از لحاظ  ذهن را از مفاهيم رفتارگرایي رها مي "یابي های اطالع فعاليت"زمينه، اصطالحاتي چون 

دهند و نيز از مفهوم انگيزش و  ای که خود نظر و عمل را به هم پيوند مي خانواده فلسفي از مفاهيم هم

ـ چنان دامنه وسيعي  "نياز اطالعاتي"ـ همانند مفهوم  "یابي رفتار اطالع"کند. ليكن مفهوم  اسخ دور ميپ

 .(۲۹3۲، اليس) فلسفي بتواند مانع رواج آن گردد گونه عوامل رسد این نظر مي دارد که بعيد به

یابي  بحث رفتار اطالعهای گوناگون،  پس از جنگ جهاني دوم و با افزایش اطالعات علمي و فني در زمينه

مطرح شد. در این  ۲۳۴3برای اولين بار در کنفرانس اطالعات علمي انجمن سلطنتي انگلستان در سال 

کنفرانس، مطالعاتي درباره نحوه استفاده کاربران از اطالعات ارائه و آغازگر رویكردی جدید در مطالعه رفتار 

المللي اطالعات علمي در واشنگتن،  کنفرانس بين ،۲۳13یابي انسان شد. ده سال بعد، در سال  اطالع

یابي را پيگيری کرد. پيش از ظهور رایانه برای ذخيره و بازیابي اطالعات و در فاصله  مطالعات رفتار اطالع

يازهای محور اصلي بر استفاده از اطالعات متمرکز شده بود. پس از این دوره به ن ۲۳۶1تا  ۲۳۴1دهه 

 .(Wilson, 2000)شداطالعاتي نيز پرداخته 

 .تعریف و تبيين رفتاراطالعاتي۱-۱

های جستجوی اطالعات  را به طور محدود تنها برای اشاره به فعاليت "رفتاراطالعاتي"برخي از پژوهشگران 

کنند که رفتار  (، پيروی مي۲۳۳۳) ۲تر ویلسون اکثر پژوهشگران از معنای گسترده اما برند، به کار مي

جویي و استفاده  ه رفتار انساني در ارتباط با منابع و مجراهای اطالعاتي، از جمله اطالعمجموع"اطالعاتي را 

( برمبنای تعریف فوق، رفتار ۱11۲داند. پتيگرو و همكاران) مي "از اطالعات به صورت فعال و غيرفعال

های  ت در بافتچگونگي نياز، جستجو، ارائه و استفاده مردم از اطالعا"اطالعاتي را چنين تعریف کردند: 

های مختلف چگونه به  ی این مفهوم است که مردم در بافت . منظور از رفتار اطالعاتي دربرگيرنده"مختلف

فيشر، به نقل از ) دهند رده و مورد استفاده قرار مياطالعات نياز دارند، آن را جستجو، مدیریت و ارائه ک

 .(۳، ص۲۹37کچني،  اردلز و مک

  یابي اطالع

تغيير موقعيت دانش  یابي روندی است که در آن بشر هدفمندانه برای اطالع(، ۲۳۳1) ۱مارچيونينياز نظر 

یابي فرآیندی است که از نياز  داند. اطالع مي یابي را در حل مشكل در تالش است. وی ویژگي اطالع

قرار  ن مورد جستجومراحلي اسناد و منابع اطالعاتي با استفاده از استراتژی معي اطالعاتي آغاز شده و طي

نهایت اطالعات موردنظر بازیابي  گرفته، اطالعات موردنياز پس از استخراج بازبيني و بررسي شده و در

مرحله که مسيری را  به یابي الگوریتمي است مرحله همچنين اطالعد شد. شوند و به حل مسئله منجر خواه مي

با تجزیه، تحليل،  های کاوش این ميان ميانجي کند و در درخواست به سمت دریافت پاسخ طي مي از بيان

                                                 
1
Wilson 

2
 Marchionini 
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به نقل از نتيجه رسيدن کاوش سهم مؤثری دارند ) به تصفيه، توسعه، تبدیل و ترجمه دروندادها و نتایج در

 (۲۹3۶ نویدی و  ۲۹3۹ ادهمي

 یابي رفتار اطالع

یابي  را رفتار اطالع های اطالعاتي یابي و در تعامل با محيط مطالعه رفتار کاوشگران در فرایند اطالع

های اطالعاتي  آوری و بازیابي اطالعات در محيط یابي چگونگي جستجو، جمع گویند. در رفتار اطالع مي

گيرد. رفتار  های بازیابي اطالعات مورد بررسي قرار مي گوناگون و رفتارهای کاربران در تعامل با نظام

ي شناسي و ارتباطات مورد بررس رساني، روان اطالع یابي در حوزه علوم مختلف از جمله کتابداری و اطالع

 .(۲۹3۶نویدی، به نقل از ) گيرد قرار مي

تر مفاهيم مربوط به رفتار اطالعاتي از الگوی ویلسون، صاحب نظر بزرگ این حوزه استفاده  در تعریف کامل

استفاده از اطالعات را از  رفتار جویي و اطالعرفتار یابي،  اطالعرفتار کنيم که چهار نوع رفتار اطالعاتي،  مي

 اند: داند، این تعاریف در ذیل آمده یكدیگر متمایز مي

 شامل  ،های اطالعاتي عبارت است از کل رفتار انسان در ارتباط با منابع و مجرا رفتار اطالعاتي

رفتار اطالعاتي شامل ارتباط رودررو با   یابي فعال و غيرفعال و کاربرد اطالعات. از این رو، اطالع

های تلویزیوني بدون قصد انجام کاری  دیگران، و نيز دریافت منفعالنه اطالعات مثل تماشای آگهي

 .با اطالعات خاص است

 ات به منظور ارضای هدفي خاص در عبارت است از جستجوی هدفمند اطالع جویي رفتار اطالع

رساني دستي )مانند روزنامه یا کتابخانه(، یا با  های اطالع فرد ممكن است با نظام .جریان جستجو

 .گستر( در تعامل باشد ن      بر رایانه )وب جها های مبتني نظام

 های  ل با نظامتر رفتار به کار گرفته شده از سوی جستجوگر در تعام سطح جزئي ،یابي رفتار اطالع

 با انسان تعامل سطح در خواه نظام، با های تعامل تمام شامل یابي اطالع رفتار رساني است. اطالع

خواه در سطح انتزاعي است )مثل اتخاذ یک   ،(پيوندها انتخاب و موشواره از استفاده مثل) رایانه

اینكه کدام یک از دو گيری در مورد  راهبرد جستجوی بولي یا تعيين معيارهایي برای تصميم

های همجوار قفسه یک کتابخانه انتخاب شده سودمندتر است( که اعمال  کتابي که از مكان

 .شود ها یا اطالعات بازیابي شده را نيز شامل مي ذهني، نظير قضاوت در مورد ربط داده

 ،به درون  یافته اعمال فيزیكي و ذهني مبتني بر اطالعات راه شامل رفتار استفاده از اطالعات

، هایي از یک متن گذاری بخش اعمال فيزیكي مانند عالمت ،پایگاه معرفتي شخص است. بنابراین

را  طالعات جدید با دانش موجودها، و نيز اعمال ذهني مثل مقایسه ا دادن اهميت آن برای نشان

 .(Wilson, 2000)گيرد در بر مي
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 مباني نظری رفتار اطالعاتي.۱-۹

ی خاصي برای بررسي و تبيين رفتار اطالعاتي متخصصان  پژوهشگر از الگو یا نظریهپژوهش حاضر، در 

های کيفي مرسوم است و البته مورد  اقدامي که در پژوهش  ، یعني هماناست  نگرفته  علوم اسالمي بهره

  اشاره شده است: به آن آثار مربوط به پژوهش کيفي کم و بيشدر طور که  هست، زیرا همانمناقشه نيز

های  پژوهش ها در های موجود در تحليل داده های تحقيقي پيشين و نظریه و تآثير از نوشتهگيری  بهره

کرد،  را انكار  توان آن پوشي نيست و واقعيتي است که نمي کيفي در حال انجام، بحثي است که قابل چشم

های خود  برای تحليل داده های پژوهش کيفي آمده است، که پژوهشگر نباید دستورالعملاز در برخي ليكن 

 در پژوهش حاضر نيز (.۲۹۳۲و متكي به خود باشد)سلدن،  استفاده کند تحقيقي و نظری از آثار پيشين

های  در تحليل پنهان این مطالعاتذهني و آشكار است که تآثير  این بوده است و سعي پژوهشگر بر

های  ص نيست. به هر حال براساس سرفصلچندان مشخقابل انكار نيست، اما ميزان آن پژوهشگر 

 .آورده شده است ها در فصل دو و پيش از تحليل داده ، این مطالعات شده برای پایان نامه تعریف

با  "های رفتار اطالعاتي نظریه"توان به کتاب  موجود در حوزه رفتار اطالعاتي مي های برای اطالع از نظریه 

های  غني از نظریه يمنبع کچني اشاره کرد که ویراستاری کرن فيشر، ساندا اردلز و لين )ای. اف( مک

ه، این کتاب، شده آمد  طور که در پيشگفتار متن ترجمه موجود در حوزه رفتار اطالعاتي است. همان

و نوظهوری است که های مفهومي پایدار  راهنمایي برای پژوهشگران و همچنين مروری عملي از چارچوب

 31نظير  های مختلف رفتار اطالعاتي از آن استفاده نماید. این اثر تالش بي تواند برای مطالعه جنبه فرد مي

کشور )استراليا، کانادا، دانمارک، انگلستان، فنالند، ایرلند، ژاپن، سوئد، تایوان و ایاالت  ۲1دانشمند از 

این مقاالت در قالب فرانظریه، نظریه و الگوی رفتار اطالعاتي  ه است.مقال 7۱متحده امریكا(، جهت نگارش 

 اند. فراهم آمده شناسي ا موضوع علم اطالعات و دانشدرصد( ب ۱/1۲مقاله ) ۴۹هستند. از این تعداد، 

رفتار اطالعاتي در حوزه علم اطالعات و  و مبناهای نظری از الگوها ای گزیده در ادامه با ذکر این مقدمه،  

ها  به آن يجام گرفته با موضوع رفتار اطالعاتانهای  بسياری از پژوهش و در اثر یاد شدهشناسي که  دانش

 شود. پرداخته شده است، بيان مي

 

 ۲یابي اليس طالعالگوی رفتار ا.۱-۹-۲

امل چند ش ،یابي ی اساسي در رفتار اطالع موضوع های مورد بحث این نظریه این است که الگوهای پيچيده

 به شرح زیر است: اندک فعاليت

 های مشخص آغاز جستجو برای اطالعات فعاليت :شروع 

                                                 
1
Ellis 
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 ارجاعي بين منابع های ارتباط های شكل ی استنادها یا دیگر دنبال کردن زنجيره: پيوندیابي 

 ای از عالیق بالقوه تورق: جستجوی نيمه هدایت شده در محدوده 

 :به عنوان فيلتری برای طبيعت و کيفيت منابع آزمون  ،های بين منابع کارگيری تفاوت به تمایز

 شده

 های حاصل در یک حوزه، از طریق نظارت بر منابع ویژه ن از پيشرفتنظارت: آگاه نگه داشت 

 مند از طریق یک منبع ویژه جهت جایابي منابع مورد عالقه استخراج: فعاليت نظام  

های گوناگون در  توانند به شيوه هاست که مي مؤلفهها و  مدل رفتاری مذکور شامل روابط ميان این مشخصه

ای از مراحلي که هر پژوهشگر به  یابي تعامل داشته باشند. این مدل مجموعه  الگوهای مختلف رفتار اطالع

تواند  های مختلف تنها مي نماید. روابط ميان مشخصه هنگام جستجوی اطالعات دنبال مي کند، ارائه نمي

 حات توصيف شود، مگر زماني که اشاره به الگوهای خاص در زماني خاص شده باشد.ترین اصطال در انتزاعي

های مختلفي که مورد مطالعه قرار گرفتند و رویكردهای روش شناختي که در طول  در هر صورت، گروه

کنند که این رویكرد، روشي گسترده، قوی و بسيار عملي  مطالعات مختلف به کار گرفته شدند، تأیيد مي

کند  های صنعت عرضه مي ی دانشگاهي و پژوهش یابي پژوهشگران در دو عرصه سازی رفتار اطالع ی مدلبرا

 (۲71-۲7۹، ص۲۹37)اليس، 

 ۲یابي ویلسون الگوی اطالع.۱-۹-۱

ها  به عنوان یک الگوی حل مسئله برای پژوهش ۲۳3۹یابي را اولين بار در سال  ویلسون، فرایند اطالع

های این رشته  پژوهش سازی را به منظور یكپارچه مدل حل مسئله خود ۲۳۳7ل ساکار برد. سپس در  به

یابي، جستجو و استفاده از اطالعات با مراحل مختلف فرایند حل مسئله  ارائه کرد. در این مدل اطالع

حل مسئله و  ،تعریف مسئله ،ئلهنما در ارتباط است. مراحل حل مسئله عبارتند از: شناسایي مس هدف

 (.۱111، ن راه حل )ویلسونبيا  نياز( درصورت)

یعني در ، داند جوی فعال و هم غيرفعال ميیابي را هم شامل رفتار جست رفتار اطالع ،هاني خوداو در مدل ج

های آن  مثالً تماشای تلویزیون و دریافت اطالعاتي از برنامهتجوی فعال ذهن را برای اطالعات )عمل جس

طور که توجه غيرفعال )یعني بدون قصد قبلي(  داند همان یابي مي تار اطالعبدون قصد و اراده قبلي( جزء رف

 دهد. و جستجوی مداوم را در این ردیف قرار مي

 :است زیر های مؤلفه شامل ویلسون اطالعاتي رفتار الگوی

 اطالعاتي نياز زمينه ·

                                                 
1
Wilson 
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 گر مداخله متغيرهای ·

 (غيرفعال یا  فعال) یابي اطالع رفتار ·

 .اطالعات از استفاده و پردازش ·

ها در حقيقت همان عناصر تشكيل دهنده رفتار اطالعاتي هستند. این الگو چرخه فعاليتهای  این مؤلفه

گر زیادی را  دهد و متغيرهای مداخله اطالعاتي را، از ایجاد نياز تا مرحله استفاده از اطالعات، نشان مي

)به نقل از  د، داردکن ا فعال ميکارهایي که آن ر اختو س أثير شگرفي بر رفتاراطالعاتيگيرد که ت دربرمي

 .(۲۹31نوکاریزی و داور پناه، 

 ۲یابي کریكالس ع مدل اطال.۱-۹-۹

رفتار "ای با عنوان  ی تعيين کننده را در مقالهیابي  مدل خود در رابطه با رفتار اطالعجيمز کریكالس، 

ها یا متون، ولو  ی پيشينه اطالعات را معادل با  استفاده( مطرح کرد. او ۲۳3۹) "یابي: الگوها و مفاهيم عاطال

کند که بر قطعيت شخص تأثير  سازی مي ر نوع محرکي، مفهومداند و اطالعات را به عنوان ه اندک، مي

ی  گذارد. باز اندیشي کریكالس نسبت به اطالعات، موجب کاربرد منابع گوناگون از جمله حافظه مي

 های فردی شد. تأثيرها و مشاهدهشخصي، ارتباط ميان فردی، 

این عقيده است که این کاربر است که برای خود،  نگر از اطالعات، وی بر با بنيان قرار دادن این نگرش کل

 کند. اطالعات را تعریف مي

یابي و به طور کلي رفتار اطالعاتي، کریكالس  به منظور در نظر گرفتن انواع مختلف اهداف مؤثر بر اطالع

یابي و  سازد: گردآوری اطالعات، اطالع فعاليت اطالعاتي را به عنوان بنيان مدل خود مطرح ميسه 

دهي. برای نشان دادن تمایز بين این سه فعاليت ممكن، وی مفهوم نيازهای اطالعاتي را مورد  اطالع

 رد است.دهد. بنا به تعریف، نياز به معنای وضعيت عدم قطعيت شناخته شده توسط ف کنكاش قرار مي

جوید و در عوض یک  یابي فعال است دوری مي ی نيازهای ناهشيار که بي ارتباط با اطالع کریكالس از ایده

کند. بر اساس این تحليل از نيازهای  تحليل دوالیه متشكل از نيازهای آني و نيازهای معوقه اختيار مي

و دالیل دهد: مقوله بندی منابع  رار ميیابي را مورد دقت ق اطالعاتي، مدل کریكالس، دو جنبه از اطالعا

او مفهوم سنتي منبع اطالعاتي را با گنجاندن منابع دهند.  که چرا افراد، منابع معيني را ترجيح مي این

دهد. با توجه به بحث انتخاب منبع، وی دریافت  یابي خود گسترش مي دروني و غير رسمي در مدل اطالع

کنند، یعني به منابعي  کنند یا راه دیگری را انتخاب مي دروني اعتماد ميکه در اکثر موارد افراد به منابع 

کنند. این منابع شامل کمک گرفتن از تجارب شخصي، دسترسي به  که خودشان خلق نموده اند بسنده مي

های شخصي یا در برخي موارد، مشاهده ی دنيای پيرامون افراد  یا فایل  اطالعات ذخيره شده در حافظه

                                                 
1
Kirkelas  
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گيرند که برای یافتن اطالعات به بيرون از خود  مورد انتخاب منابع خارجي، وقتي افراد تصميم مي در است.

  واسطه  زنند، این یک منبع انساني مستقيم و بدون رجوع کنند، یا به منابع شخصي یا غيرشخصي سر مي

ریكالس براساس راحتي های انتخاب منبع در اطالع یابي، ک شود. در تحليل انگيزه است که ترجيح داده مي

کند.  بندی مي شود، منابع را اولویت ترین کوشش( و نه صحت، که یک اصل اساسي محسوب مي )اصل کم

شناسند، کسي که با حداقل تالش،  دهند اطالعات مورد نياز خود را از فردی که مي جویان ترجيح مي اطالع

هرچند شاید در کنند )اشته باشد کسب رود دانش الزم را د قابل مشورت باشد و کسي که انتظار مي

 واقعيت، اطالعات صحيحي نداشته باشند.(

یابي و مقرر کردن این که عالیق  تر از ماهيت اطالع ی یک تحليل پيچيده و قوی مدل کریكالس، با ارائه

عاتي انسان های رفتار اطال یابي بگذراند تا به سایر چهریزه پژوهشي ما باید پا را فراتر از عملكرد خاص اطالع

، ۲۹37ها را از رویكرد سنتي به سمت مطالعات کاربران تغيير داد)هنيفر و فالتون،  نيز توجه شود، نگرش

 (.۱7۲-۱۶7ص

 ۲لثاوجستجوی اطالعات کوفرآیند .۱-۹-۴

فعاليت ساختاری کاربر برای یافتن معني از اطالعات به "جو از نظر کولثاو عبارت است از: فرایند جست

نين استفاده از اطالعات را . او همچ"خویش در یک مسئله یا موضوع خاص گسترش وضعيت دانشمنظور 

درپي دربارة دریافت اطالعات و چگونگي درک کاربران از کمكي که اطالعات درارتباط  کنشهایي پيشامل 

 داند.  مي  ،ا یک موقعيت کرده )یا نكرده( استب

اهي ویژه دارد. این اصل که مبيّن نوعي وضعيت شناختي و جایگ "اصل عدم اطمينان"در نظریه کولثاو 

شود که دانشجویان در مورد  عاطفي است، همراه با اولين مراحل فرایند تحقيق و هنگامي مطرح مي

موضوع تحقيق خود مطمئن نيستند و یا در فهمشان از موضوع نقص یا کاستي وجود دارد. کولثاو عقيده 

اطالعات بيشتر به دنبال معنا هستند تا یافتن پاسخ. تدوین فرضيه، دارد که افراد در جریان کسب 

ترین نقطه در فرایند تحقيق است. شرایط عاطفي، تحت نفوذ وحدت و تكرر اطالعاتي که در جریان  اساسي

توانند با مراحل خاصي از تحقيق پيوند  شویم، قرار دارد. شرایط عاطفي مي تحقيق با آن مواجه مي

شود. برای  و سرانجام درگيری شخصي با فرایند تحقيق موجب افزایش احساسات مثبت ميباشند؛  داشته

کولثاو، وضعيت انفعالي کاربر در طول تحقيق نكتةاصلي است. طي چند تحقيق که سالها به طول انجاميد، 

قيق از مشاهده و بررسي دانشجویان، کولثاو توانست مراحلي را تعریف کند که روی هم رفته بيانگر تح

  (. ۲۹71، ۱سازد)موریس است. وی این مراحل را با وضعيت عاطفي و رفتاری هر یک مرتبط مي

 شوند:  در این مدل، افكار ، احساسات و اعمال در شش مرحله توصيف مي

                                                 
1 Kuhlthau 
2Morris 
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عدم قطعيت و تشویش بروز ی آن،  واسطه شود و به شخص از فقدان دانش یا درک، آگاه مي شروع: .۲

 کند. مي

ی کلي، شناسایي مي شود و عدم قطعيت اوليه، اغلب سبب  ه، موضوع یا مسئلهانتخاب: یک حوز .۱

 بيني محتصر و آمادگي برای شروع جستجو است. ساز یک احساس خوش

 کاوش: مواجهه با اطالعات پراکنده و ناسازگار و افزایش قابل ذکر عدم قطعيت، ابهام و تردید. .۹

موازات افزایش اطمينان، از عدم قطعيت کاسته شود و به  تدوین: یک دیدگاه متمرکز، تدوین مي .۴

 شود. مي

تر شدن عالقه  شود و به موازات عميق گردآوری: اطالعات مرتبط با دیدگاه متمرکز، گردآوری مي .1

 کند. و درگيری در پروژه، عدم قطعيت فروکش مي

گران دهد یادگيری خود را برای دی شخص امكان مي : جستجو همراه با درک جدیدی که بهارائه .۶

 یابد. توصيف کند یا به نوعي آن را به کار بندد، پایان مي

ی مداخله،  مراحل فرایند جستجوی اطالعات، اصل عدم قطعيت و مفهوم ناحيه با اجماعِ( ۱11۴کولثاو )

یابي به عنوان فرایند ساخت بر اساس دیدگاه کاربر پيشنهاد  یک چارچوب مفهومي برای درک اطالع

ای است  های پژوهشي گسترده مفهومي مبتني بر تجربه و رفتار افراد درگير در پروژه چارچوبکند. این  مي

ی معين از زمان انجام شوند. افراد با استفاده از کتابخانه ها و نظام های اطالعاتي،  ک دورهکه باید در ی

یف پيچيده ای کنند؛ وظا دهندکه آن ها را به کسب ادارک جدیدی ملزم مي وظایف پيچيده ای را انجام مي

افزایش عدم  دهند و اطمينان را کاهش. یابي، عدم قطعيت را افزایش مي ی اطالع که عموماً در مراحل اوليه

شناسي  ی مداخله برای متخصصان علم اطالعات و دانش قطعيت در فرایند جستجوی اطالعات یک محدوده

مي فرآیند جستجوی اطالعات، کند. همچنين چارچوب مفهو های اطالعاتي مشخص مي و طراحان نظام

های افزایش دسترسي عقالني و ذهني  گستراند تا آنان به جستجوی روش چالشي فراروی پژوهشگران مي

  .(۱77-۱7۴، ص۲۹37کولثاو، شوند، بپردازند) که منجر به یادگيری، خالقيت و اختراع مي

 ۲دروین ریمدل معنادا.۱-۹-1

طالعات است. در این مدل، اطالعات چيزی است که رویكردی شناختي در جستجوی ا مدل دروین

عواطف یا احساسات  فرایندهای داخلي شناختي در آن دخالت دارند. اما تفهيم فقط یک امر ذهني نيست.

ر فهم مفهوم گذارند. روشن است، عواطف یا احساسات د نيز بر پاسخ شناختي افراد به اطالعات تأثير مي

کند، اما این  های عاطفي فرایندهای شناختي تأکيد نمي به طور خاص برجنبه نياز بسيار مؤثرند. دروین

                                                 
1
Dervin 
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سازد، به بسط آن  غني مي ای که مدل وی را پيچيده و توان از رویكرد وی دریافت و به گونه موضوع را مي

 باشد.  جو برای پرکردن شكاف موجود در ذهن وی مي پرداخت. این مدل به نوعي بيانگر تالش ذهني اطالع

بخش  هرآنچه فردی آگاهي»یابد و اطالعات به  کننده اطالعات مرکزیت مي در این مدل، اهميت مصرف

و شناختي   گرا، مبتني بر موقعيت، کلي  شود. مدل تفهيمي، اطالعات را ذهني، تبدیل مي« شمارد مي

ین مدل بر های شخصي تأکيد دارد. همچنين در ا بيند. این مدل، بر فهميدن اطالعات در زمينه مي

کنندة  شود. مصرف گيری نيازهای اطالعاتي و راههای رفع این نيازها نيز تأکيد مي فهميدن چگونگي شكل

شود، بلكه در مرکز یک  کنندة منفعل اطالعات از محيط خارج تلقي نمي اطالعات نه تنها یک دریافت

و این   تغييرات ادراکي در کاربر شده فرایند تغيير فعال و مداوم قرار دارد. در این فرایند، اطالعات موجب

 شود. تغييرات خود موجب دگرگوني در برداشت کاربر از اطالعات مي

. شود مي استفاده "فایده  ـ  فاصله موقعيت ـ "عة نيازهای اطالعاتي از استعارة روش دروین، هنگام مطال در

 ناشي آید، مي پدید دانش در که "ای فاصله" یا انقطاع از اطالعاتي، نيازهای تمام که کند مي اظهار وی

ش دارند با استفاده از تاکتيكهای کوش افراد و آید مي وجود به خاص "موقعيت" یک در فاصله این. شود مي

خوانده « کمكها»یا « فواید»رساند  مختلف، این فواصل را برطرف کنند. آنچه ایشان را به روی پل مي

مندی در رفتار افراد وجود دارد که باید آن را در خوی گرفتن با  شود. دروین معتقد است حالت نظام مي

مندی نيازها باید به  نظمي است. این خصيصة نظام وده و عاری از بيمند ب فرایندها یافت. نيازهای افراد نظام

توانند مورد توجه  تلقي شود. نيازهای اطالعاتي هنگامي مي  عنوان یک فرایند، و نه یک وضعيت ثابت،

برای پرکردن  "فاصله"هرفرد به هنگام مواجه شدن با یک ببریم که   قرارگيرند که بتوانيم به فرایندی پي

در آن وارد شود )موریس،   آورد، دست مي  برای حصول چيزی )بویژه دانش جدید( که از این تجربه به و  آن،

۲۹71 .) 

 وضعيت ناهمگون دانش.۱-۹-۶

 ( ارائه شده است و با تحليل ارتباطي صریح۲۳۳7ِ) ۱لكينتوسط ب ۲(ASKمفهوم وضعيت ناهمگون دانش )

مؤثر ميان توليدکننده و استفاده کننده برای رسيدن به ایجاد ارتباط "ی اصلي علم اطالعات یعني  مسئله

. بلكين با استفاده از مفهوم ناهمگوني منظور خود را این گونه بيان همراه شده است "اطالعات مطلوب

ي فرد برای رسيدن به کند که وضعيت دانش استفاده کننده در رابطه با یک موضوع، در پيوند با توانای مي

دار تعميم یافت(. ناهمگوني به  یک هدف به نوعي ناکافي است)بعداً به توانایي غلبه بر یک شرایط مسئله

ی  تواند نه تنها نتيجه روشني به این منظور مورد استفاده قرار گرفت که نشان دهد وضعيت عدم کفایت مي

عدم قطعيت و تعدادی مفاهيم بالقوه مرتب در برخي  کمبود در دانش باشد، بلكه برخي مسائل دیگر مانند

 ها نيز ممكن است منجر به ناهمگوني در وضعيت دانش شود.  موقعيت

                                                 
1
Anomalous State of Knowledge (ASK) 

2
 Belkin  
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 ۲ی تيلور "نيازهای ناآگاهانه"علم اطالعات، مانند  های مگون دانش، آشكارا با دیگر فرضيهوضعيت ناه

( ارتباط ۲۳3۹مورد نظر دروین ) "یها شكاف "( و ۲۳7۲) ۱ورسيگ "موقعيت مسئله برانگيز"(، ۲۳۶3)

 های زیر با دیگر مفاهيم تفاوت دارد: ين در زمينهلكی وضعيت ناهمگون دانش ب دارد. اما فرضيه

 های کلي است. ه یک تبيين شناختي روشن از پدیدهاین فرضي 

 تواند انواع مختلفي داشته باشد. همگون ميهای نا این فرضيه اعتقاد دارد که وضعيت 

 نتایج عملياتي کردن این مفهوم در یک شرایط تجربي مورد آزمایش قرار گرفته است. برخي از 

  های بازیابي پيشنهاد کرده که در شناسایي و طراحي  کردن در نظامخاصي برای برای منظورابزار

 های بازیابي اطالعات مورد آزمایش قرار گرفته است. نظام

ی وضعيت ناهمگون دانش و کاربرد آن برای مقاصد بازیابي  کند که در فرضيه ( اشاره مي۲۳31بلكين )

اطالعات ، شایسته نيست که از یک فرد در موردویژگي مورد نياز برای حل وضعيت ناهمگون دانش وی 

داند، مناسب باشد.  چه فرد نمي ای ارائه شود که برای آن پرسيده شود. وضعيت ناهمگون دانش باید به گونه

های بازیابي، بایستي بر اساس مطابقت سؤال با بازنمون  بنابر این بازیابي اطالعات به طور معمول و مدل

ی دیگر فنون وابسته به نوع وضعيت ناهمگون دانش جایگزین شود، مرتب  مدرک که بایستي به وسيله

کاربرد آن در نظام های بازیابي اطالعات  عمومي را مطرح کرده و چگونگي ASKشوند. بلكين ایده فرضيه 

 را تشریح نموده است.

ی پرداختن به تشریح این  یابي در زمينه ی وضعيت ناهمگون دانش ارتباط آشكاری با رفتار اطالع فرضيه

 تواند از طریق ها مي آورند و چگونه استدالل یابي روی مي دليل خاص دارد که چرا مردم به رفتار اطالع

فرضيه به منظور نشان دادن این که چگونه چنين تعامل شخصي با اطالعات پاسخ داده شود. به عالوه، این 

های بازیابي اطالعات مورد پشتيباني قرار گيرد، به کار  است به بهترین وجه با طراحي نظامتعاملي ممكن 

در  "تيرویكرد شناخ" ح،اصطال به  ت ناهمگون دانش، عنصری کليدی دری وضعي برده شده است. فرضيه

علم اطالعات است که این خود چرخشي در رویكردهای علم اطالعات از رویكردهای مبتني بر نظام به 

، ۲۹37. )بلكين، شروع شد ۲۳71ی  کننده است که از اواسط دهه سوی رویكردهای مبتني بر استفاده

 (۶۴-۶۲ص

 علوم اسالمي حوزوی ی تاریخچه. ۱-۴

ن کار اهتمام گردد که آن حضرت شخصاً به ای )ص( برمي دیني به عصر رسول خداشروع تربيت عالمان 

کردند. پس از رحلت آن حضرت،  ط مختلف به عنوان مبلغ، اعزام ميیافتگان را به نقا ورزیدند و تربيت مي

مرکز تعليم و تربيت عالمان و ادامه یافت. در دوره امام باقر)ع( و امام صادق)ع(، حوزه علميه، به عنوان 

                                                 
3
 Taylor  

4
 Wersig 
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ای که حدود چهار هزار نفر در کالس درس امام صادق)ع( شرکت  مروجان دیني شكل گرفت؛ دوره

شدند و سپس به انتشار و تبليغ  کردند و از زبان شخصيت معصوم، با معارف ناب قرآن آشنا مي مي

های عمومي که  ختند. عالوه بر درسپردا های مختلف در ميان مردم جامعه مي های خود در عرصه آموخته

تر  های کوچک ختلف علوم به صورت تخصصي در حلقههای م کردند، رشته جمع بسياری در آن شرکت مي

شد. در همين  نظير و آینده نگرانه تلقي مي شد، که در آن دوره اقدامي بي شاگردان خاص تعليم داده ميبه 

م و اعتقادات، ریاضي، نجوم، ر قرآن، فقه، ادبيات، کالهای تخصصي تفسي راستا امام صادق)ع( در رشته

با رویكرد پروری  های خارجي برای تبليغ معارف الهي و ترجمه متون به شاگرد آشنایي با زبان شيمي و

 های ستمگر عباسي، این حرکت متوقف شد و تخصصي پرداخت. ولي به دليل خفقان حاکم بر حكومت

غيبت صغرای حضرت  ی به صورت محدود، ادامه یافت. پس از پایان دوره )ع( آن هم تنها در عصر امام رضا

نظير شيخ طوسي، حرکتي نو و عميق با عنوان حوزه علميه در  )عج( توسط عالم متفكر و فقيه بي حجت

ی  الهي و اسالمي توانستند از این مدرسه شكل گرفت و افراد مشتاق معارفبغداد و سپس نجف اشرف 

چند با فراز و فرودهایي همراه بوده، ولي  های بعدی هر حرکت در دورهبهره گيرند. این  )ع( دیني اهل بيت

های بزرگ علمي در شهرهای قم، نجف اشرف، کربالی معلي و  که قطب گاه تعطيل نشد و تا به امروز هيچ

ل در راهنمای تحصي") کنند، ادامه دارد. های علميه شيعه ایفا مي مشهد، نقش محوری در امور حوزه

 تا( ، بي"های علميه خواهران حوزه

 شورکدر داخل نه يشيپ. ۱-1

ویژه، موضوع رفتارهای  های متعددی انجام شده است و به کنون پژوهش رفتارهای اطالعاتي، تا ی زمينهدر 

یابي اعضای هيئت علمي مراکز آموزش عالي مختلف، بسيار مورد توجه پژوهشگران گذشته بوده  اطالع

قابل توجه، رویكرد و روش پژوهش، در کارهای پيشين است که در اکثر موارد، با رویكرد کمي است. نكته 

 اند. توصيفي و نيز با ابزار پرسشنامه، انجام شده  و روش پيمایش

 استادان دانشگاهاطالعاتي  رفتار بررسي .۱-1-۲

های مربوط به بررسي رفتار اطالعاتي استادان دانشگاه، به ترتيب تاریخ پژوهش، ذکر  این بخش پژوهشدر 

  شوند:  مي

ها  یابي آن اطالعرکنندگان و رفتا استفاده ی همطالع ی هانجام شده در ایران درباری  هاحتماالً اولين مطالع

و هدف آن،  گرفتتهران انجام  دانشگاه. این مطالعه توسط گروه کتابداری است ۲۹1۴ مربوط به سال

اطالعاتي اعضای هيئت علمي دانشكده علوم  های جستجوی اطالعات و دستيابي به منابع بررسي شيوه

کردن مطالب  بيشتر برای آماده ،داد که اعضای هيئت علمي دانشگاه تهران بود. نتایج این تحقيق نشان

 . (۲۹3۹فيروز و داورپناه،  ين)یمکردند استفاده مي درسي از منابع اطالعاتي
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های کسب اطالعات تخصصي توسط اعضای هيئت علمي  روش"( پژوهشي با عنوان ۲۹۶۶افشار زنجاني )

نتایج حاصل از این بررسي نشان داد که هدف اصلي  انجام داد، "مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي

، هشي است. در ميان منابع اطالعاتياعضای هيئت علمي در استفاده از منابع اطالعاتي انجام وظایف پژو

ترین منبع کسب اطالعات است. در جستجوی منابع، مراجعه مستقيم به کتابدار از اهميت  کتاب مهم

های خارجي،  دسترسي به اطالعات، نا آشنایي اعضای هيئت علمي با زبانباالیي برخوردار است. از موانع 

 المللي، مهم ذکر شده است. ها با مراکز بين آشنایي با نشریات مهم رشته تخصصي، فقدان ارتباط کتابخانهنا

کارورزان دانشگاه علوم  یابي استادان، دستياران و (، در پژوهشي به بررسي رفتاراطالع۲۹3۹)کاظمي 

ها هرسه گروه مورد  . با توجه به یافتهای وابسته به دانشگاه پرداخته كي اهواز شاغل در بيمارستانپزش

های رسمي، اطالعات  ز راهاز مجراهای غيررسمي و سپس ا مطالعه، برای روزآمدکردن اطالعات خود ابتدا،

دا از مجالت و سپس از کنند. استادان برای رفع نيازاطالعاتي و روزآمدکردن اطالعات خود ابت کسب مي

نگاشت ها  ها و تک کنند، در حالي که دستياران و کارورزان، ابتدا کتاب ها استفاده مي ها و تک نگاشت کتاب

گيری از منابع  های بهره کنند.کمبود وقت و آشنا نبودن با شيوه و سپس مجالت پزشكي را مطالعه مي

ای بازیابي اطالعات برشمرده شده است. مهمترین اطالعاتي، از مهمترین مشكالت فردی هر سه گروه بر

مشكالت غيرفردی )سازماني( استادان، غني نبودن و روزآمد نبودن مجموعه کتابخانه است و در مورد 

 دستياران و کارورزان، به ترتيب، روزآمد نبودن و غني نبودن مجموعه مورد توجه بود.

یابي اعضای هيئت علمي را مورد بررسي قرار داد. روش  (، عوامل مرتبط با رفتار اطالع۲۹3۴نوشين فرد )

ها پرسشنامه است. عوامل مورد نظر در این پژوهش،  تحليلي و ابزار گردآوری داده -این پژوهش، پيمایشي

عوامل فردی و محيطي هستند که عوامل محيطي شامل عوامل اجتماعي، اقتصادی و فرهنگي است. برای 

های آماری استفاده  یابي و متغيرهای فردی و محيطي از آزمون رفتار اطالعبررسي ارتباط بين متغيرهای 

یابي    دهد که درصد عوامل فردی مرتبط با متغيرهای رفتار اطالع های پژوهش نشان مي شده است. یافته

های آماری بيش از درصد عوامل محيطي مرتبط با آن است. از ميان عوامل محيطي، درصد عوامل  در نمونه

 .یابي بيش از درصد عوامل اجتماعي و عوامل فرهنگي است صادی مرتبط با متغيرهای رفتار اطالعاقت

یابي اعضای هيئت علمي و  رفتارهای اطالع"( در پژوهش مشترکي به بررسي۲۹3۶مدني و عليادونيقي )

ي با نگرش پرداختند. این پژوهش پيمایش "ای دانشگاه در رفع نيازهای اطالعاتي آنانه  نقش کتابخانه

های اعضای هيئت علمي دانشگاه آزاد  ترین هدف مهم های زیر است: تحليلي انجام شد و شامل یافته

اسالمي واحد رودهن در مراجعه به کتابخانه و جستجوی اطالعات، رفع نيازهای پژوهشي و روزآمد کردن 

دهند و پس از  ترجيح مي اطالعات شخصي است. افراد مورد مطالعه، کتاب را به سایر منابع اطالعاتي

جا که  کنند. از آن تكميلي استفاده مي  های تحصيالت نامه کتاب، از نشریات ادواری معتبر، اینترنت و پایان

مراجعه های دیگر  به کتابخانه کتابخانه پاسخگوی تمام نيازهای اطالعاتي جامعه آماری پژوهش نيست، لذا

ها است. نبود کتابداران متخصص در کتابخانه،  وجه آنکنندو سپس خرید کتاب و مقاالت مورد ت مي

های اطالعاتي و اینترنت، کمبود وقت جهت جستجوی اطالعات، تسلط  دسترسي نداشتن به رایانه، بانک

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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های دیگر، روزآمد نبودن اطالعات و... از مشكالت اعضای هيئت علمي برای دستيابي به  نداشتن به زبان

 اطالعات محسوب مي شود.

زکوه، یابي اعضای هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيرو (، در بررسي رفتارهای اطالع۲۹37)گر آهن

های اعضای هيئت علمي از جستجوی اطالعات در این پژوهش  مهمترین هدف :به این نتایج دست یافت

روزکردن اطالعات تخصصي و شناسایي منابع تخصصي است.   های علمي، به پيمایشي، تهيه و انتشار مقاله

سرعت کم اینترنت، کنند.  ها برای رسيدن به اهداف ذکرشده از منابع چاپي و اینترنتي استفاده مي آن

ی تحقيق  های جستجو از مهمترین مشكالت جامعه ها و استراتژی نداشتن وقت کافي و آگاه نبودن از روش

و  آن ي است. مهمترین مشكالت اعضای هيئت علمي در کتابخانه، مجهز نبودنیابي الكترونيك در اطالع

ی علمي، مدرک تحصيلي و نيز، استفاده از  ی تدریس، مرتبه نداشتن مكاني خاص برای مطالعه است. سابقه

 یابي اعضای هيئت علمي است. کتابخانه، از عوامل مؤثر در رفتار اطالع

های دستيابي اعضای هيئت علمي و دانشجویان دانشگاه آزاد  روش" هشِ(، پژو۲۹37و حسني )پوراحمد  

های  تحقيق پيمایشي است. یافته. روش را انجام دادند "اطالعاتي مورد نيازاسالمي واحد شيروان به منابع 

کنند  برای رفع نياز اطالعاتي خود بيشتر از کتاب استفاده مياستادان و دانشجویان دهد،  پژوهش نشان مي

از منابع استادان در استفاده  ی انگيزه کنند. نشریات ادواری و منابع الكترونيكي کمتر مراجعه ميو به 

دانشجویان برای نوشتن مطالب درسي است و کمتر به  ی يشتر تدریس و تحقيق است و انگيزهب ،اطالعاتي

از خود را از دهند منابع مورد ني گروه ترجيح مي دليل کسب اطالعات جاری و روزآمد است. هر دو

برای جستجوی  و کنند ی دیگری مراجعه مي  دانشگاه تهيه کنند و به ندرت به کتابخانه ی کتابخانه

دان را به جستجوی منابع از طریق مجراهای الكترونيكي ترجيح  عات هر دو گروه استفاده از برگهاطال

  دهند. مي

یابي اعضای هيئت  اطالعاتي و رفتاراطالع (، در پژوهشي به بررسي نيازهای۲۹33گنجي، دیاني و فروغي)

های  یافتهپرداختند. روش این پژوهش پيمایشي است و طبق  ۲۹37علمي دانشگاه رازی کرمانشاه در سال 

 ترین انگيزه و هدف اعضای هيئت علمي از جستجوی اطالعات، انجام کارهای پژوهشي است. مهم آن،

درصد و ۲/۳1. کتاب با برند اطالعات بهره مييررسمي رسمي و غ جامعه مورد مطالعه از هر دو منبع

. درصد، مهمترین منابع رسمي اطالعات از نظر اعضای هيئت علمي هستند7/3۴های ادواری با  نشریه

جامعه های  درصد، مهمترین اولویت۶/۶۳و شرکت در سمينارهای داخلي با  درصد۲/3۶شخصي با  بتجار

منبع ترین  مهمدرصد، 1/۳7اینترنت با ی  ها، شبكه از نظر منابع غيررسمي هستند. از نظرآن تحقيق

عوامل دسترسي دشوار به اینترنت، ترافيک شبكه و سرعت  غيرچاپي کسب اطالعات است و نيز مهمترین

 عنوان شده است.ها  کم شبكه در انتقال داده

یابي اعضای هيئت علمي دانشگاه آزاد  رفتار اطالع( در پژوهشي به بررسي ۲۹33ميرحسيني و زارعي )

جامعه  دهد اکثر نشان مي توصيفي –این پژوهش پيمایشي های  . یافتهاسالمي واحد همدان پرداختند

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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کنند.  ( احساس مي7/۴۲( و زیاد )%۴۴%/۳کسب اطالعات را در خود بسيار زیاد ) پژوهش نياز به جستجو و

ثير کتابخانه أت و نه مرکزی دانشگاه را در جستجوی اطالعات کمثير کتابخاأت ،ت علميئاعضای هي

ترین مجرای دستيابي به اطالعات  مهم ند.ارزیابي نمود (۶/۹۴)% دیجيتالي در جستجوی اطالعات را زیاد

( ۴/۱۳) ( و سپس کتابخانه شخصي با ميانگين رتبه۶۲/۴) های اطالعاتي با ميانگين رتبه پایگاه نظر، مورد

 (۳/۶۳با فراواني )% ندر دسترس بود ،ل انتخاب مجراهای اطالعاتي توسط جامعه مورد پژوهشیدال .است

اینترنتي بيشترین استفاده از منابع اطالعاتي مربوط به منابع  است. (۶/11)% و سهولت استفاده با فراواني

پژوهش پست ترین ابزارهای جستجوی اطالعات توسط جامعه  ( است و مهم۶1/۴با ميانگين رتبه )

. است (3۳/۹) های تخصصي با ميانگين رتبه روزنامه مجالت وو  (۱۶/۴) با ميانگين رتبه ،الكترونيكي

( ۴۳/۴و روزآمدکردن اطالعات با ميانگين )( ۴/۶۲( اطالعات تخصصي با ميانگين شناخت و اعتالی

نع و مشكالت موجود جامعه ترین موا از مهم ترین انگيزه و هدف از جستجوی اطالعات بيان شده است. مهم

بين نياز اطالعاتي و منابع موجود در کتابخانه  ناهمخوانيمورد پژوهش در دستيابي به اطالعات مورد نياز  

ت علمي با ميانگين رتبه ئاعضای هي ی و فقدان محل خاصي برای مطالعه (۲7/۴با بيشترین ميانگين رتبه )

 .اشاره نمود (۲۶/۴)

یابي اعضای هيئت  (، در پژوهشي به بررسي نيازهای اطالعاتي و رفتارهای اطالع۲۹3۳صياميان و دیگران)

علمي و عوامل مرتبط با آن در دانشگاه های علوم پزشكي شمال کشور پرداختند. نتایج این پژوهش 

درصد( است که ۳/۶۴ی پژوهش ) هيئت علمي در زمينه اطالعاتي اعضای پيمایشي نشان داد بيشترین نياز

درصد(، برای 7/7۳های مازندران، بيشتر از بابل است. اکثر اعضای هيئت علمي ) ان در دانشگاهاین ميز

یابي در  کنند. مهمترین مشكالت جریان اطالع روزآمد کردن اطالعات خود از مجالت پزشكي استفاده مي

ی  ری فاصلهدرصد( و دو۴/۱3درصد(، محدودیت زمان )۴/۹1آشنایي کم با زبان ) این اعضا عبارتند از: 

، با توانند خيلي خوب درصد(. بيشتر اعضای هيئت علمي متذکر شدند که نمي3/۲۱رساني ) مراکز اطالع

 های جدید همگام شوند. پيشرفت

یابي اعضای هيئت علمي  رفتار اطالع"خود  پژوهشدر ، (۲۹۳۲پيشوایي )خوزستاني، نيكنام و  کياني

های آن به  . روش این پژوهش پيمایشي است و یافتهندرار دادرا مورد بررسي ق "دانشگاه علوم پزشكي یزد

ترین انگيزه و هدف اعضای هيئت علمي از جستجوی اطالعات، ارتقای کيفيت تدریس  قرار زیر است: مهم

ها برای دستيابي به اطالعات، بيشتر از مجراهای الكترونيكي مثل پایگاه ها و کتابخانه های   است. آن

های الكترونيكي، و از ميان منابع چاپي، کتب  منابع الكترونيكي، کتاب کنند. از ميان ميدیجيتال استفاده 

ترین مشكالت اعضای هيئت علمي در دستيابي به اطالعات الكترونيكي و  دهند. مهم تخصصي را ترجيح مي

 ت است.چاپي، سرعت پایين خطوط ارتباطي و مخابراتي برای ارسال و دریافت اطالعات و نيز کمبود وق

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 یا پژوهشگران اطالعاتي متخصصان موضوعي رفتار بررسي .۱-1-۱

های مربوط به بررسي رفتار اطالعاتي متخصصان موضوعي یا پژوهشگران، به ترتيب  در این بخش پژوهش

 شوند: تاریخ پژوهش، ذکر مي

صان مراکز تحقيقات یابي متخص ی رفتارهای اطالع مطالعه"نامه خود با عنوان  (، در پایان۲۹7۶نورمحمدی )

گيری از روش توصيفي، به  و بهره "مهندسي وزارت جهادسازندگي در کسب اطالعات علمي و فني

یافت: بيشترین محل تأمين اطالعات تخصصي جامعه پژوهش، استفاده از سایر   های زیر دست یافته

از اطالعات جهت امور ی متخصصان از جستجوی اطالعات، استفاده  ها است. باالترین انگيزه کتابخانه

ی انتشار مطالب  پژوهشي است. متخصصاني که دارای مدرک کارشناسي ارشد هستند، باالترین انگيزه

علمي را دارند. بيشترین نوع اطالعات مورد جستجوی متخصصان، نتایج تحقيقات و اطالعات فني است و 

متخصصان هستند.  ی بع مورد استفادهدرصد بيشترین منا ۱/۹۳درصد و نشریات ادواری با  1/13با   کتاب

های  های غيررسميِ دسترسي به اطالعات، تالش و تجارب شخصي و حضور در گردهمایي ترین کانال مهم

داخل کشور است. نيمي از متخصصان با مدرک دکتری نياز به دسترسي منابع علمي را از طریق حضور در 

. بيشترین روش جستجوی اطالعات پژوهشگران، نمایند مجامع علمي و فني خارج از کشور مرتفع مي

 ۴/۹۲درصد متخصصان از صفحات فشرده نوری و  ۲/1۳دان و همكاران متخصص است.  استفاده از برگه

کنند. متوسط زماني که  درصد نيز اطالعات مورد نيازشان را از طریق جستجوی پيوسته بازیابي مي

 ۴/11ساعت در هفته است.  به نظر  ۲1تا  ۶ن کنند بي آوری اطالعات صرف مي متخصصان جهت جمع

ها، باالترین  رساني در فراهم آوردن منابع علمي موردنياز آن ها و مراکز اطالع درصد از متخصصان، کتابخانه

ترین موانع دستيابي به اطالعات مورد نياز متخصصان، فقدان آن منابع در  اولویت را دارند. از مهم

 سيدن اطالعات عنوان شده است.  ها و به موقع نر کتابخانه

آهن جمهوری اسالمي  یابي متخصصان راه  به بررسي رفتارهای اطالع ی خود نامه در پایان (،۲۹31سليمي)

دهد، اکثر جامعه آماری،  نشان مي يپيمایش پژوهش های این ها پرداخت. یافته ایران و شناخت مشكالت آن

کنند. کارکنان متخصص در رفع  ، در خود احساس مينياز به جستجو و کسب اطالعات را بسيار کم

ها و مراکز  ها کتابخانه کنند و به اعتقاد آن اطالعاتي خود، از اینترنت به اندازه کافي استفاده نمي نيازهای

رساني نيستند. این افراد برای کسب اطالعات، به ندرت به  رساني راه آهن، دارای ابزار جدید اطالع اطالع

ها ندارند. ویژگي  کنند و معتقدند کتابداران شناخت زیادی از منابع تخصصي آن مراجعه ميکتابدار 

یابي کارکنان متخصص، تأثير بسيار کمي دارد، ولي مدرک تحصيلي، سابقه  جنسيت، در رفتارهای اطالع

 کار و پست سازماني آنان تا حد زیادی مؤثر است.

ي آموزش و یابي معلمين پژوهنده در نواح ارهای اطالعرفت دنامه خو پایاندر  ،(۲۹3۱فروشاني ) رستمي 

ترین انگيزه و  های این پژوهش پيمایشي به قرار زیر است: مهم پرورش شهر شيراز را بررسي کرد. یافته

های پژوهشي است. معلمان برای جستجوی اطالعات،  هدف معلمان پژوهنده از جستجوی اطالعات، فعاليت

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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های تحقيقاتي و  کنند، از ميان منابع رسمي، کتاب، گزارش رسمي استفاده مياز دو روش رسمي و غير

رسمي، مشورت با همكاران، اولویت دارد. جامعه مورد بررسي برای  نشریات ادواری، و از ميان منابع غير

آن،  دهند و از ميان منابع الكترونيكي از اینترنت و پس از دستيابي به اطالعات، منابع چاپي را ترجيح مي

کنند. از مشكالتي که معلمان پژوهنده در زمينه دسترسي آسان  های اطالعاتي بيشتر استفاده مي از پایگاه

ها، کمبود  توان به موارد زیر اشاره کرد: موجود نبودن منابع اطالعاتي در کتابخانه به اطالعات دارند، مي

 ی.ا های رایانه وقت برای جستجوی اطالعات، آشنا نبودن با نظام

یابي پژوهشگران پژوهشكده مهندسي جهاد کشاورزی  (، رفتارهای اطالع۲۹31قمصری)  تصویری رادمهر و

دهد، مهمترین  ن ميهای این پژوهش نشا را مورد بررسي قرار دادند. روش پژوهش پيمایشي است. یافته

تخصصي های پژوهشي و روزآمدکردن اطالعات  از جستجوی اطالعات، انجام طرحانگيزه و هدف 

ند. کتاب، مهمترین پرداز با دو روش رسمي و غيررسمي به جستجوی اطالعات مي ها است و آنپژوهشگران 

برقراری ارتباط با پژوهشگران داخل و خارج از کشور، مهمترین منبع غيررسمي کسب منبع رسمي، و 

ودن کتابخانه و کمبود اطالعات در جامعه مورد بررسي است. مهمترین موانع دسترسي به اطالعات، غني نب

ی پژوهشگران، از منابع چاپي و غيرچاپي برای  امكانات برای دریافت اطالعات از خارج از کشور است. همه

الكترونيكي از نظر محققان، اینترنت و   های انتخاب منابع برند. اولویت جستجوی اطالعات بهره مي

بررسي از پست الكترونيكي به عنوان مجرای های اطالعاتي تخصصي است و نيز کل جامعه مورد  پایگاه

 کنند. سرعت پایين، مشكل اصلي محققان در تعامل با اینترنت است. تبادل اطالعات استفاده مي

 فضای مجازیاطالعاتي با تأکيد بر  بررسي رفتار. ۱-1-۹

تيب تاریخ در این بخش، پژوهش های مربوط به بررسي رفتار اطالعاتي با تأکيد بر فضای مجازی، به تر

 شوند: پژوهش ذکر مي

یابي و  بررسي چگونگي تأثير اینترنت بر رفتار اطالع"(،  در پژوهشي به ۲۹7۳حياتي و تصویری قمصری )

های  پرداختند. یافته "های علمي و صنعتي ایران سازمان پژوهش لميهای پژوهشي اعضای هيئت ع فعاليت

ی مورد مطالعه پایين است. در  دهد، ميزان استفاده از اینترنت در جامعه این پژوهش پيمایشي نشان مي

ميان ميان خدمات و منابع اینترنت، پست الكترونيكي بيشترین کاربرد را به خود اختصاص داده است. 

 ي و فعاليت های پژوهشي در دو گروه کاربر و غير کاربر تفاوت معني داری وجود ندارد.یاب رفتار اطالع

    کننده به مراجعه پژوهشگرانیابي  رفتارهای اطالع"نامه خود به بررسي (، درپایان۲۹7۳نوروزی چاکلي)

world wide web  داخت. پر  "دانشگاه تربيت مدرساز طریق تماس با شبكه جهاني اینترنت مستقر در

به نتایج زیر دست یافت: اعضای هيئت علمي و دانشجویان معموال بود و پيمایشي تحليلي  روش پژوهش او

ت پژوهشي، و کارمندان جهت روزآمدکردن اطالعا برای کارهایجهت دستيابي به آخرین اطالعات علمي 

با نيازهای شغلي خود  اما متناسب باکنند،  گستر استفاده مي جهانای از امكانات وب  تخصصي و حرفه

شوند؛ و نيز هر یک از پژوهشگران متناسب با اهداف گوناگون  چگونگي استفاده از این امكانات آشنا نمي

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



     

   

 11   

  

شود، افزایش  محلي یافت نمي اپي وکه در منابع چ دستيابي به اطالعات مورد نظرشان خود از جمله

وهشي و مانند آن، برای جستجو در ارهای پژانجام ک مطلوبيت کارائي در تدریس، شناسایي منابع تخصصي،

 کنند. ان کافي صرف نميوب، زم

ت علمي ئیابي اعضای هي بررسي رفتار و الگوی اطالع"نامه خود با عنوان (، در پایان۲۹3۹یمين فيروز )

های  هدفترین  عمدهزیر دست یافت: های  یافته به و روش پيمایشي، "مشهد از اینترنت دانشگاه فردوسي

ها  های آموزشي و پژوهشي است. بيشترین منبعي که آن هدف ،ت علمي در استفاده از اینترنتئاعضای هي

متن است. های اطالعاتي تمام  هدهند مجالت الكترونيكي تخصصي و پایگا در اینترنت مورد استفاده قرار مي

های اینترنتي استفاده  بيشتر از موتورهای جستجو و نشاني سایت ،ابزارهای جستجوی اطالعات مياناز 

های جستجوی عبارتي و  گيرند و خيلي کم از شيوه ند. اغلب از شيوه جستجوی ساده بهره مينک مي

علمي در ميزان استفاده  ئتهي یای اعضا کند. مهارت زبان انگليسي و مهارت رایانه سازی استفاده مي کوتاه

های رفتار اطالع یابي یعني، هدف و  علمي در برخي از شاخص ی مرتبه ها از اینترنت تاثير زیادی دارد. آن

 ثير است.تأ و بيجهای جست های نوع منابع اطالعاتي و روش ولي در شاخص اردابزارهای جستجو تاثير د

های هدف، نوع منابع اطالعاتي  ت علمي در شاخصئاعضای هيیابي  کار نيز بر رفتار اطالع ی سابقه عامل

ثير تأ ت علمي بيهيئهای جستجوی اعضای  ولي در شيوه دارد،ثير تأ جستجو ابزارهای و مورد استفاده

 است.

پژوهشي اعضای هيئت  -یابي  ثير استفاده از اینترنت بر رفتار اطالعأمطالعه ت"(، در پژوهشي ۲۹3۹اسدی )

 "(مختلف دانشگاه تهران )با تاکيد بر سه شاخه علوم انساني، علوم پایه و فني و مهندسي علمي رشته های

انت برای دسترسي نشان داد که کل جامعه پژوهش دارای اک  ی این پژوهشها . یافتهرا مورد توجه قرار داد

شتری به استفاده از ند، تمایل بيراالیي در استفاده از اینترنت داکساني که توانایي ب. هستندبه اینترنت 

گر ، مروررونيكي، موتور جستجوی وباینترنت را نشان دادند. از ميان ابزارها و منابع اینترنت پست الكت

 .استی هيئت علمي سه شاخه اعضامورد توجه اتي پيوسته و فهرست پستي وب، اف.تي پي، پایگاه اطالع

ثر باشد و درصد بسيار کمي به  ؤبرآوردن اهداف آنها مسته است در استفاده از اینترنت در هر سه شاخه توان

 از محل کار، بيش از يدستيابي اعضای هيئت علمي به منابع اینترنت ی نحوه ند.کرد آن اشارهنداشتن  تاثير

درکنار منابع چاپي مهم ترین منبع اطالعاتي  ،استفاده از اینترنت ها است و از نظر آنخانه و کتابخانه 

سهولت و سرعت بازیابي اطالعات،  مورد نياز برای پژوهش محسوب شد. ه اطالعات علميجهت دستيابي ب

مناسب به بهبود دسترس پذیری، مفيد بودن از نظر کاربران، هزینه و پشتيباني فني و خطوط ارتباطي 

است. هر سه شاخه ت علمي ثر در استفاده از امكانات شبكه توسط اعضای هيئؤترین عوامل م عنوان مهم

آموزش، مناسب  ازشبكه موارد زیر نام برده شد:  فقدان علمي سه شاخهاعضای هيئت   موانعترین  مهم

نبودن کيفيت و کميت امكانات سخت افزاری و نرم افزاری کامپيوترهای موجود در دانشگاه، تردید در 

 فقدان كه،ظر روش استفاده، ترافيک شبموتورهای جستجو از ن نهویت نشر الكترونيكي، متنوع بود

 . ام متن و نداشتن وقت کافيبه صورت تم هدسترسي به محل مدرک بازیابي شد

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 

http://libepl.um.ac.ir/index.php?module=Dis&func=display&disid=31
http://libepl.um.ac.ir/index.php?module=Dis&func=display&disid=31
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یابي پزشكان عمومي شهر  رفتارهای اطالع"ای به بررسي  (، در مطالعه۲۹37زاده ) اله حبيبي، فرضي و لطف

از طریق  های این پژوهش پيمایشي که پرداختند. یافته "ها به منابع الكترونيكي اردبيل و رویكرد آن

دهد: پزشكان عمومي به اهميت اینترنت به عنوان ابزار مهم در دستيابي به  پرسشنامه انجام شد نشان مي

های  گيرند. جامعه پژوهش بيشتر از کتاب و دوره اطالعات آگاه هستند ولي به اندازه کافي از آن بهره نمي

ها با اینترنت آشنایي کامل ندارند و به  ر آنکنند. بيشت بازآموزی و در مرتبه ششم از اینترنت استفاده مي

پزشكان عمومي  کنند. کافي نمي  های اطالعاتي پزشكي استفاده همين دليل از منابع الكترونيكي و بانک

 های اطالعاتي پزشكي هستند. های جستجو در وب و بانک نيازمند آموزش روش

نشگاه ت علمي دائاینترنت توسط اعضای هيه از شبكه بررسي ميزان استفاد"( به ۲۹33مجيدی و رسولي )

ها نشان داد که  یافته توصيفي است. -تحقيق از نوع پيمایشياین روش پرداختند.  "معلم آذربایجان  تربيت

داری بين  اتفاوت معن دانشگاه دسترسي دارند.  درصد جامعه پژوهش به اینترنت از طریق ۳1بيش از 

از لحاظ توانایي و استفاده از  ي، علوم پایه و فني و مهندسيعلوم انسان ت علمي سه شاخهئاعضای هي

ای  در این پژوهش بين وضعيت استفاده و مرتبه علمي رابطه خدمات پست الكترونيک وجود داشت.

کسب اطالعات روزآمد به و  کارهای پژوهشي نشده است و بدین ترتيب فرضيه پژوهش تأیيد نشد.  مشاهده

اعضای  ز اینترنت بيان شده است.ت علمي سه شاخه برای استفاده ائای هياعض مهمترین اهداف  انعنو

 ۶1حدود  اند. از طریق همكاران و دوستان ذکر کردهبا اینترنت  را علمي دانشگاه نحوه آشنایي خود  تئهي

حاکي از این نتایج پژوهش  کنند. وقت صرف مي دقيقه ۶1تا  ۹1کنندگان در هربار استفاده  درصد استفاده

و  درصد در حد زیاد، ۴۹ای خود را با  های پژوهشي و حرفه تأثير اینترنت بر فعاليت جامعه پژوهش  ستا

ت علمي اولویت اول ئاعضای هي اند. آن را سرعت و سهولت دسترسي به منابع اطالعاتي ذکر نموده  علت

آدرس پست الكترونيكي دستيابي به اصل مدرک جستجو شده را از طریق ارسال پيام الكترونيكي به   نحوه

 اند. ذکر شده در منابع بيان کرده

یابي اعضای هيئت علمي  (، در پژوهشي به بررسي رفتار اطالع۲۹3۳حافظي)تلخابي و عليپور  نوروزی،

این پژوهش پيمایشي به شرح زیر است: های   دانشگاه اراک در استفاده از اینترنت، پرداختند. یافته

کردن يئت علمي، اهداف پژوهشي، آموزشي و روزآمداطالعات در اعضای همهمترین اهداف جستجوی 

های اطالعاتي است. وب، پست  از مجالت الكترونيكي و پایگاهی  اطالعات تخصصي است. بيشترین استفاده

های گفتگو به عنوان مهمترین امكانات اینترنت، و موتورهای جستجو، نشاني منابع  الكترونيكي و اتاق

ابرموتورهای جستجو کارآمدترین ابزار جستجو است. جستجوی پيشرفته، جستجوی  اطالعاتي و

های جستجوی اطالعات در اینترنت هستند. ترافيک  ای و جستجوی ساده پرکاربردترین شيوه کليدواژه

شبكه، پایين بودن سرعت اینترنت و فقدان دستيابي به اصل مدرک از عمده مشكالت استفاده از این 

 .فناوری است
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 کيفي با رویكرداطالعاتي  بررسي رفتار. ۱-1-۴

اند، به ترتيب  های مربوط به بررسي رفتار اطالعاتي که با رویكرد کيفي انجام شده در این بخش پژوهش

 شوند: تاریخ پژوهش، ذکر مي

 آموزان دوره یابي دانش (، پژوهشي را با عنوان بررسي رفتار اطالع۲۹33) عصمتي فتاحي، صابری و دخت

کيفي و با استفاده از  راهنمایي در اینترنت و جایگاه کتابخانه در آن، اجرا کردند. این تحقيق، با رویكرد

دختر  ۱1وی ر گيری از ابزار مصاحبه و مشاهده، بر )بيان ذهنيات(، و بهره ۲ی بلند فكر کردن شيوه

آموزان به  دسترسي دانش دهد سطح آموز دوره راهنمایي انجام شده است. نتایج پژوهش نشان مي دانش

ها در جستجو در وب، ارتباط مستقيم  مطلوب است و این سطح دسترسي با مهارت آن اینترنت، نسبتاًًٌ

آموزان با موتورهای جستجو به صورت عملي و کاربردی )و نه مفهومي و ساختاری(  دارد. آشنایي دانش

خصوص انواع منابع الكترونيكي،  ب اطالعات، بهها و ابزارهای کس موزان در مورد شيوها آ است. آگاهي دانش

آموزان در مقایسه با کتابداران، نقش اساسي را برای آموزش و راهنمایي  های دانش خانواده کافي نيست.

 کنند. ایفا مي آموزان در اینترنت جستجو به دانشراهبری 

رفتار  و وب جهاني: بررسيیابي  رفتار اطالع"، در پژوهشي با عنوان (۲۹3۳) و جاللي دیزجي پرویني

از روش کيفي استفاده کردند و  "٬تكميلي دانشگاه رازی در محيط وب یابي دانشجویان تحصيالت اطالع

های پژوهش از  ی بنيادی، متأثر از الگوی مهو و تيبو انجام دادند. داده گيری از نظریه پژوهش خود را با بهره

نش شده گيری هدفمند، گزی ت تكميلي که با روش نمونهنفر از دانشجویان تحصيال ۹1طریق مصاحبه با 

یابي مناسب دانشجویان،  الگوی اطالع دهد: های این پژوهش کيفي نشان مي دست آمد. یافته بودند، به

دارد، یعني سه مرحله شروع،   سطح جستجو، دستيابي و پردازش است و هشت مرحله مبتني بر سه 

مرحله گزینش و به روز رساني در سطح دستيابي و سه مرحله  پيگيری و مرور درسطح جست و جو، دو

فایل کردن، آرشيو کردن و سازماندهي اطالعات، که متعلق به سطح پردازش است. عوامل اصلي مؤثر بر 

یابي نيز شناسایي و گزارش شدند و موانع اصلي در دو سطح دستيابي و سازماندهي  های الگوی اطالع سطح

های موضوعي، روز آمد نبودن برخي منابع، کندی و قطع ناگهاني  ن برخي از سایتاطالعات، معتبر نبود

خطوط اینترنت، قطع اشتراک مجالت الكترونيكي، تمام متن نبودن بعضي اطالعات و ناآشنایي دانشجویان 

 با روش تحقيق است.

 رانینه در خارج از ايشيپ. ۱-۶

بالتيمور امریكا انجام گرفت که موضوعات آن درباره  در ۲۳7۹ -۲۳7۱اولين پژوهش در این زمينه در سال 

ها بود. به  نيازهای اطالعاتي جامعه شهری، چگونگي تأمين آنها و امكان تأمين این نيازها از سوی سازمان

پردازد.  به رفتار اطالعاتي گروهي از دانشمندان مي ۲۳31در اواخر دهه  ۱رسد برای اولين بار پالمر نظرمي

                                                 
1 Thinking aloud 
1
Palmer 
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یابي  وی نشان داد که رشته تخصصي، سازمان یا محيط شغلي و شخصيت، بر رفتار اطالعنتایج پژوهش 

 (Wilson, 2000) .مؤثر است

 اطالعاتي استادان دانشگاهرفتار بررسي  .۱-۶-۲

های مربوط به بررسي رفتار اطالعاتي استادان دانشگاه، به ترتيب تاریخ پژوهش ذکر  در این بخش پژوهش 

 شوند: مي

دانشكده علوم اجتماعي در پردیس سنت  یابي اعضای هيئت علمي رفتار اطالع(، ۱111) ۲فرانسيس

های  آگوستين دانشگاه  غرب هند بررسي کرد. روش پژوهش پيمایشي است و با استفاده از پرسشنامه

 بهدر گروه مورد مطالعه، اعتماد قوی نسبت  دهد های پژوهش نشان مي یافتهها گردآوری شد.  آنالین داده

های  های مروری و فعاليت ها از مجله . عالوه بر این آندارد وجود های آموزشي فعاليت برای درسي های کتاب

که   شد پنج مجله  کنند. وقتي از متخصصان خواسته های خود استفاده مي رساني جاری در پژوهش آگاهي

ببرند، هيچ اجماعي در ميان  نام را شان، مورد استفاده است ی تخصصي ها در رشته داری آن برای نگه

دانشمندان شد. بيش از نيمي از  ا چند اشتراک شخصي بياندانشمندان علوم اجتماعي وجود نداشت و تنه

 بازتابي از ها پيشرفترا در اولویت قرار دادند. این  الكترونيكي فرمت در مجله به مقاالت دسترسي علوم اجتماعي

 شكایت اطالعات دسترسي به فقدان از دانشمندان علوم اجتماعي. است محصوالت الكترونيكي به گرایش افزایش

استفاده مي  ضعيف مدرک مينتأ مرکز در ، بریتانيا کتابخانه ارائه شده از طریق تحویل مدرک خدمات ،داشتند

 شود.

یابي اساتيد علوم اجتماعي دانشگاه کویت، که با روش  ( در مطالعه رفتار اطالع۱1۲1) ۹و انوار ۱مرعوف

ها و مجالت برای  دهندگان به شدت به کتاب دست آمد: پاسخ های زیر به پيمایشي انجام گرفت، یافته

تر از منابع ها از منابع رسمي بيش تدریس، و انواع متفاوتي از مواد، برای مقاصد پژوهشي وابسته هستند. آن

بها و مجالت است. در ميان  کتا ترین منابع تأمين نيازهای اطالعاتي آنان، کنند. مهم غيررسمي استفاده مي

ها، متخصصان موضوعي و همكاران از اهميت بيشتری نسبت به کتابداران و  منابع غيررسمي، کنفرانس

های فني،  به منابع اطالعات خام، گزارشها و کتاب ها نسبت  منابع رسمي و دولتي برخوردار هستند. مجله

ی منابع  دهندگان از همه گيرند. پاسخ ها و منابع دست اول، بيشتر مورد استفاده قرار مي نوشته دست

ها از کتابخانه خيلي کم است    ها و مجالت بيشتر بود. ميزان استفاده آن رضایت داشتند اما رضایت از کتاب

کتابداران، کيفيت منابع به خصوص منابع عربي و فقدان دسترسي به  ها مربوط به عملكرد مشكالت آن

 منابع بين المللي است.

                                                 
2
Francis 

1
Marouf 

2
Anwar 
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 اطالعاتي متخصصان موضوعي یا پژوهشگران رفتار بررسي .۱-۶-۱

های مربوط به بررسي رفتار اطالعاتي متخصصان موضوعي یا پژوهشگران، به ترتيب  پژوهش در این بخش

 :شوند تاریخ پژوهش ذکر مي

یابي  ازهای اطالعاتي و رفتارهای اطالعني عنوان با ای مطالعه ،(۱111) ۹چيتز و ایزن ۱راانو ۲ماجيد

روش این پژوهش پيمایشي است و  ند.در مالزی انجام داد یکشاورز ن و دانشمندان علومامتخصص

هش، گردآوری شد. کنندگان در پژو های آن با ابزار پرسشنامه و نيز مصاحبه با تعداد اندکي از شرکت داده

ها  بهره برداری کتابخانه زمينه نيازهای اطالعاتي و آگاهي و دانش کتابداران در دهد مينشان ها  یافته

نتایج همچنين  باشد. نقش موثر و اساسي برای دستيابي به اطالعات جامعه مورد پژوهش داشته دانتو مي

جوی اطالعات و خود را صرف جست زمان کاری از درصد۲۶، پژوهش جامعه مورددهد که  تحقيق نشان مي

 ،مقاالت به خصوصاستفاده از منابع ردیف اول  پژوهش به ترجيح جامعه مورد ،دنکن منابع اطالعاتي مي

تبادل اطالعات ای برای  غيررسمي متخصصان با همكاران حرفه های ارتباطها است و  مجالت و چكيده نامه

درصد باالیي از جامعه مورد  .بسيار حائز اهميت است تبادل اطالعاتنيز در این پژوهش منبع مهمي برای 

 کنند. کتابخانه ها را به دليل برآورده نكردن نياز مراجعه کننده کم عنوان مي پژوهش نقش

های علوم   یابي پژوهشگران تحصيالت تكميلي رشته رفتارهای اطالع"(، پژوهشي با عنوان ۱111) ۴بارت

های دقيقي بود که پژوهشگر با  در این پژوهش توصيفي، مصاحبه ها ابزار گردآوری دادهانجام داد.   "انساني

ی دانشجویان تحصيالت تكميلي را از  نفر از دانشجویان تحصيالت تكميلي انجام داد و نيز گستره ۲1

ای رده الگوه 1ی کارشناسي متمایز کرد. برنامه مصاحبه براساس  اعضای هيئت علمي و دانشجویان دوره

ها در مورد اطالعات و  .دیدگاه۲رفتاری مستند قرار داشت که  در مورد گروه هدف شامل موارد زیر است: 

راحت بودن با آن: به طور منظم از فناوری اطالعات الكترونيک و اغلب از موتورهای جستجو برای یافتن 

نظرها به کارشناسان موضوعي .ارتباط بين افراد: برای بازخورد و اظهار ۱کنند.  اطالعات استفاده مي

.منابع اطالعاتي: به مطالب دست اول ۹کنند.  های دیگر، و همكارانشان در مؤسسات داخلي اتكا مي دانشگاه

.الگوهای بازیابي اطالعات: با ۴روند.  ها به مناطق دوردست هم مي مند هستند و برای دستيابي به آن عالقه

های دیگران و مطالعه پيوسته  ررسي سریع، پيگيری گفتهروشي کارآگاهي برای جستجوی اطالعات، ب

های  .فرایند آغاز پروژه1ها یا انجام تكاليف الزم، مشكلي ندارند.  االجل ی ضرب ی یک موضوع درباره درباره

های تصادفي و غيرمترقبه آغاز کنند. در مورد الگوی اول  های پژوهشي را به روش اند پروژه پژوهشي: مایل

ی کارشناسي و در چهار الگوی بعدی، گروه  تحصيالت تكميلي بيشتر مانند دانشجویان دورهدانشجویان 

 کنند. هدف مانند اعضای هيئت علمي رفتار مي

                                                 
3
Majid 

4
Anwar  

5
Eisenschitz 

1
Barrett 
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های دانشگاه  (، تأثير تغييرات رفتار اطالعاتي پژوهشگران دانشگاهي بر کتابخانه۱113) ۱و اولسون ۲هاگلند

های این پژوهش نشان  دانشگاه در استهكلم بررسي کردند. یافته ۹را در قالب چند مطالعه موردی در 

کنند، و بر  دهد اغلب پژوهشگران، موتورجستجوی گوگل را برای همه ی جستجوهای خود انتخاب مي مي

کنند. بنابراین ارتباط بسيار کمي با کتابداران دارند و به  سرعت دسترسي در منابع الكترونيكي تكيه مي

بداران در کمک به افزایش دانش خود، اعتقاد کمي دارند. نتيجه مهم این تحقيق این است های کتا توانایي

که کتابدارن باید از فضای فيزیكي کتابخانه فراتر روند و در دنيای پژوهش شروع به کار کنند زیرا بسياری 

ده از موتور کنندگان بر این عقيده بودن که استفاده از کتابخانه پيچيده است، ولي استفا از شرکت

 جستجوهایي مثل گوگل بسيار ساده است.

به مطالعه ملي رفتار اطالع یابي پژوهشگران دانشگاهي در ایاالت متحده پرداختند. ( ۱1۲1و دیگران ) ۹نيو

های جدید جستجوی اطالعات برای پشتيباني  های جدید و روش ها با توجه به تأثيرات تكنولوژی آن

های علوم طبيعي، مهندسي و علوم  در رشته قان دانشگاهيقنفر از مح ۱1۶۹بي یا ها، رفتار اطالع  پژوهش

های  ها پرسشنامه ی تحقيقاتي در ایاالت متحده بررسي کردند. ابزار گردآوری داده دانشكده 1پزشكي از 

 دهد که این رفتارها دچار تغييرات وسيعي شده است، زیرا امكانات ها نشان مي مبتني بر وب بود. یافته

ی محتوای اطالعات تغييرات زیادی را  های الكترونيكي برای جستجو، اشتراک و ذخيره گيری از روش بهره

چنين پژوهشگران در  مندی از خدمات کتابخانه نيز چنين است. هم گونه که برای بهره شاهد بوده، همان

ها به  بهي دارند، وجود تفاوتیابي مشا های جزیي، رفتارهای اطالع دانشگاه، با در نظر گرفتن تفاوت 1این 

ای متفاوت در هر  ها متفاوت است و هزاران سرویس کتابخانه های دانشگاه خاطر این است که ساختار بخش

 مؤسسه ای تدارک داده مي شود.

یابي پژوهشگران علوم اجتماعي در کشورهای در  (، پژوهشي را با عنوان رفتارهای اطالع۱1۲۲) ۴السكرای

از طریق ایميل،   راساس مصاحبههای پژوهش ب اجرا نمود. داده "مدل پيشنهادییک توسعه:  حال

های به دست آمده به روش کيفي، تحليل  داده های چهره به چهره و تمرکز گروهي به دست آمد. مصاحبه

به   ،یابي  نمونه مورد مطالعه عهای اطال شيوهدهد  ها نشان مي یافتهبندی )کد گذاری( شدند.  محتوا و مقوله

مربوط به فرمت و محل منابع ای  ابعاد زمينه این مدل .هماهنگ است، پيشنهادی مراحل مدل آساني با

 یابي اطالعثير مهمي در روند تأ ای مطرح شده در مدل، که این عوامل زمينه کند، را نيز ارائه مي اطالعاتي،

 دارد. در ميان شرکت کنندگان در مطالعه

 مجازیبا تأکيد بر فضای اطالعاتي  بررسي رفتار .۱-۶-۹

 شود: مربوط به بررسي رفتار اطالعاتي با تأکيد بر فضای مجازی، ذکر مي  در این بخش پژوهش 

                                                 
2 
Haglund 

3
Olsson 

4
Niu 

1
Al-Suqri  
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های تحقيقاتي و  تأثير اینترنت بر فعاليت"به بررسي  ی دکترای خود ( در رساله۲۳۳۶) رضایي شریف آبادی

های  وی پرسشنامهپرداخت.  "های روانشناسي استراليا نشكدهیابي روانشناسان دا رفتارهای ارتباطي و اطالع

خود را به صورت حضوری، چاپي و الكترونيكي در اختيار جامعه پژوهش قرار داد. نتایج این پژوهش به 

های اطالعاتي پيوسته  های تحقيقي روانشناسان با دسترسي به اینترنت و پایگاه شرح زیر است: فعاليت

یابند، به تحقيق  تر به منابع مورد نياز دست مي تر و راحت ها سریع ه است و آنتحت تأثير قرار گرفت

کنند. با وجود اینكه نشریات ادواری همچنان به عنوان  پردازند و با همكاران خود ارتباط برقرار مي مي

های بحث  شود، بسياری از آنان از طریق ایميل و گروه ترین منبع اطالعاتي برای این افراد محسوب مي مهم

 کنند. آمدسازی اطالعات خود استفاده مي اینترنتي برای روز

 در ابعاد کلي اطالعاتي بررسي رفتار .۱-۶-۴

های مربوط به بررسي رفتار اطالعاتي در ابعاد کلي، به ترتيب تاریخ پژوهش ذکر  در این بخش، پژوهش

 شوند: مي

یابي در کشورهای درحال توسعه پرداخته است.  (، به بررسي نيازهای اطالعاتي و رفتار اطالع۱11۳) ۲دیوتا

ها نشان  به دست آمد. یافتهاین کشورها  ی گذشته در های دودهه پژوهش بررسيها با استفاده از  داده

تا هنگامي که مسئله  پذیری به منابع دارد. و دهد که اقتصاد ضعيف تأثير عميقي بر دسترسي و دسترس مي

ضعف اقتصادی وجود دارد، تقسيم ارتباطات و اطالعات در ميان مردم بر اساس شرایط اقتصادی و مكان 

  کنندگان است. های آموزشيِ شخصي استفاده جغرافيایي نيست بلكه براساس زمينه

دانشگاه  ۹ي در يتهای جنس یابي را از نظر متغير تفاوت (، رفتار اطالع۱1۲1) ۴و چاکرابارتي ۹، رای۱هالدر

های  بندی متغيرهای نيازهای اطالعاتي، انگيزه در بنگال غربي هند بررسي کردند و با مقایسه و رتبه

ی استفاده از اطالعات، تنوع در جستجوی اطالعات، ماهيت دسترس پذیری  جستجوی اطالعات، نحوه

هيت شناختيِ جستجو در ميان زنان و مردان کارگيری منابع اطالعاتي و سطح ما منابع، درگير بودن با به

طوری  یابي زنان و مردان وجود دارد. به ع های قابل توجهي در رفتار اطال به این نتایج دست یافتند که تفاوت

های جستجوی اطالعات  های باالتری را در سایر حوزه که به غير از متغير تنوع در جستجو، زنان رتبه

 ند.نسبت به مردان به دست آورد

                                                 
1
Dutta  

2
Halder 

3
Ray 

4
Chakrabarty 
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 ی. جمع بند۱-7

های فرعي ذکر شده  ، اساس کار را سرفصلی رفتار اطالعاتي حوزه در ی پژوهش ها پيشينه بندی برای جمع

ها  ها، پژوهش دهيم، و بر مبنای این سرفصل ی پژوهش در داخل و خارج از کشور قرار مي پيشينه  در بخش

 کنيم.  را دسته بندی مي

  دانشگاه رفتار اطالعاتي استادانبررسي 

(، ۲۹۶۶افشار زنجاني )گيرند:  اند، در این دسته قرار مي های زیر که در داخل کشور انجام شده پژوهش

پوراحمد و حسني  (،۲۹37آهنگر )(، ۲۹3۶(، مدني و عليادونيقي )۲۹3۴(، نوشين فرد )۲۹3۹کاظمي )

 ( و۲۹3۳و دیگران) صياميان(، ۲۹33(، ميرحسيني و زارعي )۲۹33گنجي، دیاني و فروغي) (،۲۹37)

 .(۲۹۳۲خوزستاني، نيكنام و پيشوایي ) کياني

اند، نيز در این  که در خارج از کشور انجام شده  (۱1۲1و انوار ) مرعوف  ( و۱111) فرانسيس   دو پژوهش  

  گيرند. دسته جای مي

  ها استادان و اعضای هيئت علمي دانشگاه ها هستند. جامعه آماری در این پژوهش

  رفتار اطالعاتي متخصصان موضوعي یا پژوهشگرانبررسي 

رادمهر و  ( و۲۹3۱فروشاني ) رستمي  (،۲۹31سليمي) (،۲۹7۶نورمحمدی ) های پژوهش این دستهدر 

 ، مربوط به داخل کشور هستند. (۲۹31قمصری)  تصویری

نيو و دیگران  (،۱113هاگلند و اولسون ) (،۱111بارت ) ،(۱111) چيتز و ایزن راانوماجيد،  های پژوهش 

( در خارج از کشور به بررسي رفتار اطالعاتي متخصصان موضوعي یا ۱1۲۲) السكرای و  (۱1۲1)

  اند.  پژوهشگران پرداخته

 بررسي رفتار اطالعاتي با تأکيد بر فضای مجازی 

 حياتي و تصویری قمصری های حوزه در داخل کشور، شامل پژوهش اینکارهای انجام گرفته در   نمونه   

زاده  اله حبيبي، فرضي و لطف(، ۲۹3۹(، اسدی )۲۹3۹، یمين فيروز )(۲۹7۳نوروزی چاکلي)(، ۲۹7۳)

 است. (۲۹3۳حافظي)نوروزی، تلخابي و عليپور  و (۲۹33مجيدی و رسولي ) (،۲۹37)

ی یک بررسي رفتار اطالعاتي با تآکيد بر فضای مجازی در  ، نيز نمونه(۲۳۳۶شریف آبادی ) پژوهش رضایي

 خارج از کشور است.  

 ها، بررسي رفتار اطالعاتي در فضای مجازی با تأکيد بر محيط وب است. ی این پژوهش ترین وجه مهم

 اطالعاتي با رویكرد کيفي بررسي رفتار 
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از معدود کارهای  (۲۹3۳یني و جاللي دیزجي )پرو ( و۲۹33عصمتي ) فتاحي، صابری و دختهای  پژوهش

 انجام شده با رویكرد کيفي در داخل کشور هستند.

برای  ، روش پژوهش در مقاله درج نشده و یا احياناًهای غيرفارسي دليل اینكه در برخي از پيشينهبه  

های خارج از کشور در نظر  بندی پيشينه قابل تفكيک نبود، لذا این سرفصل را در دسته وضوح به پژوهشگر

در خارج از کشور به کار  (۱1۲۲) السكرای  ( و۱111) بارت  پژوهشکيفي در دو  نگرفتيم. روش پژوهش

  گرفته شده است.

 بررسي رفتار اطالعاتي در ابعاد کلي 

بررسي نيازهای در ابعاد کلي مانند  (۱1۲1) رای و چاکرابارتي هالدر، ( و ۱11۳دیوتا )دو پژوهش خارجي 

های  یابي از نظر متغير تفاوت رفتار اطالعبررسي و  ،یابي در کشورهای درحال توسعه اطالعاتي و رفتار اطالع

 ، به بررسي رفتار اطالعاتي پرداختند.دانشگاه در بنگال غربي هند ۹جنسيتي در 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



     

   

 10   

  

 

 

 

 

 روش پژوهشفصل سوم: 

 

 

 

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



     

   

 11   

  

 . مقدمه۹-۲

 طور که در قسمت . همانو روش به کار رفته در پژوهش حاضر استرویكرد  ، بحث بر رویدر این فصل

  رویكرد و روش ی این پژوهش،  خالقانه  های اشاره شد، یكي از وجهبه آن  در فصل یک اهميت پژوهش

چنان که  آن -رفتار اطالعاتي در داخل کشوری  های حوزه استفاده از رویكرد کيفي در پژوهشآن است. 

مرسوم نشده است. لذا پژوهشگر بر آن شده با بررسي کيفي رفتارهای  -شود های کمي به کار برده مي روش

در این فصل  گشاید.ی مطالعاتي ب های پژوهشي در این حوزه  روش کارگيری دیدی در بهاطالعاتي، افق ج

ها در پژوهش  ی تحليل داده رویكرد کيفي، روش گراندد تئوری و نحوهابتدا به توضيح کليات مربوط به 

ها را در پژوهش  ها و نيز تحليل داده ی گردآوری داده نمونه گيری، نحوه پردازیم، و سپس روش  کيفي مي

 کنيم. حاضر بررسي مي

 . رویكرد کيفي۹-۱

یابي یا  کنند، مانند تحقيق زمينه ميمردم به چه فكر  که این گاهي محقق به جای پرسيدن سؤاالتي از قبيل

نگاه عميقي به  خواهد  مثأل اگر فالن کار انجام شود چه اتفاقي خواهد افتاد، مانند تحقيق آزمایشي، مي

کنند یا  یک شخص یا موقعيت ویژه بياندازد، یعني محقق این سؤال را مي پرسد که مردم چگونه عمل مي

دستيابي به پاسخ چنين سؤاالتي، محققان از تعدادی متدولوژی گيرد. برای  اتفاقات چگونه انجام مي

 (۱۱۲ ، ص۲۹۳1شود. )دالور،  گفته مي "تحقيق کيفي"ها  کنند که به آن استفاده مي

های پژوهش کيفي، توافق بر روی یک تعریف  ، راهبردها و روشها و پيچيدگي موجود در پارادایم تنوع

مي سازد، چرا که پژوهش کيفي، خود یک مفهوم واحد و مجرد واحد از این رویكرد پژوهشي را دشوار 

شود. این امر تا حد  نيست. پژوهش کيفي به طور معمول با ذکر نكات افتراق آن با پژوهش کمي تعریف مي

ی اول، پژوهش آشنای کمي را در ذهن تداعي  زیادی ناشي از این واقعيت است که مفهوم پژوهش در وهله

در بسياری از موارد در تعریف پژوهش کيفي، وجه شاخص آن را  تقابل با پژوهش  مي کند و از همين رو

 (۱-۲ ، ص۲۹31کنند. )حریری،  مي ذکر ميک

دهد، که با  هایي را که به دست مي منظور از تحقيق کيفي عبارت است از هر نوع تحقيق که یافته"

اند. این شيوه ممكن است به  آمده دست های آماری یا هر گونه کمّي کردن به هایي غير از روش شيوه

های  کارکرد سازماني، جنبش ی ها، رفتارها و همچنين درباره حال ی زندگي افراد، شرح تحقيق درباره

در هر موضوعي که "(. ۲7، ص۲۹31)استراوس و کوربين، "اجتماعي یا روابط بين الملل معطوف باشد

مورد مطالعه به نحوی مربوط به احساسات، که موضوع  انساني در آن مطرح است، به شرط آن عامل

 .(الف۲۹۳1)منصوریان،"توان از رویكرد کيفي استفاده کرد ها باشد، مي ها و دیدگاه عواطف، باورها، نگرش

باشند، اما خود تجزیه و تحليل به شكل کيفي   ی آماری کمّي شده ها ممكن است به شيوه بعضي داده 

ها بعداً  حال، آن کنند، با این طریق مصاحبه یا مشاهده گردآوری ميها را از  عضي محققان دادهباشد. ب
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ستراوس و ها امكان تجزیه و تحليل آماری را بدهد. )ا کنند که به آن ای کدگذاری مي ها را به گونه داده

 (.۲7، ص۲۹31کوربين، 

مطالعات  علوم انساني های معمول در  از تقسيم بندی شناختي و روشي ، رویكردی، روشسطوح پارادایمي 

رود.  بين این سطوح رابطه اعم و اخص برقرار است و از سطح کالن به خرد پيش مي هستند. و اجتماعي

همان نظام فكری در  قرار گرفته است. پارادایم بندی پارادایم )منظر یا الگوواره(، در سطح کالن این تقسيم

اهيم بنيادی تحقيق در چارچوب آن تعریف فرضهای محقق درباره مف هر پژوهش است که تمام پيش

تواند کمّي یا  شود. رویكرد بيانگر چگونگي نگرش پژوهشگر به موضوع تحقيق است که این نگرش مي مي

 مدار است. سطح سوم نگر، استقرایي، تفسيری و بافت کيفي باشد. رویكرد کيفي معموالً ذهني، کل

های خاص خود را دارد. مثالً در رویكرد کيفي  اسيشن . هر رویكرد روششناسي )متدولوژی( است روش

موردکاوی، تحليل گفتمان و مطالعات  بنياد، پدیدارشناسي، قوم نگاری، اقدام پژوهي،  پردازی داده نظریه

 (ب۲۹۳1. )منصوریان، هایي از این فهرست هستند تاریخي نمونه

ها اعتقاد شخصي محقق بر  یكي از آن متعددی برای انجام تحقيق کيفي وجود دارد. دالیل معتبر و قویِ

شناسي یا  های علمي از قبيل انسان چنين بعضي محققان در رشته ی تجربيات پژوهشي است. هم پایه

گيرند. دليل  کار مي  های کيفي را به ها روش گرایشات فلسفي برای گردآوری اطالعات و تجزیه و تحليل آن

ها به طور طبيعي بيشتر با نوع تحقيق  شود. بعضي زمينه ميی مورد تحقيق مربوط  دیگر به طبيعت مسئله

هایي مثل مریض  ی فردی را با پدیده چگونگي تجربه کند ای که سعي مي کيفي سنخيت دارند، مثالً مطالعه

هایي که کمتر شناخته  های کيفي برای شناخت بيشتر پدیده شدن یا تغيير مذهب کشف کند. روش

های کمّي مشكل  ها به روش ی آن هایي که ارائه تواند جزئيات ظریفي از پدیده ميرود و  اند به کار مي شده

چيز به   بيش از هر یكرد و روش تحقيق،انتخاب رو" (.۲۳، ص.۲۹31. )استراوس و کوربين، به دست دهد

 (.ب۲۹۳1)منصوریان، "ها و هدف تحقيق بستگي دارد ، پدیده مورد مطالعه، نوع پرسش ماهيت مسئله

شده، برای بررسي رفتارهای اطالعاتي متخصصان علوم اسالمي، با ارجاع به  جه به توضيحات داده با تو

ی رفتارهای  جا بحث مطالعه توان از این نوع تحقيق استفاده کرد. زیرا در این ميانجام تحقيق کيفي، دالیل 

متخصصان جامعه مطرح های کسب اطالعات در ميان گروهي از  ها و روش انساني، شناخت مشكالت، تجربه

  است.

  گراندد تئوری ی درباره.۹-۹

دهد چگونه تحقيق  شناسي )متدولوژی( همچون دستورالعملي استاندارد به پژوهشگر اطمينان مي روش

شامل تمام ابزارهایي است که با  ،و روش)متد( تری از موضوع مورد مطالعه برسد کند که به شناخت دقيق

های معمول در علوم انساني و اجتماعي  پردازد. روش ها مي ها پژوهشگر به گردآوری و تحليل داده کمک آن

  (.ب۲۹۳1عبارتند از: مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه و بررسي اسناد و متون )منصوریان، 
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مرتبط با تحقيق  ی اجمالي متون مشاهده با .است ۲گراندد تئوری ،حاضر پژوهشروش به کار رفته در 

ی مبنایي،  نظریه: يشتر دیده استب را زیر چند معادل فارسي، گراندد تئوری ی در ترجمه پژوهشگر ،کيفي

  ی داده بنياد.  ای، نظریه پردازی داده بنياد و نظریه مينهی ز نظریه

های واقعي و از  که در آن بر اساس دادهتوان به عنوان رویكردی پژوهشي معرفي کرد  گراندد تئوری را مي

 خاللدر  ۹و آنسلم استراوس ۱ليزرشود. بارني گ های بنيادین جدید تدوین مي طریق روشي علمي نظریه

مطالعه مفهوم مرگ در بيماران و چگونگي نگرش آنان و نزدیكانشان نسبت به این موضوع موفق به انتشار 

های پژوهش ارائه  ای در روش شدند و به این ترتيب رویكرد تازه "کشف گرانددتئوری"کتابي تحت عنوان 

گرایي معمول آن زمان در حوزه مطالعات علوم  هدف آنان ارائه راهكاری برای کاهش سيطره کمّي. کردند

در بسياری از  کنون گراندد تئوریآن زمان تاهای حوزه پرستاری بود. از  ویژه پژوهش هاجتماعي و ب

 مطالعات بهزیستي و پرستاری مورد استفاده قرار گرفته است. در بویژه  اجتماعي وهای علوم  پژوهش

 (۲۹۳۲، سلدن)

برگرفته از  ی نظریه ،گراندد تئوری" به شرح زیر است: گراندد تئوری، از و کوربينتراوس استعریف 

در روش  اند. پژوهشگر مند گردآوری و تحليل شده هایي است که در طي فرایند پژوهش به صورت نظام داده

ای آغاز کند، کار را با یک  ی از پيش تصور شده گراندد تئوری، به جای اینكه مطالعه خود را با نظریه

)به نقل از  "ها پدیدار شود. ل دادهدهد نظریه از د کند و اجازه مي ی مطالعاتي خاص شروع مي حوزه

 (۲1۳، ص۲۹31حریری، 

دو شكل، دو نسخه و یا دو ویرایش دارد. به این معني که  گراندد تئوری به عنوان یک روش پژوهش کيفي،

و به هر دو حالت  عنوان محصول یا فرآورده،رود و هم به  پردازی به کار مي هم به عنوان فرآیند نظریه

کند یعني   گویيم کسي از گراندد تئوری استفاده مي در حالت اول، وقتي ميشود.  ق ميگراندد تئوری اطال

های کيفي، یک معنایي را  از یكسری داده ،)کدینگ(ه بحث کدگذاریویژ با روش گراندد تئوری و به

الت که به این ح ها را به کمک گراندد تئوری انجام بدهد، برداشت کند و این چگونگي معنابخشي به داده

تواند به یک  شود. اما این فرآیند اگر به طور کامل طي شود، مي گراندد تئوری به عنوان فرآیند گفته مي

شود گراندد تئوری؛ یعني گراندد تئوری هم به عنوان اسم  نظریه منجر شود. به این نظریه هم گفته مي

د، زیرا این کار نه مقدور نجر شوار نيست هر تحقيقي به نظریه مراست و هم به عنوان فعل، ضمن این که ق

ولي انتظار داریم تحقيقات انجام گرفته با روش گراندد تئوری، در جریان فرآیند ممكن، است نه 

 بيشتر بهاین پژوهش، پژوهشگر در با بيان این اصل،  .پ(۲۹۳1پردازی قرار بگيرند)منصوریان،  نظریه

آنچه در فصل پنجم، پس از و  پردازد و اجرای گام به گام مراحل گراندد تئوری مي پردازی فرآیند نظریه

ارتباط بين مفاهيم و است، که  شده های تحليل از داده گزارشي نظری شود، گيری ارائه مي تيجهبحث و ن

                                                 
1
Grounded Theory 

2
Barney Glaser  

3
Anselm Strauss  
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 های ذهني بيان ممكن است با پيش فرض ی کشد، این نحوه تصویر مي های حاصل از پژوهش را به مقوله

هر پژوهشي که با گراندد  الزاماًبه هرحال،  ؛چندان سازگار نباشدمند  نظام يد تئوریخوانندگان از نظر تول

 تحقيق در باید ،است  ۲نظریه نوزادیک  ، حاصل،گردد و اگر هم ختم شود ی انجام مي شود به نظریه ختم نميتئور

 (. ت۲۹۳1)منصوریان،  است حقيقت از روایتي تنها و نيست پذیر تعميم گيرد، قرار آزمون مورد بعدی های

 جامعه پژوهش. ۹-۴

کرج در  خوارزميدانشگاه و کرمانشاه  رازی  جامعه آماری این پژوهش، اعضای هيئت علمي دانشگاه

این  است. شاههای علميه خواهران در شهر کرمان حوزهپژوهشگران اساتيد و و  ،های علوم اسالمي رشته

در دسترس بودن  ف پژوهش و سپسالزم از نظر مسئله و اهدا های دارا بودن ویژگي جامعه آماری به دليل

 اند. محقق، انتخاب شده

 گيری مونهن روش.۹-1

بر  ها معيارهای انتخاب نمونه. انجام شد گيری هدفمند از روش نمونهبا استفاده  گيری نمونهدر این پژوهش 

های یاد شده، یا   در دانشگاه های علوم اسالمي رشتهیكي از در  پژوهش و یا تدریس فارغ التحصيلي، اساس

جا که امكان حضور پژوهشگر خانم در مراکز حوزوی آقایان ممنوع  از آن .ستا های علميه خواهران حوزه

 .های حوزوی را  فقط از ميان خواهران  برگزید است، لذا پژوهشگر نمونه

 :مي شوند تقسيم  دسته سهبه  های آماری با معيارهای ذکر شده،  نمونه 

 

 علميه  فعال در حوزه های آماری نمونه دسته اول:

  عال در دانشگاهف های آماری نمونهدسته دوم: 

 فعال در حوزه و دانشگاه های آماری نمونه دسته سوم:

پژوهشگر پس از مراجعه به مراکز دانشگاهي و حوزوی یاد شده، بر اساس معيارهای تدریس و پژوهش  

با استفاده از د، سپس کر های هدفمند را انتخاب مي های علوم انساني، معموالً اولين نمونه افراد در حوزه

که هر  ؛ بر این اساسشدند ميهای هدفمند مورد مطالعه، انتخاب  گيری گلوله برفي، سایر نمونه روش نمونه

. کرد ، معرفي ميهدفمند باشد  ی ی نمونهمعيارها دارای که را ، یک نفر دیگرانتخاب شده های یک از نمونه

عنوان نمونه آماری به  ،پژوهشتدریس و  واجد معيار نفر از متخصصان علوم اسالمي ۱1به این ترتيب، 

   گرفتند.قرار  ی پژوهشگر انتخاب شدند و مورد مصاحبه

های  رشته یكي از تحصيل دراتمام در صورت  شونده الزم به ذکر است اکثر اعضای هيئت علمي مصاحبه

  اند. گذراندهنيز  س حوزوی راهمزمان درودر دانشگاه،  انسانيعلوم  اسالمي یا علوم

                                                 
4
 Newborn Theory 
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 های علميه حوزه مقاطع تحصيلي 

های علميه به  آموختگان حوزوی، مقاطع تحصيلي موجود در حوزه به جهت آشنایي کلي با وضعيت دانش 

 شود: اختصار بيان مي

 سطح دو )کارشناسي( -مقطع اول: دوره عمومي

 سطح سه )کارشناسي ارشد( -مقطع دوم: دوره عالي

 سطح چهار )دکتری( -مقطع سوم: دوره تخصصي

پذیرش بدون آزمون حوزه های "( )، درس خارجاجتهاد )فوق دکتری -تخصصيمقطع چهارم: دوره فوق 

 تا( ، بي"علميه خواهران

باقي محرمانه  شوندگان ی اخالقي در پژوهش که باید نام مصاحبه الزم به ذکر است برای رعایت این نكته 

را   ها مربوط به مصاحبههای  کننده در پژوهش، فایل پژوهشگر ضمن تأکيد این مسئله به افراد شرکت، بماند

ها مورد استفاده قرار  ی مصاحبه، از یک تا بيست ذخيره کرد و در مراحل بعدیِ تحليل داده بر اساس شماره

 . قابل دسترسي است.۲-۹داد. البته سایر مشخصات این افراد از طریق جدول
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 شوندگان مصاحبه . مشخصات۲-۹جدول

 

 سن ميزان تحصيالت رشته تحصيلي جنسيت /کدردیف

 حال تحصيل سطح سهدر  ادبيات عرب خانم ۲

 حوزه

۱۳ 

 ۴1 حوزه سطح چهار -دکتری اسالمي حقوقمباني فقه و  آقا ۱

 ۱۳ کارشناسي ارشد ادبيات عرب خانم ۹

 1۱ حوزه سطح سه تاریخ اسالم خانم ۴

 در حال تحصيل سطح سه فقه و اصول خانم 1

 حوزه

۹۱ 

 در حال تحصيل سطح سه قرآن تفسير علوم خانم ۶

 حوزه

۱3 

 ۹۱ حوزه سطح دو تربيت معلم قرآن خانم 7

 پژوهشگر -فلسفه تاریخ آقا 3

 اسالمينگاری  تاریخ

 ۴۲ دکتری

 ۶۱ حوزه سطح چهار فلسفه و کالم اسالمي آقا ۳

 ۱۳ حوزه سطح دو دوره عمومي خانم ۲1

 ۹۳ کارشناسي ارشد فلسفه اخالق خانم ۲۲

 ۹7 دکتری اسالمي حقوقمباني فقه و  خانم ۲۱

 ۴7 سطح چهارحوزه -یدکتر فلسفه دین آقا ۲۹

 ۹۱ دکتری علوم قرآن و حدیث آقا ۲۴

 ۴۶ درس خارج حوزه -دکتری فلسفه تطبيقي آقا ۲1

کارشناسي  -سطح چهار حوزه الهيات و معارف اسالمي آقا ۲۶

 ارشد

1۱ 

 ۹۹ ارشددانشجوی کارشناسي  نهج البالغه خانم ۲7

 1۱ درس خارج حوزه -دکتری فقه و مباني حقوق اسالمي آقا ۲3

 ۱۳ سطح دو دوره عمومي خانم ۲۳

 ۴۶ سطح چهار حوزه -دکتری علوم سياسي آقا ۱1
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 ها داده گردآوری روش .۹-۶

"مصاحبه"ها در این پژوهش  ابزار گردآوری دادهروش و در واقع 
(، مصاحبه ۲۳۶3) ۹و کانل ۱کاهن است. ۲

گفتگویي حداقل دو نفره که بر اساس هدف معيني و به منظور کسب "کنند:  را این چنين تعریف مي

گر شروع شده و متمرکز بر محتوایي است که توسط اهداف تحقيق  اطالعات معيني، توسط مصاحبه

 .(۲۲۱، ص۲۹۳1)به نقل از دالور، "مشخص شده است

گفتگویي هدفمند و معموالً از قبل طراحي مصاحبه، "کند:  گونه تعریف مي این مصاحبه را منصوریان نيز

های مصاحبه  که حداقل دو نفر در آن شرکت دارند. فردی که پرسش استشده، درباره موضوعي مشخص 

شونده است.  دهد مصاحبه گر و فردی که قرار است به پرسشها پاسخ  کند مصاحبه را تدوین و مطرح مي

های علوم انساني و اجتماعي است که  ابزارهای معمول و متداول در بسياری از پژوهشمصاحبه یكي از 

)منصوریان، "شود های واقعي جامعه مورد مطالعه استفاده مي ها، نظرها، باورها و تجربه برای بررسي نگرش

دراکات گيری ا های افراد، چگونگي شكل سازی پژوهشگر از دیدگاه تواند برای آگاه مصاحبه مي (.۲۹۳۲

ی آنان شيوه مناسبي  ها و ادراک تجارب ویژه گيری های تصميم ها و آگاهي از انگيزه مشترک آن

 (۲۴7-۲۴۶ص، ۲۹31)حریری، "باشد.

 اند: کاهن و کانل مراحل اجرای مصاحبه را به شرح زیر بيان کرده

تصویرها و ...  ها، ها، جمله ای از سؤال تهيه یا انتخاب ابزاری برای مصاحبه )که شامل مجموعه .۲

 است( و نيز دستورالعملي برای کاربرد ابزار

 .(دهندگان برای پاسخگویي است هدایت مصاحبه )که شامل برانگيختن پاسخ .۱

های قلم و کاغذی یا وسایل الكترونيكي مثل  ی یادداشت به وسيلهها )که ممكن است  ثبت پاسخ .۹

 ضبط صوت باشد.(

 تهيه و تنظيم کدهای عددی .۴

 (۲۲۱، ص۲۹۳1های مصاحبه )دالور،  پاسخکدگذاری  .1

 انواع مصاحبه .۹-۶-۲

مصاحبه است. اع مصاحبه، مربوط به ميزان ساخت موجود در ميان انو  ی های عمده یكي از تفاوت

هایي  گيرند. مصاحبه ترین وضعيت قرار مي دارترین تا بدون ساخت از ساخت ها معموالً در یک طيف مصاحبه

 های بسيار مشخص هستند، که ای از سؤال دارای مجموعه دارند، معموالًباالترین ساخت را که 

                                                 
1
Interview 

2
Kahn 

3
Cannel 
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در  معموالً پاسخ هایي از قبل تعيين شده دارد. ند، وخوا مي  شونده ها را برای مصاحبه کننده آن مصاحبه

کننده باید در مورد تعدادی از عناوین از  های اکتشافي است، که مصاحبه سوی دیگر این طيف، مصاحبه

)دالور،  ای وجود ندارد شده های از قبل تعيين دهنده کاوش کند و پرسش تعيين شده در ذهن پاسخ پيش

ی  مصاحبهدر  یافته قرار دارد.ساختار  ی نيمه ی طيف یاد شده، مصاحبه در ميانه (.۲۲۹، ص.۲۹۳1

ي مصاحبه فقط خطوط اصلي گفتگو برای محقق مشخص است ولي بسته به روند طبيع ساختاریافته نيمه

ترین شكل مصاحبه است و تجربه نشان داده از  ای مطرح کند. این روش معمول های تازه تواند پرسش مي

 (.۲۹۳۲)منصوریان، های کامالً ساختاریافته مفيدتر است مصاحبه

 معموالً با توجه ها استفاده شده است. برای گردآوری داده  یافتهساختار  ی نيمه مصاحبهدر پژوهش حاضر از 

، متفاوت بود. متأسفانه، دادند اختصاص مي مصاحبه که به هر شوندگان، مدت زماني به شرایط مصاحبه

و امكان  شد ای خالصه مي دقيقه۲1زماني  ی ها در بازه  های پژوهشگر، برخي از مصاحبه رغم تالش علي

متفاوت  ها از مصاحبه حال وضعيت برخي نيز وجود نداشت. با این مصاحبه شوندگان  ی مجدد به آن مراجعه

های تكميلي،  لحاظ طرح پرسش انجاميد، بنابر این از به طول مي  دقيقه 11-۴1ها  : مدت زمان ضبط آنبود

کردند و نيز امكان  ميتوليد   های بيشتری برای پژوهش غنای بيشتری برخوردار بودند و مسلماً دادهاز 

 ها، وجود داشت. جعه مجدد به آنان در جریان تآیيد تحليل دادهمرا

با توجه به را سؤاالت کلي  یسر پژوهشگر یک در پژوهش حاضر، یافتهنيمه ساختار  ی در جریان مصاحبه

د. نمو شوندگان پرسش مي از مصاحبه،  و در خالل مصاحبه ای اصلي پژوهش، از قبل طراحي کردهه پرسش

 ،بر حسب نياز گاه دادند، رائه ميشوندگان ا هایي که مصاحبه با توجه به روند طبيعي مصاحبه و پاسخ

های پژوهش قلمداد  های افراد به عنوان داده در نهایت پاسخ شد و سؤاالت تكميلي دیگری مطرح مي

 یک نمونه از سؤاالت مصاحبه به پيوست آمده است.. اند شده

 های پژوهش . تحليل داده۹-7

شود و  غيرخطي و همزمان محسوب ميها در پژوهش کيفي فرایندی پویا،  و تحليل دادهدآوری گر"

ها  های بيشتر، زمينه ساز تحليل آن ای دو سویه در اینجا حاکم است. به این ترتيب که گردآوری داده رابطه

های بيشتر  است و از سوی دیگر این نوع و عمق تحليل است که پژوهشگر را به استمرار در گردآوری داده

شود و تا  ليل پس از نخستين مصاحبه، در عمل تحليل شروع ميکند. به همين د یا توقف آن هدایت مي

های قبلي را  جدیدی مواجه نشود و به نوعي همان پاسخ ی  یابد که پژوهشگر دیگر با داده زماني ادامه مي

ها  ند گردآوری دادهتوا دریافت کند. در چنين شرایطي پژوهشگر اصطالحاً به نقطه اشباع رسيده است و مي

  .(الف۲۹۳1)منصوریان،"ندرا متوقف ک

شوند و  شوند، مفهوم پردازی مي ها خرد مي دهد که طي آن داده به طورکلي کدگذاری عملياتي را نشان مي

شوند. کدگذاری روند اصلي ساختن و پرداختن  های جدید دوباره به یكدیگر متصل مي گاه به روش آن

 (.17، ص۲۹31هاست)استراوس و کوربين،  نظریه از داده
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  ۲های کدگذاری روش .۹-7-۲

است. انجام شده  ۴و انتخابي ۹، محوری۱های گردآوری شده، به سه روش کدگذاری باز تجزیه و تحليل داده

 کنيم.  ها اشاره مي مصاحبههای گردآوری شده در  داده های کدگذاری در این بخش به روش

 کدگذاری باز 

روش تحليل سطر به سطر است. این  ها راه  از این های مختلفي وجود دارد. یكي باز راه برای انجام کدگذاری

شود و شاید این روش  ها، عبارت به عبارت و گاهي کلمه به کلمه انجام مي روش با بررسي دقيق داده

وهشگر ترین نيز هست. در این روش کدگذاری پژ ی کدگذاری است. اما معموالً پرحاصل ترین شيوهگير وقت

کند و  گذاری مي پردازد و با ذهني آزاد مفاهيم را نام سازی مي ها به مفهوم با خواندن عميق متن مصاحبه

 (.Strauss and Corbin, 1998, p.101-102گيرد) ها در نظر نمي محدودیتي برای آن

 کدگذاری محوری 

 شوند و کدهایي که از نظر مفهومي ميدر این روش، کدهای به دست آمده از کدگذاری باز مرور و مقایسه 

گيرند. طبقات با یكدیگر مقایسه شده و در صورت نياز با  در یک طبقه جای مي شبيه یكدیگر هستند

شوند و یا محل  فكيک ميی دیگر ت یكدیگر ادغام شده و یا در برخي از موارد یک طبقه به دو یا چند طبقه

 Strauss and)دست آید ی محوری به طبقه ،کند تا در آخر مي ی دیگر تغيير پيدا کد از یک طبقه به طبقه

Corbin, 1998, p.123-124.) 

 )کدگذاری انتخابي )گزینشي 

ها در حول یک  سازی، مقوله و پاالیش نظریه است. در یكپارچه کدگذاری انتخابي فرآیند یكپارچه سازی

یكپارچه سازی به تدریج، و از نخستين شوند.  دهندگي دارد، مرتب مي مفهوم مرکزی که قدرت توضيح

که ما ی نوشته نهایي نيز ادامه مي یابد. همين  دهد و اغلب تا آخرین مراحل تهيه  های تحليل روی مي گام

ني حاکي از ارتباط، های تبيي های اصلي توسط جمله ی مرکزی پایبند کردیم، مقوله خود را به یک اندیشه

 (.Strauss and Corbin, 1998, p.143-144شوند) مي به آن وصل

 های مصاحبه . فرآیند تحليل داده۹-7-۱ 

در پژوهش حاضر ها  تحليل دادهتجزیه و فرآیند  های پژوهش کيفي، ضرورتمباحث ذکر شده و با توجه به 

 های الزم، پژوهشگر موفق به مالقات افراد شرکت کننده در پس از انجام هماهنگي به شرح زیر است:

مربوط به مالقات با الزم های  قابل ذکر است انجام هماهنگي  های پژوهشي شد. مصاحبه مطالعه و ضبط

                                                 
1
Coding 

2
Open Coding 

3
Axial Coding 

4
Selective Coding 
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های  و به عنوان یكي از محدودیت بود؛و چالش برانگيز بر  زمان مراکز حوزوی فعال دراساتيد و پژوهشگران 

ا پس از مالقات پژوهشگر بولي در نهایت با موفقيت به انجام رسيد.  این پژوهش مطرح بود،

ضبط صوت   ها، با استفاده از دستگاه ، متن بيشتر مصاحبهها س از کسب اجازه از آنپشوندگان،  مصاحبه

ها به  ژوهشي آنمتن گفتگوی پ، کننده درمطالعه افراد شرکتي از اندک خواست تعدادو بنا به در ضبط شد

ماند  نظر دور مي ها، از سخد. طبيعي است با این شيوه برخي از جزیيات پابرداری ش صورت دستي یادداشت

پس از ضبط کردن متن پژوهشگر ها با توجه به سرعت جریان گفتگو وجود نداشت.  آن و امكان ثبت

ها را بدون کم و کاست  ها را آغاز کرد. به این صورت که متن تمام مصاحبه سازی آن پيادهها،  مصاحبه

ود و سپس ن، یادداشت کرده بود، تنظيم نمرا هم که بدون ضبط کرد هایي مصاحبه  یادداشت کرد و متن

 .ددر محيط ورد تایپ کررا ها  ی یادداشت همه، ها پيدا کردن نوشته برای نظم و انسجام

به این ترتيب پژوهشگر ها آغاز شد.  دادهی  اوليهفرآیند تحليل  ،ی نخست پس از ضبط چند مصاحبه

به  ها ای در پاسخ ، این مرور و دقت چندمرتبهخواند ميشوندگان را چند مرتبه با دقت  های مصاحبه پاسخ

کدگذاری باز موسوم روش  به های روش تحقيق کيفي، در کتاب همان اقدامي که -صورت سطر به سطر

پس از شدند.  این مفاهيم یادداشت مي شد. ميمنجر به شناسایي مفاهيم مرتبط با اهداف پژوهش   -است

 شد. هایي به هر مفهوم اختصاص داده مي یا مقوله  کد ،با اهداف پژوهشيی مفاهيم مرتبط  شناسایي اوليه

های  حليل، هنوز خام بودند و پژوهشگر با ابهامهای اختصاص داده شده در این در این سطح از ت البته مقوله

و نيز شناسایي مفاهيم  های بعدی، سازی مصاحبه به تدریج با ضبط و پياده روبرو بود. در این زمينه زیادی

شناسایي ، به عنوان مثالها پختگي بيشتری پيدا کرد.  فرآیند تجزیه و تحليل داده ،های کشف شده و مقوله

ز درون های آن باید ا مانند یک پازل است که تكه ،های حاصل از مصاحبه در ميان داده ها مقولهو مفاهيم 

 . ر بگيردها استخراج شود و در کنار هم قرا متن مصاحبه

و  ها مقولهميان   ها شناسایي شدند و ارتباط نكات اشتراک مقوله ،ها محوری دادهی کدگذاری  در مرحله

از  ، پژوهشگرمرحله از تجزیه و تحليلها کمک نمود. در این  به ادغام آن ی نزدیک به هم،ها زیرمقوله

و ارتباط معنایي مفاهيم را نشان  بودندمتصل از فلش با یكدیگر   که با استفاده-و اشكال هندسي ها چارت

استفاده کرد که  ها و مفاهيم مقوله، زیرها مقوله ميان و مقایسه رکبرای نشان دادن نكات مشت ، -دادند مي

دست آمده،  به های مقولهدر این مرحله  کمک بسيار زیادی به پژوهشگر نمود. ،و اشكال ها تنظيم این چارت

مفهوم  د. در واقع ایني شدنو معرف گرفتند ، قراراهداف پژوهش است محورکه در  مفهومي مرکزیحول 

 ها به کار رفته و سایر مفاهيم حول محور آن هستند. مرکزی در اکثر مقوله

ها و  پردازیم، به پاالیش مقوله ی کدگذاری انتخابي، که در فصل پنجم به تفصيل به آن مي در مرحله

ی  ارائهترین سطح تحليل قرار دارند و زمينه را برای  در انتزاعيها  مقوله پردازیم، ها مي سازی آن یكپارچه

متخصصان علوم اسالمي  های مطالعاتي و رفتار اطالعاتي ر فعاليتای د زمينه عواملپيرامون  نهایينتایج 

 د.نکن فراهم مي
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  پژوهش . روایي و پایایي۹-3

اعداد و ارقام، پژوهش کيفي نيز از جهت روایي و پایایي ي، به دليل اتكا به های کمّ همزمان با نقد پژوهش

برای تعيين روایي و پایایي در پژوهش  ی دیگریمورد چالش قرار گرفت. برخي از اندیشمندان معيارها

"قابليت اعتماد"، مفهوم ۱و لينكلن ۲، گوبا۲۳31ی  کيفي پيشنهاد کردند. در دهه
 ریرا به عنوان معيا ۹

و پایایي مطرح کردند، تا به کمک آن دقت علمي را در پژوهش کيفي مورد ارزیابي برای جایگزیني روایي 

تشكيل  قابليت اعتبار، قابليت انتقال، قابليت اتكا، قابليت تأیيد این مفهوم از چهار عنصرقرار دهند. 

 (.۲۹37فرد و مظفری ، دانائيبه نقل از )ودش مي

 سؤاالت مصاحبه فرایند طراحي  یری در این پژوهش، برای تعيين اعتبار و باور پذ: ۴قابليت اعتبار 

افراد متخصص در رویكرد کيفي و روش گراندد تئوری  به تأیيدها با روش کدگذاری  و تحليل داده

 پس از تحليل، برای تأیيد ها نيز ی مصاحبه ها ها در مراحل کار لحاظ شد. داده رسيد و نظرات آن

و  شوندگان ارسال شد برخي از مصاحبه رایبها،  از آنهای انجام گرفته  دازیها و مفهوم پر گفته

    دریافت شد. ها بازخوردهای آن

 ی دیگران باید  های پژوهش برای مطالعهتقال، یافته برای داشتن قابليت ان: 1قابليت انتقال

افراد متخصصي که  دست آمده در چند مرحله، به تأیيد های به دار باشد، از این جهت، یافته معني

رعایت معيار ها را تأیيد کردند. برای  ها گویایي مقوله در مطالعه شرکت نداشتند رسيد، و آن

"عميق  شرح"
جزیيات کافي شرح  نتایج با نامه، پنجم پایانو  چهارمدر قابليت انتقال، در فصل  6

 . داده شدند

 ي است، که مربوط به درجه های کمّ این مفهوم جایگزین مفهوم پایایي در پژوهش: 7قابليت اتكا

های کيفي به  چه چنين قابليتي در پژوهش ها درصورت اجرای مجدد است. اگر تكرارپذیری یافته

 گرپژوهش حال، با اینپذیر نيست،  نامكا يهای کمّ ی پژوهش آن، به اندازه های خاص دليل ویژگي

های  های مربوط به داده ی فایل همه ی ذخيره  و ها سازی و تحليل آن  ها، پياده با ضبط مصاحبه

نامه،  پایان سوم و چهارمهای  ها در فصل ات مربوط به این اقدامو پرداختن به جزیي ،گردآوری شده

 شود.   تأمينسعي نمود این قابليت تا حدّی 

                                                 
1
Guba 

2
Lincoln 

3
Trustworthiness 

4
Credibility 

5
Transferability 

6
Thick description  

7
Dependability 
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 به ي است و های کمّ وهش کيفي معادل مفهوم عينيت در پژوهشاین مفهوم در پژ :۲قابليت تأیيد

های محقق  ها یا دیدگاه های پژوهش تا چه اندازه از تأثير سوگيری این مسئله اشاره دارد که یافته

با عينيت به جای آن که متوجه محقق باشد،   بر کنار بوده است. در رویكرد کيفي تأکيد بر رابطه

رای رعایت در این پژوهش ب (.۲۹31ها است)حریری،  های پژوهش و قابليت تأیيد آن متوجه داده

های پژوهش هستند، مراحل  ها که حاوی داده از ابتدای پژوهش، متن تمام مصاحبه یيد،قابليت تآ

و  ها، ثبت و ضبط شدند. و نيز تفسيرهای مربوط به یافته تحليل داده ها به صورت اوليه و نهایي

 ند.شدداری  های بعدی نگه و برای بررسي و نيز مراجعه ،های جداگانه ذخيره هرکدام در فایل

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
Conformability 
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 پژوهش یها افتهیفصل چهارم: 
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 . مقدمه۴-۲

ها در این پژوهش کيفي،  یافتهشود.  ارائه مي ی پژوهشها های حاصل از تحليل داده در این فصل یافته 

بر  نيز سؤاالت مصاحبه .اند  اختصاص داده شده سؤاالت مصاحبه هایي هستند که به مفاهيم مرتبط با مقوله

ها، به تحليل محتوای  سازی متن مصاحبه پس از پيادهپژوهشگر اند.  مبنای سؤاالت پژوهشي طراحي شده

به آن  که در فصل سوم ،کدگذاری های تكنيکبا استفاده از  ها، و در فرآیند تحليل داده هها پرداخت آن

حاصل روش  فصل، بيشترهای این  یافته .ه استاستخراج کردرا های متعددی  مقوله پرداخته شد،

های  مقولهدر این فصل  پردازیم. کدگذاری باز و محوری هستند و در فصل پنجم، به کدگذاری انتخابي مي

مقوله، مفاهيم و  های مقوله، زیر ها از بخش جدول بيشتر .است  ارائه شده جدول ۲۶دست آمده، در قالب  به

. در فاقد سطح زیرمقوله هستند ها ها، برخي از جدول هی تحليل داد نحوه بر اساسو  اند شواهد تشكيل شده

را  اعي مفاهيم مرتبط با سؤاالت مصاحبهبندی انتز ، سطحدر این فصل  جدولیک  ی مختلفها  بخش واقع

  د.ده نشان مي

 

 . ميزان مطالعه۴-۱

پژوهشگر آن را  ، کهاست متخصصان علوم اسالميی  مطالعه ميزانبه  مربوطترین سؤال پژوهش،  یيابتدا

، دریافت شد ها  پاسخ از  مفاهيمي کهبر اساس  پرسش کرد و شوندگان  از مصاحيه قالب چند سؤالدر 

ميزان " با ی متفاوت دو جنبهها  را پيشنهاد داده است. این مقوله .۲-۴های موجود در جدول  مقوله

 به  در پاسخ گيرد. در بر ميرا مدت مطالعه و زمان مطالعه  مانند  علوم اسالمي، انصی متخص" مطالعه

یا در روز و   بر حسب ساعت در طول شبانه را مدت زمان مطالعهشوندگان  مصاحبهمدت مطالعه،  پرسش

  فرصتي برای مطالعه در برخي از روزها. برخي از مصاحبه شوندگان بيان کردند اند طول هفته، بيان کرده

ها  ی آن ، مدت مطالعه، زمان مطالعهکنندگان در پژوهش ای از شرکت ، و به نظر عدهاندم باقي نمي ها آن

 ندک در جدول، بسياری از مفاهيم بازگو مي مراجعه به شواهد ذکر شده. به طور کلي دقيقاً مشخص نيست

 3تقریباً "کند:  شونده بيان مي هنگامي که مصاحبه به طور مثال رساند. و مقصود پژوهشگر را بهتر مي

ساعت مطالعه کنم، گاهي هم ممكن است  ۲1گاهي ممكن است "  و یا "کنم ساعت در روز مطالعه مي

کند، شاهداول  عه ميمدت مطال ی اشاره به مقوله، "دهم خيلي کم، بستگي دارد به کاری که دارم انجام مي

نسبي بودن مدت مطالعه، را در کند، و شاهد بعدی، مفهوم  مدت مطالعه را در مفهوم شبانه روز، بيان مي

عصر، بيشتر عصرها را  1حول و حوش ساعت "کند  شونده بيان مي نظر دارد. به این ترتيب وقتي مصاحبه

. با سایر مفاهيم ۲-۴ی زمان مطالعه، به مفهوم عصر توجه دارد. با دقت در جدول  ،  در مقوله"بينم. بهترین زمان مي

 شویم. مرتبط با ميزان مطالعه آشنا مي

  

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



     

   

 11   

  

 ميزان مطالعه.۲-۴جدول 

 شواهد مفاهيم مقوله ردیف

 "کنم ساعت در روز مطالعه مي 3تقریباً " در شبانه روز مدت مطالعه ۲

ساعتي  ۱1اگر مفيدش را در نظر بگيریم، " در طول هفته  ۱

 "شود در هفته مي

روزهای بدون   ۹

 مطالعه

ها اصالً وقت مطالعه هم  بعضي روز"

 "ماند نمي

نسبي بودن مدت   ۴

 مطالعه

ساعت مطالعه کنم،  ۲1گاهي ممكن است "

گاهي هم ممكن است خيلي کم، بستگي 

 "دهم دارد به کاری که دارم انجام مي

من معموالً قبل از اذان صبح بيدار مي  " صبح زمان مطالعه 1

کنم، یا بعداز اذان دیگر  شوم و مطالعه مي

 "شوم. ميخوابم و به مطالعه مشغول  نمي

عصر، بيشتر عصرها  1حول و حوش ساعت " عصر  ۶

 "بينم. را بهترین زمان مي

 "کنم ها مطالعه مي بيشتر شب" شب  7

نسبي بودن زمان   3

 مطالعه

زمان مطالعه هم بستگي دارد، بعضي "

کنم، بعضي  ها در روز من مطالعه مي وقت

 "نشينم. ها تا دیر وقت مي ها شب وقت

ام ساعات مشخصي ندارد، هرساعتي  مطالعه" نامشخصزمان   ۳

 "خوانم باشد، مي

 

 مكان مطالعه .۴-۹

های پژوهش، چند مكان متفاوت برای مطالعه، از جانب  است. با بررسي داده "مكان مطالعه"ی دیگر،  مقوله

ی کلي مكان  ها در دوسته آن، این مكان مرتبط بابندی مفاهيم  مقوله شوندگان انتخاب شده است و مصاحبه

  .دهد مياداری و مكان مسكوني جای 
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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برای مطالعه  ،های عمومي معتبر سطح شهر کنم از کتابخانه سعي مي": ای بيان کرده است شونده مصاحبه

ع است. البته، نو  ی این شخص، در کتابخانه دهد، مكان مطالعه ی شاهد نشان مي این نمونه "استفاده کنم.

، لذا مفهوم مورد نظر، انواع کتابخانه نام گرفته شد  نام برده ی عمومي  خاصي از کتابخانه، یعني کتابخانه

گيرد و نيز مفهومي مانند انتخاب اتاق شخصي برای  ی مكان اداری قرار مي است. این مفهوم در زیر مقوله

این جمله  شاهد این مفهوم، اشاره مي کند.ی مكان مطالعه  ی مكان مسكوني، در مقوله مطالعه، به زیر مقوله

ی مكان مطالعه را همراه با مفاهيم آن  مقوله، .۱-۴جدول "ام، اتاق مستقل خودم است. محل مطالعه"است: 

  کند.   ارائه مي

 . مكان مطالعه۱-۴جدول

 شواهد مفاهيم زیرمقوله مقوله ردیف

های  کنم از کتابخانه ميسعي " انواع کتابخانه مكان اداری مكان مطالعه ۲

عمومي معتبر سطح شهر برای 

 "مطالعه استفاده کنم.

زماني که دانشجوی دکتری " دانشگاه   ۱

بودم، بيشتر از دانشگاه استفاده 

کردم و از کتابخانه دانشگاه،  مي

بيشتر وقتم در کتابخانه 

 "گذشت. دانشكده مي

مستقل ام، اتاق  محل مطالعه" اتاق شخصي مكان مسكوني  ۹

 "خودم است.

اتاق خواب یا اتاق خاصي که " اتاق خواب   ۴

آرامش داشته باشم مطالعه 

 "کنم. مي

ها و  من در حوزه، در حجره" خوابگاه حوزه علميه   1

های کوچک مجردی  خوابگاه

 "کردم. مطالعه مي

نسبي بودن مكان  مكان نامشخص  ۶

 مطالعه

مكان خاصي مد نظر نيست، "

یک مكان خاص یا که حتماً در 

 "در شرایط خاصي باشد.
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 موضوع مطالعه .۴-۴

های متعددی را  ی خود صحبت کردند و  موضوع ی مصاحبه شوندگان، راجع به موضوع مطالعه تقریباً  همه

هایي  وضوعشكل گرفت و با توجه به م "موضوع مطالعه"ی  ی خود برشمردند، بنابر این مقوله برای مطالعه

ی تخصصي و عمومي برای این  دو زیرمقوله ی خود نام بردند، علوم اسالمي برای مطالعهکه متخصصان 

دهد.  های تخصصي و عمومي مطالعه را نشان مي ی موضوع .، گستره۹-۴مقوله، به وجود آمد. جدول

های آن،  ، فلسفه و گرایشمباحث اعتقادی/ کالمموضوعات فقه/ احكام، قرآن، تفسير قرآن و علوم قرآن، 

ی  ، روانشناسي، روش تحقيق و سيرهاسالم شناسي/دین شناسي ادبيات عرب، تاریخ و تاریخ اسالم،

گيرند.  لعه جای ميی موضوعات تخصصي مطا معصومين )ع( از جمله موضوعاتي هستند که در مقوله

را های تاریخي، تاریخ اسالم،  اخالق، کتاب های فقهي و کالمي  بنا به نياز کتاب"ی شاهد  نمونه

خانوادگي، ادبيات،  -ی مجالت عمومي .  مطالعههای تخصصي است گویای برخي از موضوع "خوانم. مي

شامل شعر و رمان، مطالعه اخبار سياسي، اجتماعي، مذهبي، و مسائل پزشكي از جمله موضوعاتي هستند 

گویایي الزم برای ها است و شواهد زیر از  ی عمومي آن که مورد توجه متخصصان علوم اسالمي در مطالعه

و  "تا رمان هم بخوانم. ۱-۲شاید رمان قشنگي دستم بياید، در طول سال "توضيح این مطلب برخوردارند:  

 "کنم. مجله های خانوادگي و مسائل پزشكي و حوادث روز را هم مطالعه مي"

 

 . موضوع مطالعه۹-۴جدول

 شواهد مفاهيم زیرمقوله مقوله ردیف

های تاریخي،  بنا به نياز کتاب" تاریخ اسالم تخصصي موضوع مطالعه ۲

تاریخ اسالم،  اخالق، کتاب های 

 "خوانم. فقهي و کالمي را مي

  تاریخ   ۱

  اخالق   ۹

مباحث    ۴

 اعتقادی/کالم

 

اسالم شناسي/دین    1

 شناسي

ی  عمده مطالعات من در حوزه"

های  و پژوهش  شناسي اسالم

 "دین شناسي است.
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ای اقتضا  رشته رویكرد بين" روانشناسي   ۶

ی سياست،  کند من در حوزه مي

شناسي، روش تحقيق و  جامعه

بعضاً روانشناسي یا حتي فلسفه 

 "اسالمي مطالعه کنم.

  شناسي جامعه   7

  روش تحقيق   3

  علوم سياسي   ۳

احكام، چيز حساسي است، " فقه/ احكام   ۲1

نياز است هرلحظه با کتاب در 

 "ارتباط باشيم.

ی حقوق خصوصي و  در زمينه" فقه و حقوق   ۲۲

فقهي که مرتبط با حقوق 

 "کنم. خصوصي باشد مطالعه مي

  حقوق خصوصي   ۲۱

در ایام مذهبي خاص مثل ایام " سيره معصومين)ع(   ۲۹

)س( بيشتر مطالعات ما  فاطميه

ی  در مورد زهراشناسي و سيره

 "حضرت زهرا)س( است.

قرآن/ علوم    ۲۴

 قرآن/معارف قرآن

بيشتر تفسير علوم قرآن، کار "

های  ها و گرایش بالغت، روش

 "تفسيری را مي خوانم.

فلسفه/ فلسفه تاریخ/    ۲1

فلسفه دین/ فلسفه 

 اخالق

های جدید از  بيشتر دیدگاه"

فيلسوفان دین را مطالعه 

 "کنم. مي

دستم شاید رمان قشنگي " ادبيات)شعر، رمان( عمومي  ۲۶

تا  ۱-۲بياید، در طول سال 

 "رمان هم بخوانم.
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ی مسائل سياسي و  در زمينه" مسائل سياسي روز   ۲7

حوادث و اتفاقات جاری در 

 "گذارم. مملكت وقت مي

  حوادث روز   ۲3

های خاص مثالً  در مناسبت" رویدادهای مذهبي   ۲۳

محرم باشد یا تولد و وفياتي 

 "باشد، مطالعه دارم.

-مجالت عمومي   ۱1

 خانوادگي

مجله های خانوادگي و مسائل "

پزشكي و حوادث روز را هم 

 "کنم. مطالعه مي

  مسائل پزشكي   ۱۲

های مختلف   در زمينه" مباحث فرهنگي   ۱۱

فرهنگي و اجتماعي سرک 

 "کشم. مي

  مسائل اجتماعي   ۱۹

 

 و دستاوردهای مطالعه ها . پيوند مطالعه با سایر فعاليت۴-1

در های دیگری هستند، که  ، مقوله"دستاوردهای مطالعه"و  "ها پيوند مطالعه با سایر فعاليت"ی  دو مقوله 

ایي  اگرچه، مفاهيم مشترکي با هم دارند، اما در واقع به عوامل زمينهها   اند . این مقوله .  آمده۴-۴جدول

به  پژوهشگرها،  در فرآیند تحليل دادهمجزایي در رفتار اطالعاتي متخصصان علوم اسالمي اشاره دارند. 

پيوند "ی  مصاحبه شوندگان است، مقولهمطالعاتي های  ي که به صورت کلي در پيوند با فعاليتمفاهيم

ل در مقاطع پژوهش، تبليغ، تحصيتدریس،  را اختصاص داده است: این مفاهيم، "ها مطالعه با سایر فعاليت

بيشتر کار مطالعاتي من در "اند:  در رابطه با این مقوله آورده شده باالتر و تأليف کتاب هستند، شواهد زیر

های خودم را مطالعه  مشغول به تحصيل هستم، روزهایي که تدریس ندارم، درس"، "حوزه پژوهشي است.

. این شواهد به ترتيب در  "عمده کارهای مطالعاتي من در قالب تأليف کتاب و مقاالت است."و   "کنم. مي

 ی مقوله است.  . آمده۴-۴مفاهيم پژوهش، تحصيل در مقاطع باالتر و تأليف کتاب در جدول رابطه با 

، شوندگان . دستاوردهای مطالعاتي مصاحبهی دیگری در جدول یاد شده است مقوله "های مطالعه دستاورد"
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عات خود، ی مطال اشاره دارد که یک فرد متخصص علوم اسالمي در نتيجه ای های علمي و حرفهبه دستاورد

، شواهدی آیند. به طور مثال دست مي  ی مطالعه به ن دستاوردها در نتيجهآیعني  کند. ها را ارائه مي آن

تخصصي و چند طرح پژوهشي را تنهایي  -تا علمي ۴1-۹1پژوهشي،  -تا مقاله علمي ۲۶ -۲1 "مانند 

ی برگزاری هر جلسه سخنراني، از قبل برا"، "ام کتاب نوشته ۳-3از کارهای تأليفي، حدود "، "ام. انجام داده

ی پژوهش، تأليف ها از زیرمقوله کنند. این مقوله  دستاوردهای مطالعه را تبيين مي ی مقوله "مطالعه دارم.

ردگي مفاهيم، خود به عنوان پژوهش به دليل گست ی مقولهاست. زیر تشكيل شده سخنراني تبليغي کتاب و

  خواهد شد.مطرح . 1-۴ی مستقل، در جدول  مقوله

 

 ها و دستاوردهای مطالعه پيوند مطالعه با سایر فعاليت .۴-۴جدول

 شواهد مفاهيم مقوله ردیف

پيوند مطالعه با سایر  ۲

 ها فعاليت

قطعاً برای هر تدریسي بخواهم داشته باشم، یک " تدریس

 "ای الزم است داشته باشم. پيش مطالعه

 "پژوهشي است. بيشتر کار مطالعاتي من در حوزه" پژوهش  ۱

اگر بخواهم سخنراني چيز زبده و خوبي از آب  " تبليغ  ۹

شود و هم  ها به تناسب بيشتر مي دربياید، هم کتاب

 "گذارم. آن مقدار زماني که برایش مي

مشغول به تحصيل هستم، روزهایي که تدریس " تحصيل در مقاطع باالتر  ۴

 "کنم. های خودم را مطالعه مي ندارم، درس

عمده کارهای مطالعاتي من در قالب تأليف کتاب " تأليف کتاب  1

 "و مقاالت است.

تا  ۴1-۹1پژوهشي،  -تا مقاله علمي ۲۶ -۲1 " يپژوهشهای  فعاليت دستاوردهای مطالعه ۶

تخصصي و چند طرح پژوهشي را تنهایي  -علمي

 "ام. انجام داده

 "ام نوشتهکتاب  ۳-3از کارهای تأليفي، حدود " تأليف کتاب  7

برای برگزاری هر جلسه سخنراني،  از قبل مطالعه " سخنراني تبليغي  3

 "دارم.
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 پژوهشي و مشكالت.پژوهش ۴-۶

ترین دستاوردهای  به عنوان یكي از مهم و شوندگان های مصاحبه در پاسخ گسترده مفهومي ،پژوهش

 ، به صورتشوندگان مصاحبه "پژوهشيِمشكالت "و  "پژوهش" اتي آنان مطرح شده بود، لذامطالع

ی انواع  زیرمقوله ، خود بهی پژوهش مقوله اند. . آمده1-۴مستقل در نظر گرفته شدند و در جدول های مقوله

طور که در متن  . فعاليت های پژوهشي متخصصان علوم اسالمي، همانشود شي تقسيم ميهای پژوه فعاليت

های دانشجویان/  داوری مقاله،  راهنمایي پژوهش وهشي،ها آمده،  در مفاهيم نگارش مقاله/طرح پژ مصاحبه

های پژوهشي را بيان  شود. شواهد زیر به خوبي مفاهيم مربوط به فعاليت طالب و ویرایش مقاله خالصه مي

مقاله  ۲1در طول ماه شاید من بيشتر از  "، "نوشتن و تدریس است.  کارم مطالعه و مقاله" کنند: مي

 ."ی کسي را بخواهم ویرایش کنم. ممكن است مقاله"یا  "کنم. پژوهشي را داوری -علمي

الت انتشار مقاالت تقسيم ی مشكالت عمومي پژوهش و مشك به دو زیر مقوله ی مشكالت پژوهشي مقوله

ها، فقدان  پژوهش، محدود و سطحي بودن پژوهش شود. سرقت علمي، فقدان متولي درسياستگذاری امر مي

با بداخالقي علمي، ضعف دانشجویان درانجام مراحل مختلف پژوهش، تأکيد بر مقررات اساسي در برخورد 

  ،ای ها به روش کتابخانه محدود شدن پژوهش ، پژوهشي در ارتقای اعضای هيئت علمي -نگارش مقاله علمي

 کمبود استادو  کمبود استاد راهنمای دانشگاهي با مبنای فكریِ حوزوی، نگری در بررسي موضوعات دیني کلي

متخصصان علوم اسالمي به  های مسائلي هستند که در پژوهش حوزوی جزءنگر در هدایت موضوعات دیني

فقدان مقررات اساسي در "ی زیر شاهدی بر مفهوم  کنند. به طور مثال، نمونه صورت عمومي مانع ایجاد مي

 است:  "برخورد با بداخالقي علمي

أسفانه ما مت فروش این، فروش آن،نامه،  زده فروش پایانانقالب، به هر در و دیواری  روی شما وقتي مي"

یا  "ها را رعایت کنيم. ضوابط خيلي جدی دارد که ما را مجبور کند که آن ایم، نياز به بداخالق شده

 " است:پژوهشي -کيفيت پایين مقاالت علمي "ی زیر، شاهدی بر مفهوم  جمله

 "مقاالت باکيفيتي نيست.متأسفانه مقاالتشان،  ي هم دارند،پژوهش -مجالتي که حاال عنوان علمي" 

،  چاپ مقاالت بر مبنای شهرت پژوهشگر ،روند طوالني چاپمشكالت انتشار مقاالت، نيز به مشكالتي مانند 

روند طوالني  ،پژوهشي با تعداد مقاالت ارسالي -ناهمخواني ظرفيت مجالت علمي ، پذیرش مقاالت بر مبنای رابطه

اشاره دارد،  این مشكالت، به صورت ویژه مربوط به انتشار مقاالت متخصصان  ویراستاریخطاهای و  داوری

 است:  روند طوالني چاپعلوم اسالمي است.  شاهد زیر، گویای مفهوم 

  "خواهد چاپ شود. اما تا سه سال آینده مي ،تأیيد شدهاند  ای دارم، گفته من مقاله"
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 . پژوهش و مشكالت پژوهشي1-۴جدول

 شواهد مفاهيم زیرمقوله مقوله یفرد

های  انواع فعاليت پژوهش ۲

 پژوهشي

/طرح نگارش مقاله

 پژوهشي

نوشتن و   کارم مطالعه و مقاله"

 "تدریس است.

در طول ماه شاید من بيشتر از  " داوری مقاله   ۱

پژوهشي را داوری  -مقاله علمي ۲1

 "کنم.

های  پژوهش راهنمایي   ۹

 طالب دانشجویان/

سال است که کار پژوهش  ۲۱ "

 "کنم. بچه ها را کنترل مي

ی کسي را  ت مقالهاسممكن " ویرایش مقاله   ۴

 "کنم.بخواهم ویرایش 

مشكالت عمومي   1

 پژوهش

بحث سرقت علمي فوق العاده زیاد " سرقت علمي

 "است.

 فقدان متولي   ۶

امر  درسياستگذاری

 پژوهش

متأسفانه ما یک متولي امر پژوهش "

نداریم، که کارهایي انجام بدهد که 

 "ها حل شود. مشكل پژوهش

محدود و سطحي بودن   مشكالت پژوهشي 7

 پژوهش ها

يست این مشكلي که شخصي هم ن"

ها  است که دوست داشتم پژوهش

بود که  تر از این و وسيعتر  عميق

 "هست.

فقدان مقررات اساسي    3

در برخورد با بداخالقي 

 علمي

به هر انقالب،  روی ميشما وقتي "

نامه،  در و دیواری زده فروش پایان

أسفانه ما مت فروش این، فروش آن،

ضوابط  ایم، نياز به بداخالق شده

خيلي جدی دارد  که ما را مجبور 

 "کند که آن ها را رعایت کنيم.

ضعف دانشجویان    ۳

درانجام مراحل مختلف 

ها عموماً ضعيف هستند در  بچه"

ما  A-Zکارهای تحقيقاتي و باید از 

دستشان را بگيریم، بنویسيم، در 
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نویسي خيلي  جمله بندی، در عبارت پژوهش

 "ضعيف هستند.

تأکيد بر نگارش مقاله    ۲1

پژوهشي در  -علمي

ارتقای اعضای هيئت 

 علمي

پژوهشي  -مقاالت علمي تأکيد بر "

تواند تلقي  مينوعي انحراف از کار 

پژوهشي -ولي اگر علمي شود.

نباشد، آن ارزش الزم را در 

های دانشگاهي به آن  امتيازدهي

 "دهند. نمي

کمبود استاد حوزوی    ۲۲

جزءنگر در هدایت 

 موضوعات دیني

من اگر بخواهم جزئي کار کنم "

استاد راهنمای مربوطه مناسب را در 

 "کنم. حوزه پيدا نمي

راهنمای  کمبود استاد   ۲۱

دانشگاهي با مبنای 

 فكریِ حوزوی

اگر خارج از حوزه]علميه[، در 

دانشگاه بخواهم استاد راهنمایي پيدا 

کنم، استاد آن تدین کافي را ندارد و 

 اش حوزوی نيست. مبنای فكری

نگری در بررسي  کلي   ۲۹

 موضوعات دیني

ی دین  نگری در حوزه مشكل کلي"

 "زیاد است.

محدود شدن    ۲۴

ها به روش  پژوهش

 ای کتابخانه

تحقيقات ميداني نيست و محدود  "

این ضعف ای است،  به روش کتابخانه

است، چون خيلي از مشكالت را 

 "توان با این روش بررسي کرد. نمي

کيفيت پایين مقاالت    ۲1

 پژوهشي -علمي

 -مجالتي که حاال عنوان علمي"

ي هم دارند، متأسفانه پژوهش

مقاالت باکيفيتي مقاالتشان، 

 "نيست.

مشكالت انتشار   ۲۶

 مقاالت

تأیيد اند  من مقاله ای دارم، گفته" روند طوالني چاپ

خواهد  شده اما تا سه سال آینده مي

 "چاپ شود.

چاپ مقاالت بر مبنای    ۲7

 شهرت پژوهشگر

آیند همچنين  معموالً مجالت مي"

دهند که به شهرت  کاری انجام مي
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کنند تا خود  نویسنده نگاه مي

 "متن.

پذیرش مقاالت بر    ۲3

 مبنای رابطه

در بسياری از مجالت تا آشنایي "

نداشته باشيد با مقاله درست 

 "کنند. برخورد نمي

ناهمخواني ظرفيت    ۲۳

 -مجالت علمي

پژوهشي با تعداد 

 مقاالت ارسالي

پژوهشي ظرفيت  -ت علميمجال"

و تعداد مقاالت  شان کم  چاپ مقاله

 "زیاد است.

 "روند داوری خيلي طوالني است." روند طوالني داوری   ۱1

سهواً یا عمداً دچار قدر  مطالب این " خطاهای ویراستاری   ۱۲

ویراستار مثالً آمده  خطا شده است،

ویراستاری کند، خطاها را خيلي 

 "بيشتر کرده.

 

 

 شرایط مطالعه .۴-7

 -های شرایط درون این مقوله، خود به زیرمقوله است، "شرایط مطالعه" پردازیم آن ميبه که  دیگری  مقوله

، به چند فردی  -شرایط درون فردی، شرایط خانوادگي، شرایط مكاني و شرایط زماني تقسيم شده است.

و  آمادگي فكری مفاهيمِها،  ميان پاسخ و از اشاره دارد های دروني فرد مصاحبه شونده مورد از ویژگي

مسئله خواب بودن کودک در  شرایط خانوادگي به گيرد. ذهني، آرامش رواني و نيز تنها بودن را در بر مي

ني مكا شونده مورد توجه قرار گرفت. شرایط های مصاحبه های یكي از خانم خانه اشاره دارد که در پاسخ

های بيكاری  ماني هم به زمانشوندگان است و شرایط ز هایي با شرایط خاص از نظر مصاحبه حاکي از مكان

مفاهيم و شواهد مربوط  در روز، و نيز مطالعه در اوقات خاصي از روز، به دليل شرایط ویژه آن اشاره دارد.

مكاني که شرایط مطالعه را داشته شاهد زیر،  .ت. قابل مشاهده اس۶-۴در جدول  به مقوله های یاد شده،

جایي است که سرو صدایي نباشد، و عوامل بازدارنده و  ،مطالعهبهترین مكان برای "کند:  باشد، تبيين مي

، شاهدی برای شرایط زماني مطالعه "باید بيكار باشم تا مطالعه کنم"و  "ای نداشته باشد. کننده مشغول

 است. 
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 شرایط مطالعه .۶-۴جدول

 شواهد مفاهيم زیرمقوله مقوله ردیف

-شرایط درون شرایط مطالعه ۲

 فردی

و  آمادگي فكری

 ذهني

زماني که آمادگي فكری و ذهني "

شناسي آرامش  دارم و از لحاظ روان

 "کنم. داشته باشم، مطالعه مي

  آرامش رواني   ۱

معموالً دوست دارم موقع مطالعه " تنها بودن   ۹

 "تنها باشم.

شرایط   ۴

 خانوادگي

توانم  مي باشد وقتي بچه خواب" خواب بودن کودک

 ".مطالعه کنم

مكان آرام و بي سرو  شرایط مكاني  1

 صدا

هترین مكان برای مطالعه جایي ب"

 واست که سرو صدایي نباشد، 

ای  کننده عوامل بازدارنده و مشغول

 ".نداشته باشد

نبود عوامل بازدارنده    ۶

 کننده و مشغول

 

داشتن مكان    7

 اختصاصي

دانشكده[ است، جا دفتر گروه] این"

شود مطالعه  نمي ،و آمد است  و رفت

 ،باشيم  کرد، اگر دفتری داشته

بتوانيم تمرکز کنيم، شاید در دفتر 

 ".بتوانيم مطالعه کنيم

 "باید بيكار باشم تا مطالعه کنم" ساعات بيكاری شرایط زماني  3

 های خاصي از  زمان   ۳

 روز  شبانه

زمان خيلي مناسبي  ،های زود صبح"

ها تقریباً مشغول نشده،  است، ذهن

ندارد، گيرندگي هم خيلي   خستگي

 "باالست.
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 فضای مطالعه. ۴-3

شواهد تحليل داده های پژوهش، و بررسي  است. "فضای مطالعه"خراج شده های است یكي دیگر از مقوله

 و حوزه علميه ه، دانشگاهمانند کتابخان آموزشي -، از فضاهای علميشوندگان گویای این است که مصاحبه

 کنند. برای مطالعه استفاده مي

، یا زماني که دانشجوی دکتری بودم، "توانم مطالعه را از طریق کتایخانه انجام بدهم. من مي"به طور مثال  

فضای دهد استفاده از  . این شواهد نشان مي"کردم و از کتابخانه دانشگاه بيشتر از دانشگاه استفاده مي

های  تواند یكي از انتخاب آموزشي، برای مطالعه مي -کتابخانه و دانشگاه، به عنوان فضاهایي علمي

ال، نيز یكي ی دیجيت فضای مجازی و از طریق کتابخانه  متخصصان علوم اسالمي باشد، و یا مطالعه در

اشاره دارد، شواهد این ی شخصي  به فضای خانه و کتابخانهفضای خصوصي د. ها قرار گير دیگر از گزینه

جا خيلي  خودم، کتابخانه دارم، آن ،در منزل"و "م.کن در خانه مطالعه ميبيشتر "مطلب در زیر آمده است: 

مطالعه در  شوندگان، از های مصاحبه پاسخ. بعضي از "برای این که من کار خودم را انجام بدهم. آماده است

 شاهد این مطلب در زیر آمده است:  حكایت دارد.شگاه محل کار در دان مانند، اتاقِ فضای اداری یک

. "محل کارم در دانشگاه مطالعه کنم. کنم در همين اتاقِ اه باشم، سعي مياگر ساعت قبل از کالس دانشگ"

 دهد. آن را ارائه مي و شواهد مربوط به مفاهيم ها، ، زیرمقوله"فضای مطالعه" ی مقوله .7-۴جدول 

 

 

 مطالعه. فضای 7-۴جدول

 شواهد مفاهيم زیرمقوله مقوله ردیف

فضای  ۲

 مطالعه

-فضای علمي

 آموزشي

از طریق کتایخانه  مطالعه را توانم من مي" کتابخانه

 "انجام بدهم.

زماني که دانشجوی دکتری بودم، بيشتر از " دانشگاه   ۱

کردم و از کتابخانه  دانشگاه استفاده مي

 "دانشگاه

  اش ]علميه[ معموالً در کتابخانهما درحوزه " حوزه علميه   ۹

 "کردیم. مطالعه مي

های دیجيتالي استفاده  معموالً از کتابخانه" کتابخانه دیجيتال فضای مجازی  ۹

 "کنم. مي
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در منزل خودم، کتابخانه دارم، آنجا خيلي " کتابخانه شخصي فضای خصوصي  ۴

آماده است  برای این که من کار خودم را 

 "انجام بدهم.

 "م.کن در خانه مطالعه  ميبيشتر " خانه   1

اتاق محل کار در  فضای اداری  ۶

 دانشگاه

اگر ساعت قبل از کالس دانشگاه باشم، سعي "

دانشگاه مين اتاق محل کارم در کنم در ه مي

 "مطالعه کنم.

 

 . ابزارهای مطالعه و بستر مطالعاتي۴-۳

ی فضای فيزیكي و فضای مجازی قابل توجه است.  از دو جنبه ی دیگری است که ، مقوله"ابزارهای مطالعه"

را ، زیتر از ابزارهای مطالعه در فضای مجازی است عياتر و انتز کلي ،فضای فيزیكي، مفاهيم ی در زیرمقوله

الزم  ،دهيمقرار  مجازیسطحِ ابزارهای فضای  فيزیكي را همابزارهای فضای  انتزاعي سطحبخواهيم  اگر

کتابخانه  واحدلذا در فضای فيزیكي، به  اشاره کنيم، نيز ذای معمول مطالعه، مانند قلم و کاغهبه ابزار است

فضای فيزیكي نيز، وضع به همين منوال است.  . در مورد سایر مفاهيمِایم نموده عنوان ابزار مطالعه توجه به

فضای فيزیكي هستند. یعني از ی غيرتخصصي، خانه، دانشگاه و حوزه علميه ابزاهای مطالعه در  کتابخانه

ی شاهد برای ابزار  کنند. نمونه طریق این ابزارها در فضای غيرمجازی، متخصصان علوم اسالمي مطالعه مي

ی اول، ابزارهای  از طرفي ممكن است در وهله  "کنم. ام در خانه مطالعه مي بيشتر در اتاق شخصي"خانه، 

نظر برسند، اگرچه این برداشت نيز اشتباه نيست، اما با های مطالعه به  فيزیكي مطالعه، همان مكان

های  توانيم تقسيم بندی با ابزارهای فضای مجازی و نيز نسبي بودن مفاهيم، ميی این ابزارها  مقایسه

افزار/  پد، موبایل، نرم تاپ، آی . را بپذیریم. ابزارهای مطالعه در فضای مجازی شامل رایانه، لپ3-۴جدول

افزاری است. چند نمونه شاهد، که در زیر خواهند آمد، و برگرفته از  تجهيزات سختو ( CDدی ) سي

مطالعه را از طریق ". هستند، به خوبي ابزارهای مطالعه در فضای مجازی را تبيين مي کنند: 3-۴جدول 

ن م"و  "کنم. مرجع را روی موبایل دارم و استفاده مي۲۲ی رساله"، "توانم انجام بدهم. کامپيوتر مي

 "کنم. کنم و بعد استفاده مي را چاپ مي هایي از متون، که طوالني است  چاپگری در خانه دارم، آن قسمت

پرداخته شده است  "بستر مطالعاتي"دیگری به نام  ی .، به مقوله3-۴، در جدولی مطالعهعالوه بر ابزارها

زمينه،   امروز از طریق این بستر و در فضای مجازی اشاره دارد. در دنيای "اینترنت"که در واقع به مفهوم 

ی شاهد زیر، به خوبي نشان  های مطالعاتي بسيار زیادی پرداخت. این مطلب را نمونه توان به فعاليت مي

کنيم و لذا کار  خوانيم یا خودمان داریم تایپ مي ها را مي کنيم، یا مقاله ساعته سرچ مي۱۴م ما ه"دهد:  مي

 "ما اغلب شده ارتباط اینترنتي.
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 و بستر مطالعاتي ی مطالعه. ابزارها3-۴جدول

 شواهد مفاهيم زیرمقوله مقوله ردیف

ی  کتابخانه فيزیكي فضای ابزارهای مطالعه ۲

 غيرتخصصي

های عمومي معتبر  کنم از کتابخانه سعي مي"

 "سطح شهر استفاده کنم.

ام در خانه مطالعه  بيشتر در اتاق شخصي" خانه   ۱

 "کنم. مي

اگر ساعت قبل از کالس دانشگاه باشم، سعي " دانشگاه   ۹

کنم در همين اتاق محل کارم در دانشگاه  مي

 "مطالعه کنم.

  اش ما درحوزه ]علميه[ معموالً در کتابخانه" حوزه علميه   ۴

 "کردیم. مطالعه مي

توانم انجام  مطالعه را از طریق کامپيوتر مي" رایانه مجازی فضای  1

 "بدهم.

زنند، که  خانواده هميشه به من سرکوب مي" تاپ لپ   ۶

تاپ  پد دستت است، لپ هميشه آیدر خانه 

 "دستت است.

  پد آی   7

مرجع را روی موبایل دارم و  ۲۲ی رساله" موبایل   3

 "کنم. استفاده مي

 دی سي افزار/ نرم   ۳

(CD) 

 

ها هست  دی هایي که در سي کتاب  از فایل"

 "کنم. استفاده مي

تجهيزات    ۲1

 افزاری سخت

ت هایي من چاپگری در خانه دارم، آن قسم"

کنم و  را چاپ مي از متون، که طوالني است

 "کنم. بعد استفاده مي

کنيم، یا مقاله ها را  ساعته سرچ مي۱۴ما هم " اینترنت مجازی فضای مطالعاتي بستر ۲۲

کنيم و  خوانيم یا خودمان داریم تایپ مي مي
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 "اغلب شده ارتباط اینترنتي.لذا کار ما 

 

 های مطالعه و انگيزه اهداف مطالعه. ۴-۲1

 ،های آن ی دیگری است که مفاهيم بسياری را در خود جای داده است، زیرمقوله  ، مقوله"اهداف مطالعه"

اول برای این "هستند. رفع نيازهای دروني فرد با شاهد ذکر شده از آن: اهداف فردی و اهداف اجتماعي 

  ،تقویت علم افزایش/ ، "خود فرد است.بيشتر برای نيازهای ت که آدم به سؤاالت خودش پاسخ دهد و اس

خواهد اطالعات خيلي باالتری پيدا کند، یعني برای  آدم یا اطالعاتش پایين است، مي" :باال بردن آگاهي

مطالعه برای "پرکردن خألهای دروني: "کند. آگاهي خودش است که مطالعه ميباال بردن  تقویت علم و 

ها هم حقي داریم، باید دینمان را ادا  بل بچهادر مق" ادای دین: ".پرکردن خألهای دروني است

 "تر بفهمم دنيا را. هدف مطالعه و تحقيق من این است که عميق": تر شدن فهم دنيا عميق"کنيم.

های متفاوت در  ضوعات مختلف، ایجاد دیدگاهداشتن اطالعات در مو فطری بودن فراگيری علم و دانش، 

از مصادیق اهداف فردی مطالعه هستند، و به  تحصيل در مقاطع باالتر و پر کردن اوقات فراغت انسان،

ی اهداف اجتماعي اختصاص داده شده است. اغلب این  اهداف مربوط به خارج از فردیت انسان، زیرمقوله

 کند. شونده ارتباط پيدا مي حبهاهداف با تعامالت اجتماعي افراد مصا

پاسخ به نيازهای تخصصي  با ذکر برخي از شواهد در زیر آمده است: اجتماعيمفاهيم مربوط به اهداف 

های جامعه است که دنبال  اهدافي که از مطالعه در ذهن دارم، نسبت به فقه و حقوق و نيازمندی": جامعه

 "ها هستم. گویي به آن پاسخ

: های اجتماعي تقویت فعاليت، "کنم. تبليغ و انتقال دادن مطالب به دیگران بيشتر مطالعه ميبه خاطر ": تبليغ

های اجتماعي خودم را با توجه به مطالعاتم  هدف اصلي بيشتر مطالعات من در این زمينه است که بتوانم فعاليت"

خ به سؤاالت احتمالي پاس، پژوهش، قرار دادن وضع مطلوب برای انسان، خدمت به طالبو  "تقویت کنم.

از دیگر مفاهيم اهداف اجتماعي متخصصان علوم اسالمي از مطالعه  تدریس مطلوبو  دانشجویان/ طالب

  است.

مطالعه  ی انگيزه. به آن پرداخته شده است. ۳-۴دیگری است که در جدول  ی مقوله "های مطالعه انگيزه" 

های  زیرمقولهها،  شود. در فرآیند تحليل داده مي طمربوشوندگان   ی مصاحبه به عوامل انگيزشي مطالعه

د. جای گرفتن "ی مطالعه  ها انگيزه"ی  در قالب مقوله  مل بازدارنده و عوامل اجبار کنندهعوامل پيشبرنده، عا

های یادشده متنوع هستند و طيف وسيعي از عوامل را در بر  چون سایر مقوله مفاهيم این مقوله نيز، هم

عشق و عالقه به کارهای ، برطرف کردن نيازهای جامعهگيرند. عوامل پيشبرنده به عواملي مانند  مي

لذت ، تأکيد قرآن و سنت به علم آموزی، حس کنجكاوی، ارضای ميل به دانستن،  افراد خانواده ،مطالعاتي

، رقابت سالم، روزآمدکردن اطالعات، ارزش معرفتي/ شناختي، اصالح نفس، ه طالبعشق ورزیدن ب، مطالعه
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اشاره دارد. این عوامل در واقع،  های سخنراني جلسهو  های فكری در محيط کار ایجاد ميزگردها و اتاق

 کنيم:  های مطالعه هستند.  شواهد برخي از این مفاهيم را در ادامه ذکر مي مشوق

، "ها، مشوق من برای مطالعه بيشتر است. سؤال نمودن از من و تردید در رابطه با جواب نيازهای جامعه و"

، و "ی خودم به کار است که کارهای مطالعاتي و تحقيقاتي را دوست دارم. مشوق اصلي، عشق و عالقه"

 . شواهد از گویایي الزم برخوردارند."شود. ها ميل به دانستن انگيزه مطالعه مي بيشتر موقع

.، افراد خانواده، هم عامل پيشبرنده مطالعه است و هم عامل ۳-۴در ميان مفاهيم ذکر شده در جدول

دهد، که مفهوم یاد شده نسبي  بازدارنده، توجه به شواهد ذکر شده در مورد مفهوم افراد خانواده نشان مي

 است و  به صورت کلي مفاهيم، مطلق نيستند.

خدا را شكر خانواده همسرم هميشه همراه من بوده، "ی مطالعه:  افراد خانواده به عنوان عامل پيشبرنده 

چنيني  ی همسرم هم این پدربزرگم در قدیم مكتب داشته، و خانواده اند، ی علمي بوده من، یک خانواده

، مانع است، هميشه به من سرکوب خانواده"ی مطالعه:  و افراد خانواده به عنوان عامل بازدارنده "اند. بوده

  "تاپ دستت است. پد دستت است، لپ زنند که تو در خانه هميشه کتاب دستت است، آی مي

از چهار عامل تدریس، تبليغ، انتظارات افراد جامعه و بازگشت ناپذیری انتقال علوم دیني، تحت عنوان 

كردن در این دهد مطالعه ن مفاهيم نشان ميی مطالعه نام برده شده است. شواهد این  عوامل اجبار کننده

به دنبال دارد. به طور مثال در  کنندگان در مطالعه، برای شرکت حتي جبران ناپذیریموارد، عواقب سوء و 

اجبار و ضرورت  ،برای تدریس که مطالعه"ی عوامل اجبار کننده آمده است:  مقوله، زیر۳-۴شواهد جدول

-۲باید مطالعه کني و برای تبليغ هم همچنين، چون مدیون هستي،  است، یعني چه بخواهي، چه نخواهي

 "و یا   "گيری که قيامت باید جواب بدهي، مجبور هستي که مطالعه کني. ساعت وقت افرادی را مي ۱

جا را اشتباه بگویيم،  کند، اگر یک هایمان اعتماد پيدا مي آید به گفته کند، مي معموالً کسي از ما سؤال مي

رود به  گویيم، مي مي که د، قابل برگشت نيست، چون به کسي در احكام دیني، عواقب بدی دار مخصوصاً

 دهد. افراد دیگر انتقالش مي

 دهد. را نشان مي مطالعه های و انگيزه مربوط به اهداف مطالعه مفاهيم سطوحِ ،.۳-۴جدول 

 

 مطالعه های و انگيزه . اهداف مطالعه۳-۴جدول

 شواهد مفاهيم زیرمقوله مقوله ردیف

رفع نيازهای دروني  اهداف فردی اهداف مطالعه ۲

 فرد
اول برای این است که آدم به سؤاالت "

بيشتر برای نيازهای خودش پاسخ دهد و 

 "خود فرد است.
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خواهد  آدم یا اطالعاتش پایين است، مي" علم افزایش/ تقویت   ۱

اطالعات خيلي باالتری پيدا کند، یعني برای 

آگاهي خودش است باال بردن  تقویت علم و 

 "کند. که مطالعه مي

  باال بردن آگاهي   ۹

پرکردن خألهای    ۴

 دروني
ی دروني برای پرکردن خألهامطالعه "

 ".است

حقي داریم، باید ها هم  بل بچهادر مق" ادای دین   1

 ".دینمان را ادا کنيم

تر شدن فهم  عميق   ۶

 دنيا

هدف مطالعه و تحقيق من این است که "

 "تر بفهمم دنيا را. عميق

فراگيری فطری بودن    7

 علم و دانش

کند ما  اولين چيزی که تحریک مي خداوند"

ها چيزی  را، به شناخت و علم است. این

 "دارد.آدمي وجود است که در فطرت 

داشتن اطالعات در    3

 موضوعات مختلف

باتوجه به شرایطي که ما طلبه هستيم و  "

باید از هر موضوعي، یكسری مطالب را 

های غير دیني  داشته باشيم، حتي موضوع

 "هم باید اطالعاتي داشته باشيم.

های  ایجاد دیدگاه   ۳

 متفاوت در انسان

مطالعه، علم آموزی و اندیشه باید در "

ها را  خدمت این باشد که نگاه ما انسان

 "متفاوت کند.

تحصيل در مقاطع    ۲1

 باالتر

تحصيل خودم، مهمترین هدفم از مطالعه "

 "است.

آید بخواهم وقتم  بعضي وقت ها پيش مي" پر کردن اوقات فراغت   ۲۲

را پر کنم که نروم سراغ چيز دیگری، حتماً 

 "خوانم. ابي ميتیک ک

هدف کلي من از مطالعه ای که معموالً " تدریس مطلوب اجتماعياهداف   ۲۱

ای  شود، مطالعه قبل از روز درس انجام مي
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است که من را توانا کند در بيان درس، و 

همچنين سؤاالت احتمالي که دانشجویان 

 "در کالس خواهند پرسيد.

پاسخ به سؤاالت    ۲۹

احتمالي دانشجویان/ 

 طالب

 

۲۴   

 

 

نيازهای پاسخ به 

 تخصصي جامعه

نسبت اهدافي که از مطالعه در ذهن دارم، "

های جامعه است  به فقه و حقوق و نيازمندی

 "ها هستم. گویي به آن که دنبال پاسخ

هدف از مطالعه باید هم پژوهش باشد هم " پژوهش   ۲1

 "تدریس.

به خاطر تبليغ و انتقال دادن مطالب به  " تبليغ   ۲۶

 "کنم. مطالعه ميدیگران بيشتر 

قرار دادن وضع    ۲7

 مطلوب برای انسان

های علوم انساني،  ی حوزه مطالعه"

رویكردشان این است که وضع مطلوبي برای 

 "انسان مد نظر قرار بدهند.

های  فعاليتتقویت    ۲3

 اجتماعي

هدف اصلي بيشتر مطالعات من در این "

های اجتماعي  زمينه است که بتوانم فعاليت

 "را با توجه به مطالعاتم تقویت کنم. خودم

 "در خدمت طالب باشم. هدفم این است" خدمت به طالب   ۲۳

برطرف کردن نيازهای  عوامل پيشبرنده انگيزه مطالعه ۱1

 جامعه

نيازهای جامعه و سؤال نمودن از من و "

ها، مشوق من برای  تردید در رابطه با جواب

 "مطالعه بيشتر است.

عالقه به عشق و    ۱۲

 کارهای مطالعاتي

ی خودم به کار  مشوق اصلي، عشق و عالقه"

است که کارهای مطالعاتي و تحقيقاتي را 

 "دوست دارم.

خدا را همسرم هميشه همراه من بوده، " افراد خانواده   ۱۱

ی علمي  شكر خانواده من، یک خانواده
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پدربزرگم در قدیم مكتب داشته، و  اند، بوده

 "اند. چنيني بوده همسرم هم اینی  خانواده

ها ميل به دانستن انگيزه  بيشتر موقع" ميل به دانستن   ۱۹

 "شود. مطالعه مي

های  ام هم به کنجكاوی یک بخش از انگيزه" حس کنجكاویارضای    ۱۴

 "شود. ذهني خودم مربوط مي

تأکيد قرآن و سنت به    ۱1

 علم آموزی
اولين ما در قرآن داریم خداوند به "

کند، شناخت  چيزی که ما را تحریک مي

و علم است. سوره قلم، جزء اولين 

هایي بوده که نازل شده، شاید  سوره

آیه در این زمينه داشته  ۹11بيش از 

باشيم و بعد خود پيامبر)ص( بارها 

 "فرمودند: بروید به سمت علم و دانش

در  لذتي که من از مطالعه یک مقاله جدید" لذت مطالعه   ۱۶

برم از هيچ چيز  ی کاری خودم مي حوزه

 "برم. دیگری نمي

عشق ورزیدن به    ۱7

 طالب
ام عشقي است که به طالب دارم  انگيزه"

خودم را اصالح  که این اول و در درجه 

کنم، که برای اصالح، هم نياز به تهذیب 

 "نفس هست و هم نياز به علم.

  اصالح نفس   ۱3

ارزش معرفتي/    ۱۳

 شناختي

معرفتي محتوای مطلب  رزشکه ا این"

چيست، برای من تعيين کننده است که 

 "سراغش بروم یا نه.

دهيم برای  بخشي از مطالعاتي که انجام مي" روزآمدکردن اطالعات   ۹1

 "روزآمد کردن اطالعاتمان است.
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بينم  رقابت سالم، یعني وقتي من مي" رقابت سالم   ۹۲

پژوهشي  -علميهمكار من دو تا مقاله 

تا نوشت و من تشویق بشوم که اگر سه 

 سم.نتوانستم بنویسم، حداقل یكي را بنوی

های  اگر در محيط کار ميزگردها و اتاق

 ۹-۱فكری باشد که به صورت ادواری، 

ای یكبار، ماهي یكبار یا مدتي یكبار  هفته

توانند  ای این کارها را انجام بدهند، مي دوره

 "هایي باشد. مشوق

ایجاد ميزگردها و    ۹۱

های فكری در  اتاق

 محيط کار

 

مطالعه را بيشتر از های  سرنخ" های سخنراني جلسه   ۹۹

 "گيرم. های معتبر مي سخنراني

مانع است، هميشه به من سرکوب خانواده، " افراد خانواده ل بازدارندهعام  ۹۴

در خانه هميشه کتاب دستت زنند که تو  مي

تاپ دستت  پد دستت است، لپ است، آی

 "است.

عوامل اجبار   ۹1

 کننده

ضرورت برای تدریس که مطالعه اجبار و " تدریس

است، یعني چه بخواهي، چه نخواهي باید 

مطالعه کني و برای تبليغ هم همچنين، 

ساعت وقت  ۱-۲چون مدیون هستي، 

گيری که قيامت باید جواب  افرادی را مي

 "بدهي، مجبور هستي که مطالعه کني.

  تبليغ   ۹۶

ي تأثير دارد،  انتظارات  دیگران خيل" انتظارات افراد جامعه   ۹7

ها  ، بعضي وقتهای احكام مخصوصاً در کتاب

 "شوی مطالعه کني. واقعاً مجبور مي
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بازگشت ناپذیری    ۹3

 انتقال علوم دیني
کند،  معموالً کسي از ما سؤال مي"

هایمان اعتماد پيدا  آید به گفته مي

جا را اشتباه بگویيم،  کند، اگر یک مي

مخصوصاً در احكام دیني، عواقب بدی 

برگشت نيست، چون به کسي  دارد، قابل 

رود به افراد دیگر  گویيم، مي مي که 

 "دهد. انتقالش مي

 

 

 و انتخاب منابع اینترنتي ابع اطالعاتيانتخاب من .۴-۲۲

اطالعاتي استفاده در پژوهش، در پاسخ به این پرسش که معموالً از چه نوع منابع کنندگان  شرکت

و عموماً دالیل خود را از این انتخاب و ردّ سایر  را ذکر کردندانواع مختلفي از منابع اطالعاتي  کنيد، مي

چاپي اشاره ه انتخاب منابع چاپي و منابع غيرب "ابع اطالعاتيانتخاب من" کردند. مقوله منابع اطالعاتي بيان 

نامه، مجالت  پایان ،نيز کتاب قرآن مرجع وهای  ، کتاب، کتابشوندگان رد نظر مصاحبهمودارد، منابع چاپي 

ارهای منابع اینترنتي، نرم افز ست و منابع غيرچاپي ذکر شده شاملا  چاپي، چكيده مقاالت و روزنامه

های صوتي و  دی الكترونيک روی موبایل، سيهای  (، کتابebook)های الكترونيک  تخصصي، کتاب

 سایر منابعبه  را شوندگان کتاب چاپي صاحبهمبيشتر الزم به ذکر است، های تلویزیون است.  شبكه

. آمده ۲1-۴که در جدول  بعضي از شواهد مربوط به منابع اطالعاتي چاپي را د.دادن اطالعاتي ترجيح مي

اخبار را بعضي مواقع از طریق روزنامه "،"اولویت اول با کتاب چاپي است."کنيم:  مي بيان ادامهدر  است،

 "کنم. ها هم  استفاده مي نامه از پایان"، "کنم. پيگيری مي

کنم، االن جوری شده که  بيشتر از اینترنت استفاده مي"و شواهد مربوط به منابع اطالعاتي غير چاپي: 

افزارهای اسالمي خيلي خوب  نرم"، "بيشتر اتكای ما به منابع الكترونيكي است تا منابع مكتوب چاپي.

 "کنم. های سخنراني را گوش مي دی موالً سيمع"، "هستند، واقعاً برای من کاربرد دارند.

 انتخاب منابع"ی مستقل  منابع اینترنتي، مقوله ها پيرامون تردگي مباحث مطرح شده در پاسخبه علت گس

ی انتخاب  . قابل مشاهده است. مقوله۲1-۴ جدولدر  ی دیگری مطرح شد که به عنوان مقوله "اینترنتي

های مورد نياز در مورد این منابع و دسترسي به منابع  گيری از قابليت هرههای ب مقوله منابع اینترنتي به زیر

های اطالعاتي، پست الكترونيک و  های خبری، پایگاه های دیجيتال، سایت کتابخانهاینترنتي اشاره دارد. 

ی متخصصان علوم اسالمي قرار  های شبكه هستند که مورد استفاده نشریات الكترونيكي از قابليت

ی دسترسي به منابع اینترنتي به سه مفهوم  مكان دسترسي، زمان دسترسي و هزینه  ند. زیرمقولهگير مي
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کند. شواهد این مفاهيم  به ترتيب ذکر  وجود دارد،  اشاره ميشوندگان  های مصاحبه دسترسي، که در پاسخ

، "، اینترنت دارم.در محيط دانشگاه دسترسي خوبي ندارم اما در منزل چرا"شده، در ادامه خواهد آمد: 

ها از اینترنت  گذارم، یک روز کمتر، ولي حداقل این است که فاصله بين کالس یک روز بيشتر وقت مي"

های اطالعاتي را دانشگاه عضو است، ولي اگر بخواهي از منزل استفاده  برخي از پایگاه"و  "کنم. استفاده مي

 "کني، باید عضو شوی و حق عضویت را بپردازی.

 

 و انتخاب منابع اینترنتي ابع اطالعاتيانتخاب من .۲1-۴جدول

 شواهد مفاهيم زیرمقوله مقوله ردیف

های  کتاب/ کتاب بع چاپيامن  ۲

 مرجع/  کتاب قرآن

 "است. چاپي کتاب اولویت اول با"

 "کنم. استفاده مي هم  ها نامه از پایان" نامه پایان   ۱

محوری باشد برای تواند یک  مجالت هم مي" مجالت چاپي   ۹

آشنایي ما با مسائل جدید یا ميزان پيشرفت 

 "در جامعه در طرح مسائل.

انتخاب منابع  ۴

 اطالعاتي

نامه از چكيده  برای انتخاب موضوع پایان" چكيده مقاالت 

 "مقاالت استفاده کردم.

اخبار را بعضي مواقع از طریق روزنامه " روزنامه   1

 "کنم. پيگيری مي

کنم، االن  بيشتر از اینترنت استفاده مي" منابع اینترنتي چاپيغيرمنابع   ۶

جوری شده که بيشتر اتكای ما به منابع 

 "الكترونيكي است تا منابع مكتوب چاپي.

نرم افزارهای    7

 تخصصي

افزارهای اسالمي خيلي خوب هستند،  نرم"

 "واقعاً برای من کاربرد دارند.

 های الكترونيک کتاب   3

(ebook) 

بيشتر  ،(ebook) های الكترونيک از کتاب"

 "کنم. استفاده مي

مرجع را روی موبایل دارم و  ۲۲ی رساله"های الكترونيک  کتاب   ۳
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 "کنم. استفاده مي روی موبایل

های سخنراني را گوش  دی معموالً سي" های صوتي دی سي   ۲1

 "کنم. مي

تلویزیون خودمان دنبال اخبار را از طریق " های تلویزیون شبكه   ۲۲

 "کنم. مي

منابع  انتخاب  ۲۱

 اینترنتي

 گيری از بهره

های مورد  قابليت

 نياز

های  کتابخانه

 دیجيتال

های خارج از کشور به  بيشتر از کتابخانه"

 "کنم. صورت آنالین استفاده مي

کنم،  ای که از اینترنت مي بيشترین استفاده" های خبری سایت   ۲۹

 "خبری است.های  از سایت

پژوهشي  -برای اینكه از مقاالت علمي"  های اطالعاتي پایگاه   ۲۴

های انگليسي  انگليسي استفاده کنم، سایت

 "بينم. زبان را مي

ایميل خاص دارم، که بعضي مواقع  فقط یک" پست الكترونيک   ۲1

 "کنم. استفاده مي از آن

مقاالت آنالین از نشریات برای استفاده از " نشریات الكترونيكي   ۲۶

 ".کنم الكترونيكي استفاده مي

دسترسي به   ۲7

 منابع اینترنتي

در محيط دانشگاه دسترسي خوبي ندارم اما " مكان دسترسي

 "در منزل چرا، اینترنت دارم.

گذارم، یک روز  یک روز بيشتر وقت مي" زمان دسترسي   ۲3

کمتر، ولي حداقل این است که فاصله بين 

 "کنم. ها از اینترنت استفاده مي کالس

های اطالعاتي را دانشگاه عضو  برخي از پایگاه" هزینه دسترسي   ۲۳

است، ولي اگر بخواهي از منزل استفاده کني، 

 "باید عضو شوی و حق عضویت را بپردازی.
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 منابع اطالعاتي یا ردّ دالیل انتخاب .۴-۲۱

دالیل "های  به مقوله .۲۲-۴و در جدول  پرداختيم منابع اطالعاتيی انتخاب  . به مقوله۲1-۴در جدول 

ی  ی دالیل انتخاب از دو جنبه . مقولهکنيم اشاره مي "منابع اطالعاتي دالیل ردّ"و  "انتخاب منابع اطالعاتي

. دالیلي که برای انتخاب منابع چاپي از جانب است منابع چاپي و منابع غيرچاپي مورد توجه

 ودن و ماندگارتر بودن فهمان بيان شده، شامل مفاهيم منبع درسي بودن، قابل اعتماد بشوندگ مصاحبه

اولویت اول با منبع درسي آن درس "کند، در زیر آمده است:   است. شواهدی که بر این مفاهيم داللت مي

که در  برای ما کتاب، مجالت و بعضي مواقع مقاالتي "، "های مرجع منابع اصلي ما هستند. است، کتاب

زماني که شما از نزدیک و "و  "کنيم درست هستند. ست، یعني احساس مياها است، قابل اعتماد  روزنامه

های ماندگاری فهم  شود جنبه کنيد، آن زحمت و تالش باعث مي ملموس بایک منبع ارتباط برقرار مي

  "بيشتر شود.

ایگزین منابع چاپيِ بدون امكان دهد، ج دالیلي که متخصصان را به سوی منابع غيرچاپي سوق مي 

شوندگان این دالیل را در قالب جمالت  مصاحبهدسترسي بودن و داشتن قابليت جستجو، بيان شده است. 

ی مثبتي که  نكته"و "کنم. اگر کتاب چاپي را پيدا نكنم، به نرم افزار یا اینترنت رجوع مي"زیر بيان کردند: 

 "جستجویي است که دارند.افزارهای تخصصي دارند، امكان  نرم

 اشاره شده است.چاپي، منابع غيرفقط به دالیل ردّ  ها  در ميان پاسخ ها نشان داد، های مصاحبه تحليل داده

اند: قابل  شكالت منابع اینترنتي اشاره دارد، در مفاهيم زیر خالصه شدهبيشتر به معایب و م که این دالیل

گرفتن حق مؤلف، سرقت علمي و ایجاد ناراحتي جسمي.  برخي از اعتماد نبودن، تكرار اطالعات، نادیده 

شود به آن  قدر قابل اعتماد نيست و نمي اینترنت آن"گذرانيم:  شواهد مربوط به این مفاهيم را از نظر مي

جاست که االن اینترنت، باب تقلب برای  مشكل این"،  "شود. اعتماد کرد، چيزهای کذب خيلي واردش مي

که شما بخواهيد  تر است، تا این ی متني که پرینت گرفته شده خيلي راحت مطالعه"و  "ت.افراد شده اس

ی دالیل انتخاب  سایر شواهد مرتبط با مقوله "تاپ یا کامپيوتر بنشينيد و چشمتان خسته شود. پشت لپ

  . آمده است.۲۲-۴منابع اطالعاتي و  دالیل ردّ منابع اطالعاتي در جدول 

  

 منابع اطالعاتي ل انتخاب یا ردّدالی.۲۲-۴ جدول

 شواهد مفاهيم زیرمقوله مقوله ردیف

اولویت اول با منبع درسي آن درس است، " منبع درسي بودن   ۲

 "هستند. های مرجع منابع اصلي ما کتاب

برای ما کتاب، مجالت و بعضي مواقع مقاالتي " بودن قابل اعتماد منابع چاپيدالیل انتخاب  ۱
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ست، یعني اها است، قابل اعتماد  که در روزنامه منابع اطالعاتي

 "کنيم درست هستند. احساس مي

زماني که شما از نزدیک و ملموس بایک منبع " ماندگارتر بودن فهم   ۹

کنيد، آن زحمت و تالش باعث  ارتباط برقرار مي

 "شود.های ماندگاری فهم بيشتر  شود جنبه مي

جایگزین منابع  چاپيمنابع غير  ۴

چاپيِ بدون امكان 

 دسترسي

چاپي را پيدا نكنم، به نرم افزار یا اگر کتاب "

 "کنم. اینترنت رجوع مي

افزارهای تخصصي دارند،  ی مثبتي که نرم نكته" قابليت جستجو   1

 "امكان جستجویي است که دارند.

منابع  دالیل ردّ ۶

 اطالعاتي

شود  قدر قابل اعتماد نيست و نمي اینترنت آن" قابل اعتماد نبودن غيرچاپيمنابع 

به آن اعتماد کرد، چيزهای کذب خيلي واردش 

 "شود. مي

ت در اینترنت وحشتناک است،  تكرار اطالعا" تكرار اطالعات   7

از یک سایت بگيری مطلبي را  خواهي  ميوقتي 

 "سایت دیگر مشابهش هست. ۱1در 

نادیده گرفتن حق    3

 مؤلف

، ادغامي از دگيرن افراد یكي دو مقاله را مي"

کنند و  دهند، کپي پيست مي ها انجام مي آن

شود یک مقاله، که بيشتر استنادهایش  مي

 "درست نيست.

جاست که االن اینترنت، باب تقلب  مشكل این" سرقت علمي   ۳

 "برای افراد شده است.

ایجاد ناراحتي    ۲1

 جسمي

مطالعه ی متني که پرینت گرفته شده خيلي  "

که شما بخواهيد پشت  تر است، تا این راحت

تاپ یا کامپيوتر بنشينيد و چشمتان خسته  لپ

 شود.
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 ها خدمات کتابخانه.۴-۲۹

خدمات های  زیرمقوله .با مفاهيم مرتبط با آن آمده است "ها خدمات کتابخانه"ی مقوله. ۲۱-۴ در جدول 

. است ها ها و انواع کتابخانه مندی از انواع خدمات، داوری درباره خدمات کتابخانه هبهر شامل ها کتابخانه

شوند، در سه  مند مي بهره  ها د از آنبيان کردن ایي را که متخصصان علوم اسالمي  انواع خدمات کتابخانه

 .شود خالصه ميای و خدمات مرجع  امانت منابع، امانت بين کتابخانه مفهوم

 ، موارد زیر هستند: شواهدی که بر این مفاهيم داللت دارندو  

های خارج از کشور، اگر  در کتابخانه" ،"شود. امانت داده مي ها های این مجموعه به طلبه بيشترِ کتاب"

گيرند  دهم برایم از یک دانشگاه دیگر قرض مي جا درخواست مي خواهم در قفسه نباشد، آن کتابي را که مي

 "کنند. ها در محل کتابخانه استفاده مي شود و طلبه های مرجع امانت داده نمي کتاب"و  "آورند. و مي

ها و  ی نوع خدمات ارائه شده در کتابخانه ها، به داوری درباره ی داوری درباره خدمات کتابخانه زیرمقوله

خواهم داشته باشد، و در  ميای که فكر کنم منابعي را که  هر کتابخانه"و  شود. مي مرتبط خدمات کتابداران

ی نوع خدمات ارائه  شاهدی بر مفهوم داوری درباره "کنم مراجعه کنم. دهد سعي مي دسترس قرار مي

ها کنار هم نيست، من به عنوان خواننده کتاب را  در کتابخانه عمومي، چينش کتاب"شده است و 

ر، ولي کتابدارها خيلي دیر به دیر مرتب ی دیگ گذارم داخل یک قفسه دارم، شاید مقصر هم نباشم مي برمي

 شاهدی بر خدمات کتابداران است. "کنند. مي

ها به یكي از مفاهيم مربوط به آن اشاره شد.  ی دیگری است که در تمام مصاحبه مقولهها زیر انواع کتابخانه 

و دیجيتال  ی پژوهشي(، عمومي،  شخصي، وقفي های دانشگاهي، تخصصي )حوزه علميه و مؤسسه کتابخانه

 در پژوهش حاضر ی متخصصان علوم اسالمي های مورد استفاده داخلي و نيز خارج از کشور، انواع کتابخانه

تواند  ها مي ی خدمات کتابخانه های مختلف مقوله . برای آگاهي از جنبه۲۱-۴مراجعه به جدول است. 

 سودمند باشد. 

 ها خدمات کتابخانه .۲۱-۴ جدول

 شواهد مفاهيم زیرمقوله مقوله ردیف

خدمات  ۲

 ها کتابخانه

مندی از  بهره

 انواع خدمات

امانت   ها های این مجموعه به طلبه کتاب بيشترِ" امانت منابع

 "شود. داده مي

بين امانت    ۱

 ای کتابخانه

های خارج از کشور، اگر کتابي را  در کتابخانه"

جا درخواست  نباشد، آن خواهم در قفسه  که مي

دهم برایم از یک دانشگاه دیگر قرض  مي

 "آورند. گيرند و مي مي
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ها  شود و طلبه های مرجع امانت داده نمي کتاب" مرجع   ۹

 "کنند. در محل کتابخانه استفاده مي

داوری درباره   ۴

خدمات 

 ها کتابخانه

نوع خدمات ارائه 

 شده

را که  ه فكر کنم منابعيای ک هر کتابخانه"

و در دسترس قرار  خواهم داشته باشد، مي

 "کنم مراجعه کنم. دهد سعي مي مي

خدمات    1

 کتابداران

 

ها کنار هم  ، چينش کتابدر کتابخانه عمومي

دارم،  نيست، من به عنوان خواننده کتاب را برمي

گذارم داخل یک  شاید مقصر هم نباشم مي

دیر  ی دیگر، ولي کتابدارها خيلي دیر به قفسه

 "کنند. مرتب مي

زماني که دانشجوی دکتری بودم، بيشتر از " دانشگاهي ها انواع کتابخانه  ۶

 "کردم و از کتابخانه دانشگاه دانشگاه استفاده مي

جا ]حوزه علميه[  بيشتر از کتابخانه این" تخصصي   7

 "کنم. استفاده مي

 معتبر های عمومي کنم از کتابخانه سعي مي" عمومي   3

 "سطح شهر استفاده کنم.

 "کنم. ام استفاده مي من از کتابخانه شخصي" شخصي   ۳

سيار مجهزی داشتند، از مرحوم... ، کتابخانه ب" وقفي   ۲1

که خودشان خریده بودند، با هایي  کتاب

 "گرفتيم. رفتيم و کتاب امانت مي دوستانمان مي

داخلي/  دیجيتال   ۲۲

 از کشور خارج

های خارج از کشور به صورت  کتابخانهبيشتر از "

 "کنم. آنالین استفاده مي

 

 تعامالت اجتماعي برای کسب اطالعات .۴-۲۴

شود:  های زیر تقسيم مي خود به زیرمقوله "امالت اجتماعي برای کسب اطالعاتتع"ی  مقوله

های سخنراني، تبادل علمي با همكاران، تبادل علمي با دوستان، عضویت در  علمي، جلسه های همایش
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. ۲۹-۴های پژوهشي و تعامل با کتابداران. جدول  نهاد، مشورت با اساتيد و معاونت مؤسساتِ تخصصيِ مردم

های علمي در  همایش پردازد. مفهوم اثربخشي مثبت و منفيِ های یاد شده مي به مقوله و زیرمقوله

های داخلي و خارج از  شود و نيز در رابطه با تفاوت سطح همایش شوندگان دیده مي ای مصاحبهه پاسخ

 های سخنراني به عنوان . قابل مشاهده است. جلسه۲۹-۴ی شاهدی ذکر شده که در جدول  ، نمونهکشور

وم تأثير جنسيت مفه، يم استخراج شدهاند، و از ميان مفاه مطرحی مطالعه  ی انگيزه کنندهنيز ایجاد و منشأ 

های علمي با همكاران تأثير  بيانگر این است که این مفهوم بر روی تبادل علمي با همكاران های بر تبادل

ی مرتبط با آن،  دیگری است که مفهوم استخراج شده ی گذارد. تبادل علمي با دوستان زیرمقوله مي

ها به  علوم اسالمي که در متن مصاحبه ی علمي است.  نوعي دیگر از تعامالت اجتماعي متخصصان  مباحثه

بيان کردند که  شوندگان نفر از مصاحبهنهاد است. چند  آن اشاره شد، عضویت در مؤسساتِ تخصصيِ مردم

شاهد، در مورد این   ی طور که در نمونه دیني فعاليت دارند. همانفرهنگيِ  -پژوهشي  مؤسسه ۱-۲در 

 در   کرده ی تحصيلها خانم ی های داوطلبانه تند و با فعاليتهيئت امنایي هس آمده، این مؤسسات مفهوم

های علميه، و  مراکز حوزه های پژوهشي مشورت با اساتيد و معاونت شود. علميه اداره مي  دانشگاه یا حوزه

های دیگری هستند که  مقولههای مثبت و منفي این تعامل، زیر با کتابداران با در نظر گرفتن جنبه  تبادل

برخي از شواهدی که بر در تعامالت اجتماعي متخصصان علوم اسالمي برای کسب اطالعات نقش دارند. 

اثر بخشي  در زیر آمده است: ،کند داللت مي تعامالت اجتماعي برای کسب اطالعاتی  مفاهيم  مرتبط با مقوله

 ، "تواند تآثير گذار باشد. طعاً مياگر سطح همایش خوب باشد ق"های علمي: همایشمثبت 

شود، خيلي  هایي که در خارج از کشور برگزار مي همایش" :های داخلي و خارجي تفاوت سطح همایش

 ، "های داخل کشور است نسبت به همایشتر  جدی

های  خواندیم، در گروه موقع که سطح دو درس مي  آن"ی علمي: از طریق مباحثه تبادل علمي با دوستان

 و  "گرفتيم مان، بحث علمي داشتيم، با دوستانمان  یک بحث را پي مي مباحثه

کتابدار کتابخانه دانشكده رفتارش مناسب نيست، چون برای من که " :تعامل با کتابدارانهای منفيِ  جنبه

 "هيئت علمي هستم، امكان ورود به مخزن کتابخانه وجود ندارد.

 اطالعات . تعامالت اجتماعي برای کسب۲۹-۴جدول

 شواهد مفاهيم زیرمقوله مقوله ردیف

های  همایش  ۲

 علمي

اگر سطح همایش خوب باشد قطعاً " مثبت اثر بخشي

 ".تواند تآثير گذار باشد مي

چه  های خوبي است ولي آن اصل، همایش" شي منفياثر بخ   ۱

شود، معموالً بازدهي  گذاری مي که سرمایه

 "ندارد.
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تفاوت سطح    ۹

های  همایش

 داخلي و خارجي

هایي که در خارج از کشور برگزار  همایش"

تر است نسبت به  شود، خيلي جدی مي

 "های داخل کشور. همایش

های  جلسه  ۴

 سخنراني

های مطالعه را بيشتر از  سرنخ" منشأ مطالعه شدن

 "گيرم. های معتبر مي سخنراني

تعامالت  1

اجتماعي برای 

 کسب اطالعات

تبادل علمي با 

 همكاران

 تأثير جنسيت بر

 علمي های تبادل
با دوستانم که در شهرهای دیگر  من"

هستند و به نوعي همكارم محسوب 

ی اطالعاتي و  شتر مبادلهشوند، بي مي

کنم تا با کادر همكاران  علمي مي

ن جا، چون بيشتر آقا هستند و م این

 "هم خيلي با آقایان راحت نيستم.

تبادل علمي با   ۶

 دوستان

درس  سطح دوموقع که   آن" مباحثه علمي

مان،  های مباحثه خواندیم، در گروه مي

یک  دوستانمان بحث علمي داشتيم، با 

 "گرفتيم بحث را پي مي

در عضویت   7

مؤسساتِ 

تخصصيِ 

 نهاد مردم

مؤسسه همكاری با 

 پژوهشي

ی پژوهشي هيئت امنا دارد،  این مؤسسه"

که تحصيالت حوزوی و هایي  خانم

 دانشگاهي دارند برای کارهای پژوهشي و

فرهنگيِ دیني در آن فعاليت داوطلبانه 

 "دارند.

مشورت با   3

اساتيد و 

های  معاونت

 پژوهشي

انتخاب موضوع 

 پایان نامه
های  نما یا معاونتاز طریق اساتيد راه"

 ها نامه ی پایانها ، به ریزموضوعپژوهشي

گویند چه  ما ميبریم. به  پي مي

یا یک  است. کار شده ي قبالًموضوعات

بخوانيد  هایي بوده گفتيم شما متن

که یک مقدار ببينيد نظر شما چيست، 

کاری بشود تا اشكاالت و ایرادها  چكش

 "رفته شود.گ

  ویرایش متون   ۳
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تعامل با   ۲1

 کتابداران

های خارج، یا ایران هم  البته کتابخانه" های مثبت جنبه

دوست دارند  طور است، کتابداران همين

 "مشورت بدهند، کمک بدهند.

کتابدار کتابخانه دانشكده رفتارش " های منفي جنبه   ۲۲

مناسب نيست، چون برای من که هيئت 

علمي هستم، امكان ورود به مخزن 

 "کتابخانه وجود ندارد.

 

 های کسب اطالعات فعاليت توانایي دری مطالعه و ها مهارت .۴-۲1

را در خود جای  "های کسب اطالعات فعاليت توانایي در"و  "های مطالعه مهارت"های  . مقوله۲۴-۴جدول 

مربوط به سواد  یابي، مهارت های اطالع های مهارت به زیرمقوله "های مطالعه مهارت"ی  مقولهداده است. 

یابي از  های اطالع مفاهيم مربوط به مهارت .شود ه تقسيم ميهای مطالع مهارت و تقویت و آموزش ای، رایانه

و ایزنبرگ،  ۹)الو برگرفته شده است ۱و بر کوویتز ۲شش مهارت بزرگ حل مسئله اطالعاتي ایزنبرگ

یابي ایزنبرگ و بر کوویتز در ميان  مهارت اطالعاز شش  چهار مهارت تقریباً به .(3۶، جدول ص۲۹37

جستجوی ، ز اطالعاتيشناسایي نياها شامل  این مهارت ها اشاره شده بود. های حاصل از مصاحبه داده

ترکيب/ پيوند برقرار کردن بين و   یابي و دسترسي به اطالعات مكان، اطالعات/ انتخاب بهترین منبع

این "است و در متن مصاحبه ها با این جمله ها، به ترتيب مفاهيم ذکر شده، بيان شده است:  مطالب

کردم باید حتماً عنوان آن  توحيدی، فكر ميمسئله قبالً بود که من یک مطلبي در ذهنم بود، مثالً مباحث 

ها یا عباراتِ چيزهای خاصي را که بخواهم سرچ  من معموالً موضوعات یا سؤال"، "کتاب، توحيد باشد.

دانم که کجا باید بروم، هر  تقریباً من مي"، "سرچ مي کنم. ها و مقاالت مورد کتاب کنم، معموالً در مي

در  نویسندههنر "و  "ام. دست آورده  های آمریكا به ام به منابع کتابخانه سيام، به دليل دستر منبعي خواسته

چه مطالبي را در کجا قرار بدهيم، کدام را مقدمه و  ط بين مطالب را برقرار کند، یعنياین است که ارتبا

 "ما بد نيست  کدام را مؤخره قرار بدهيم. باألخره این توانایي

ی از ی دیگر  ای متون پيوند دارد، زیرمقوله با خواندن و نوشتن رایانهکه ی ا مهارت مربوط به سواد رایانه 

را  ها مهارتکه این نيز به عواملي اشاره دارد  های مطالعه و تقویت مهارت آموزشهای مطالعه است.  مهارت

ا ایفدر این زمينه  ها ای برای آن کننده هند و یا نقش تقویتد مي به متخصصان علوم اسالمي آموزش

                                                 
1
Eisenberg 

2
Berkowitz 

3Lowe 
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این عوامل روش آزمون و خطا،  خورد. د. جای خاليِ کتابداران در ميان این مفاهيم به چشم ميکنن مي

 اند. دوستان/ همكاران، اینترنت/ موتورهای جستجو و توکل بر خداوند، بيان شده

های جسمي است که  ، محدودیت"های کسب اطالعات توانایي در فعاليت"ی  ی مرتبط با مقوله زیرمقوله 

افزارها به لحاظ  از نرم" اند. اشاره کردهو ضعف حرکتي شوندگان به دالیل ضعف بينایي  دو نفر از مصاحبه

کنم، معموالً  ام که با ویلچر تردد مي به دليل وضعيت جسماني"و "کنم. ضعف چشمي کمتر استفاده مي

شواهدی بر مفاهيم بيان  "ود و کالً مراجعه من به کتابخانه زیاد نيست.ش ها منتفي مي شرکت در همایش

های مطالعه  های مهارت . مقوله۲۴-۴های کسب اطالعات هستند. جدول ی توانایي در فعاليت شده در مقوله

 دهد. های کسب اطالعات را ارائه مي و توانایي در فعاليت

 

 های کسب اطالعات ليتهای مطالعه و توانایي در فعا . مهارت۲۴-۴جدول

 شواهد مفاهيم زیرمقوله مقوله ردیف

های  مهارت ۲

 مطالعه

های  مهارت

 یابي اطالع

شناسایي نياز 

 اطالعاتي
که من یک این مسئله قبالً بود "

مباحث  مطلبي در ذهنم بود، مثالً

حتماً کردم باید  توحيدی، فكر مي

 ".توحيد باشد ،عنوان آن کتاب

جستجوی    ۱

انتخاب  /اطالعات

 بهترین منبع

ها یا  سؤال موضوعات یا من معموالً"

چيزهای خاصي را که بخواهم  عباراتِ

ها و  مورد کتاب در ، معموالًکنم سرچ مي

 "سرچ مي کنم. مقاالت

یابي و  مكان   ۹

دسترسي به 

 اطالعات

دانم که کجا باید بروم، هر  تقریباً من مي"

به ام  ام، به دليل دسترسي منبعي خواسته

دست   های آمریكا به منابع کتابخانه

 "ام. آورده

پيوند ترکيب/    ۴

برقرار کردن بين 

 مطالب

ط در این است که ارتبا نویسندههنر "

چه  بين مطالب را برقرار کند، یعني

مطالبي را در کجا قرار بدهيم، کدام را 

مقدمه و کدام را مؤخره قرار بدهيم. 

 "تما بد نيس  باألخره این توانایي
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مهارت مربوط به   1

 ای سواد رایانه

خواندن و نوشتن 

 الكترونيكي متون
من بيشتر مطالعاتم الكترونيكي است. "

های اخير، بيشتر نه دستي  در این سال

 "کنم. مي نویسم، نه دستي مطالعه مي

  و تقویت  آموزش  ۶

های  مهارت

  مطالعه

آزمون و  روش 

 خطا

 مون و خطا کشفشزخودم با روش آ"

 "کرده ام.

معموالً از دوستاني که دوران ليسانس، " دوستان/ همكاران     7

فوق ليسانس یا دکتری باهم بودیم یا 

 "م.پرس دوستان صميمي مي

 اینترنت/ موتورهای   3

 جستجو

اگر بخواهم ناشری را پيدا کنم یا ببينم "

این کتاب کجا نشر پيدا کرده معموالً با 

گوگل  در اینترنت، جستجوجستجو در

 "دست آورد. شود مطلب را به مي

حتي  ،ماند اصالً بارها شده که آدم مي" خداوند   ۳

بينم  ميها  تحليلها در  خيلي وقت

طور که باید و شاید متغيرها با هم  آن

آیند، رویكرد توکل بر  در نمي جور

بوده بسياری از مواقع راهگشا  خداوند

 "برای من

توانایي  ۲1

های  درفعاليت

 کسب اطالعات

 های محدودیت

 جسمي

افزارها به لحاظ ضعف چشمي  از نرم" ضعف بينایي

 "کنم. کمتر استفاده مي

ام که با ویلچر  به دليل وضعيت جسماني" ضعف حرکتي   ۲۲

ها  کنم، معموالً شرکت در همایش تردد مي

شود و کالً  مراجعه من به  منتفي مي

 "کتابخانه زیاد نيست.

 مطالعاتي های عادت .۴-۲۶

های حاصل از مصاحبه  را از ميان داده  ی دیگری است که پژوهشگر آن مقوله "های مطالعاتي عادت"

. همراه با ۲1-۴در جدول  "های مطالعاتي عادت"ی  . شش مفهوم مرتبط با مقولهه استاستخراج کرد
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ادن نوع خاصي از منابع ارائه شده است. این مفاهيم شامل موارد زیر است: ترجيح د مرتبط با آن شواهد

های مطالعاتي دوران دانشجویي پس  ها، ترجيح دادن روش اطالعاتي، ترجيح دادن روش خاصي در پژوهش

برداری و تدریس بدون استفاده از  مطالعه و مباحثه، خواندنِ همراه با یادداشت التحصيلي، پيش از فارغ

  .یادداشت در کالس

هایي مثل کاغذ انس و الفت داریم و استفاده  که ما با کاغذ و نوشته گونه است از حيث سن و سال ما این"

که طرف  ز اینا بعد" "از رایانه و مطالعه از روی آن برای ما یک مقدار سخت است، چون عادت نكردیم.

خصوصاً دوره ارشد و مست، اش تمام شد و شكل گرفت، دیگر تغيير کردنش سخت ا ی دانشجویي         دوره

من در بين "و "گيرد. کنم شخصيت تحقيقي شما شكل مي نویسيد فكر مي نامه مي پایانه دکتری ک

  ون اینکنم یک قلم و کاغذی پيشم باشد تا یادداشت هم بردارم، چ ام هم هميشه سعي مي مطالعه

ماند، آدم  شود برای یادسپاری این مطلب در ذهن، تا بهتر بماند، خود یادداشت هم مي ای مي زمينه

های مطالعاتي  هایي از عادت نمونه "تواند به عنوان فيش، از آن در موقع مناسب استفاده کند. مي

 متخصصان علوم اسالمي است.

 های مطالعاتي . عادت۲1-۴جدول 

 دشواه مفاهيم مقوله ردیف

ترجيح دادن نوع خاصي از  عادت های مطالعاتي ۲

 منابع اطالعاتي

با  که ما گونه است از حيث سن و سال ما این"

هایي مثل کاغذ انس و الفت داریم  کاغذ و نوشته

و استفاده از رایانه و مطالعه از روی آن برای ما 

 "یک مقدار سخت است، چون عادت نكردیم.

ترجيح دادن روش خاصي   ۱

 ها پژوهش در

شود، و  ای محدود مي عمدتاً کارها به کتابخانه"

شود. به  استفاده ميهای دیگر کمتر  از روش

ی دانشجویي،  خود ماهم در دورههمين دليل 

ایم و االن هم  بيشتر به همين عادت کرده

حاضر نيستند که کارهای مان  دانشجویان

 "ميداني و مواردی از این قبيل انجام بدهند.

های  ترجيح دادن روش  ۹

مطالعاتي دوران دانشجویي 

 التحصيلي پس از فارغ

اش تمام  ی دانشجویي         که طرف دوره ز اینا بعد"

شد و شكل گرفت، دیگر تغيير کردنش سخت 

خصوصاً دوره ارشد و دکتری که مست، ا

کنم شخصيت  نویسيد فكر مي نامه مي پایان

 "گيرد. تحقيقي شما شكل مي

چند نوع مطالعه در حوزه ]علميه[ داشتيم: " مطالعه و مباحثه پيش  ۴
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یک مطالعه داشتيم برای درس قبل از 

حضور در کالس، که ما اصطالحاً به آن پيش 

گفتيم، یک مطالعه هم از همين  مطالعه مي

درس داشتيم، پس از حضور در کالس. باید 

 "کردیم. دو نفری مباحثه مي

خواندنِ همراه با   1

 برداری تیادداش

ام هم هميشه سعي  من در بين مطالعه"

کنم یک قلم و کاغذی پيشم باشد تا  مي

ای  زمينه  ون اینیادداشت هم بردارم، چ

شود برای یادسپاری این مطلب در ذهن،  مي

ماند،  تا بهتر بماند، خود یادداشت هم مي

تواند به عنوان فيش، از آن در موقع  آدم مي

 "مناسب استفاده کند.

تدریس بدون استفاده از   ۶

 یادداشت در کالس
من از آن دسته معلماني هستم، که بدون "

 "روم سر کالس نوشته و نت مي

 

 مشكالت مطالعه .۴-۲7

وعي از جانب های متن ها بود که با پاسخ مشكالت مطالعه، بحث مفصلي در جریان مصاحبهبرشمردن 

  آنمتخصصان علوم اسالمي با ی مشكالت مطالعاتي را که  . گستره۲۶-۴شد. جدول شوندگان روبرو  مصاحبه

مشكالت "اصلي  ی ارائه داده است. مقولهمورد نظر،  ها، مفاهيم و شواهد همراه با زیرمقوله ،مواجه بودند

مشكالت منابع  و مشكالت عمومي مطالعه، مشكالت منابع اطالعاتي چاپي ی خود به سه زیرمقوله "مطالعه

گيرند. برخي از  ها، مفاهيم متعددی را در بر مي شود. هریک از این زیر مقوله تقسيم مي غيرچاپي اطالعاتي

دشواری  ها بيان شد، و بعضي از مشكالت مانند این مشكالت، مانند کمبود منابع تخصصي در اکثر مصاحبه

  حدودیت کرده بود.شونده ایجاد م ، فقط برای یک مصاحبه سفر به خارج از کشور برای شرکت در همایش

،  فقدان کتابخانه جامع، عموميت موانع، دشواری سفر به خارج از کشور برای شرکت در همایش

های فكری ناشي از کار اداری، کمبود منابع تخصصي، فقدان مكان/ فضای اختصاصي در دانشگاه  مشغوليت

ابدار متخصص موضوعي در منابع تخصصي در چند شهر، فقدان کت ی  برای مطالعه، تمرکز ناعادالنه

ی  نامطلوب کتابداران از مشكالت عمومي مطالعه  های بيگانه و رفتارها و خدمات دانشگاه، ناآشنایي با زبان

 . آمده است.۲۶-۴متخصصان علوم اسالمي است. شواهد مربوط به این مفاهيم در جدول 
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ی نشر در  ست:  بها ندادن به حوزهمشكالت مربوط به منابع اطالعاتي چاپي در موارد زیر خالصه شده ا

جامعه، فقدان دسترسي به برخي از منابع اطالعاتي خاص، فقدان ارتباط مشخص و حساب شده بين 

ها، کمبود بودجه برای کارهای نوشتاریِ فرهنگي، محدودیت  ناشران و محافل علمي، دقيق نبودن ترجمه

به نيازهای   سازی بدون توجه مجموعهو  های تخصصي سانسور برخي از کتاب ،ها نامه دسترسي به پایان

 . هدف  گروه

ی منابع اطالعاتي غيرچاپي، با آن مواجه بودند، به موارد زیر  و مشكالتي که متخصصان علوم اسالمي درباره

، پایين بودن سرعت گردد: قطعي اینترنت در دانشگاه/ حوزه علميه،  فقدان دسترسي به رایانه در خانه برمي

های  اینترنت، فقدان نمایه موضوعي جامع از نشریات ادواری تخصصي، نقص در ساختار ظاهری کتاب

های عضویت  های اطالعاتي انگليسي زبان، باال بودن هزینه الكترونيكي، فقدان دسترسي به برخي از پایگاه

تن اطالعات در محيط مجازی، فيلترینگ های اطالعاتي، صرف زمان طوالني برای یاف در برخي از پایگاه

ها، اشكاالت تایپي، مشكالت اشتراک اینترنت پرسرعت، دسترسي به  ها، دقيق نبودن ترجمه برخي از سایت

افزارهای تخصصي و امكان  های خاص، گران بودن برخي از نرم اطالعات، مشروط به عضویت در مجموعه

 .افزار تنها روی یک سيستم نصب نرم

که هم در قسمت مشكالت منابع اطالعاتي  است ها دقيق نبودن ترجمه ، مربوط به مفهومقابل توجهی  نكته

 ی ذکر شده ی شاهد دقت در نمونه، استبه آن اشاره شده و هم در قسمت مشكالت منابع غيرچاپي  ،اپيچ

در "شود: ده ميدهد این مشكل در دو نوع منبع اطالعاتي چاپي و الكترونيكي دی نشان مي مفهوم از این 

شود، متن اصلي ما یا قرآن است یا روایات، و  ها از الفاظ خيلي دقيق استفاده نمي ی دین، در ترجمه حوزه

شود، هم  کنند. این مسئله هم در کتاب دیده مي کنند، از لغات مشابه زیاد استفاده مي وقتي که ترجمه مي

 مشكالت مطالعه به صورت کامل ارائه شده است.ی  مقوله. ۲۶-۴در جدول  ."در منابع الكترونيكي

 

 مشكالت مطالعه .۲۶-۴جدول

 شواهد مفاهيم زیر مقوله مقوله ردیف

فقدان کتابخانه    ۲

 جامع
نبودن کتابخانه جامع است در نزدیک "

 "مشكلي است که وجود دارد. محيط ما

مشكالت عمومي  مشكالت مطالعه ۱

 مطالعه

طالب هم مشكالتي که ما دانشجویان و " عموميت موانع

گفتيم  را دارند. از این مشكالت هم همه 

 "نالند. ها دارند مي آن

رفتن، خصوصاً برایم سخت است سفر "دشواری سفر به    ۹
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خارج از کشور 

برای شرکت در 

  همایش

خارجي، چون فضای های  همایش

چسب  جا برایم خيلي دل فرهنگي آن

 "نيست.

های  مشغوليت   ۴

ناشي از کار فكری 

 اداری

به دليل درگيری کار اداری که مشغول "

هستم، گاهي این کار اداری ذهنم را 

کند، یک مقدار اختالل وارد  مشغول مي

 "شود به کار. مي

کمبود منابع    1

 تخصصي
های دانشگاهي،  سری از کتابخانه یک"

مخصوصاً در رشته ما، به شدت  ناقص 

 است، هم کتابخانه دانشكده و هم

 "کتابخانه مرکزی، کمبود منابع دارد.

فقدان مكان/    ۶

فضای اختصاصي 

در دانشگاه برای 

 مطالعه

سفانه امكانات خوبي محيط دانشگاه متأ

برای مطالعه ندارد، دفتر نداریم، در گروه 

 نشينيم مي

 ی  تمرکز ناعادالنه   7

منابع تخصصي در 

 چند شهر

چيز  همهافزار و  االن امكانات کتاب و نرم"

در قم و آستان قدس مشهد تمرکز کرده، 

معموالً برای تحقيقات نياز است 

پژوهشگر یک سفر داشته باشد به این 

 "شهرها، که این هم مناسب نيست

فقدان کتابدار    3

متخصص موضوعي 

 در دانشگاه

جا تخصصي  های ما این چون کتابخانه"

ی ما نيست، که به کتابدار  در حوزه

ص است. برخالف وقتي که بگویيم متخص

من در قم بودم، کتابدارها هم کامالً 

متخصص در آن حوزه بودند، چون 

توانستند  ها تخصصي بودند، مي کتابخانه

کمک کنند، ولي االن در دانشگاه نه، 

 "ام. کمتر دیده

ناآشنایي با    ۳

 های بيگانه زبان

ها، یعني انگليسي  با منابع علمي دیگر زبان"

ها، متأسفانه  و فرانسه و آلماني و امثال این
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ها استفاده کنيم  توانيم از این مستقيم، نمي

 "ش مشكل است.این خود

  رفتارها و خدمات   ۲1

 نامطلوب کتابداران
های عمومي که  یكي از کتابخانه"

کتابخانه اصلي شهر هم هست، کتابدارها 

شان خوب نيست، محيط  خيلي رفتار

قدر سرو صدا هست،  بدی هم دارد، این

ها هم کنار هم نيست، مثالً  چينش کتاب

ها را  من به عنوان خواننده، ميروم کتاب

دارم، شاید مقصر هم نباشم، ولي  برمي

گذارم داخل یک قفسه دیگر، ولي  مي

کتابدارها خيلي دیر به دیر مرتب 

 "کنند. مي

مشكالت منابع   ۲۲

 اطالعاتي چاپي

بها ندادن به 

در  نشر ی حوزه

 جامعه

ی نشر در  حوزهبه به طور کلي  "

 "دهند. بها نمي ما خيلي ی جامعه

 فقدان دسترسي   ۲۱

منابع  به برخي از

 خاص اطالعاتي

ها مسائل روز و  در مورد احكام، خانم"

گاهي استفادائات جدید را از ما 

هایي  به فيش خواهند که مجبوریم مي

خاص در این زمينه دسترسي داشته 

 "ت.باشيم، ولي در دسترس ما نيس

فقدان ارتباط    ۲۹

مشخص و حساب 

شده بين ناشران و 

 محافل علمي

بينيم ولي بين  این همه ناشر را مي"

گونه  ناشرین و محافل آکادميک، هيچ

ای نيست.  ارتباط مشخص و حساب شده

هرکس مگر اینكه به صورت انجمن، 

 "خودش به یكي برود لينک بشود.

دقيق نبودن    ۲۴

 ها ترجمه
ها از الفاظ  ی دین، در ترجمه در حوزه"

متن شود،  ده نميخيلي دقيق استفا

و وقتي ، یا قرآن است یا روایاتما اصلي 

کنند، از لغات مشابه زیاد  ترجمه مي که

این مسئله هم در  کنند. استفاده مي

در منابع  شود، هم کتاب دیده مي
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 "الكترونيكي

کمبود بودجه برای    ۲1

کارهای نوشتاریِ 

 فرهنگي

قرار شد یک کتاب جامع تدوین شود "

که هنوز بعد از چند سال با موانعي که 

هست، کامل نشده. اگر واحد و کار 

پژوهشي باشد، برایش بودجه تخصيص 

شود، اما اگر واحد فرهنگي باشد،  داده مي

تخصيص داده ای برای آن  بودجه

 "شود. شود یا خيلي کم قرار داده مي نمي

محدودیت    ۲۶

دسترسي به 

 ها نامه پایان

نامه یک تحقيقي است که حق  پایان"

مؤلف و آن دانشگاه محفوظ است و 

خيلي به راحتي در اختيار دیگران قرار 

دهند، بعضاً الزم است برای دیدن  نمي

 "به شهر دیگری بروید. نامه، یک پایان

سانسور برخي از    ۲7

های  کتاب

 تخصصي

های ما در بيروت چاپ  کتاب بيشتر"

های اعتقادی معموالً  کتاب  شوند، این مي

باید در نمایشگاه کتاب عرضه شود، اما 

هایي که  در نمایشگاه، بر اساس آن فيلتر

 ".شود هست، سانسور مي

مجموعه سازی    ۲3

به   بدون توجه

های  نيازهای گروه

 هدف

ها غني نيست،  برای طلبه ،مرکز ی کتابخانه"

هایي هم که هست، مناسب  بعضي از کتاب

ز نيست، و به های سطح دو در این مرک طلبه

 "خورد. مي درد طلبه های سطوح باالتر

مشكالت منابع   ۲۳

اطالعاتي 

 غيرچاپي

قطعي اینترنت در 

حوزه  دانشگاه/

 علميه

اینترنتش این راهرو در دانشكده، کالً  "

 "قطع است.

فقدان دسترسي    ۱1

 به رایانه در خانه

 "در منزل کامپيوتر ندارم."

  سرعت پایين بودن   ۱۲

 اینترنت

سرعت اینترنت هم پاِیين است. بعضي "

 "کند. مواقع صفحه گوگل را هم باز نمي
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فقدان نمایه    ۱۱

موضوعي جامع از 

 نشریات ادواری

 تخصصي

ها،  ماهنامهمجالت،   همه این"

را  وغيره ها نامه ها، دوهفته فصلنامه

توانند به صورت کليدواژه در بياورند و  مي

افزار  از طریق کليدواژه و از طریق نرم

راحت بتوانيم پيدا کنيم، یک خرده این 

 "ت.کار شده ولي کامل نيس

نقص در ساختار    ۱۹

های  ظاهری کتاب

 الكترونيكي

است، دلت شان ناقص  دهي برخي آدرس"

بيني  خوش است به کتاب رسيدی اما مي

شماره صفحه ندارد یا مثالً شماره صفحه 

که  خواني ندارد، نه این با کتاب چاپي هم

طور باشد، اما گاهي کمک  هميشه این

 "تواند بكند چنداني نمي

فقدان دسترسي    ۱۴

به برخي از 

های  پایگاه

اطالعاتي انگليسي 

 زبان

های انگليسي زبان را استفاده  سایت" 

ها را دانشگاه  کنيم، خب معموالً این مي

عضویتشان شود برای  حاضر نمي

های کالني پرداخت کند و به تبع  هزینه

 "شود. دسترسي هم محدود مي

باال بودن    ۱1

های عضویت  هزینه

در برخي از 

های  پایگاه

 اطالعاتي

 

صرف زمان    ۱۶

یافتن طوالني برای 

اطالعات در محيط 

 مجازی

که وقت زیادی  ممكن است به دليل این"

را باید در محيط مجازی بگذارم، از آن 

ام و به صورت فيزیكي  منصرف شده

 ".دنبالش کردم

فيلترینگ برخي از    ۱7

 ها سایت
 "است. ها فيلتر شده بعضي از  سایت"

دقيق نبودن    ۱3

 ها ترجمه
ها از الفاظ  ترجمهی دین، در  در حوزه"

متن  شود، ده نميخيلي دقيق استفا
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یا قرآن است یا روایات، و وقتي  ما اصلي

کنند، از لغات مشابه زیاد  که ترجمه مي

کنند. این مسئله هم در  استفاده مي

شود، هم در منابع  کتاب دیده مي

 "الكترونيكي

ام که در اینترنت  گاهي خودم دیده" اشكاالت تایپي   ۱۳

پژوهشگر یک  اشكال تایپي هست، منِ

ای را اشتباه تایپ کرده باشم، یا  کلمه

یک فتحه را کسره زده باشم، در زبان 

 "شود. عربي، کل معنا دچار مشكل مي

 اشتراک مشكالت   ۹1

 اینترنت پرسرعت
خواستيم برای خانه اینترنت  ما مي"

پرسرعت داشته باشيم. چندین بار زنگ 

به آقایان این  زدیم، التماس کردیم

ها گير  ها تا بيایند. یک روز برج شرکت

داد، تا  داد،  یک روز مخابرات گير مي مي

دلتان بخواهد ما از این مشكالت 

 ".داشتيم

دسترسي به    ۹۲

اطالعات، مشروط 

به عضویت در 

های  مجموعه

 خاص

برای استفاده از اطالعات، حتماً باید "

ی خاص باشي تا در  عضو یک مجموعه

 "اختيارت قرار داده شود.

گران بودن برخي    ۹۱

افزارهای  از نرم

 تخصصي

افزارهای علوم اسالمي   بعضي از نرم"

 "شوند. گران تهيه مي

امكان نصب    ۹۹

افزار تنها روی  نرم

 یک سيستم

تنها مشكلي که دارند این است که اگر "

روی یک سيستم نصب شوند، روی 

 "نصبشان کنيمتوانيم  سيستم دیگر نمي
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 مقدمه. 1-۲

،  ها های حاصل از تحليل داده های گذشته، عالوه بر پرداختن به چگونگي انجام پژوهش، یافته در طي فصل

و  های پژوهش را پاسخ دهيم پرسش ابتدا برآنيمذکر شدند. در این فصل با روش کدگذاری باز و محوری 

روش گيری از  سپس با بهره های مرور شده در فصل دوم مقایسه کنيم؛ پيشينه دست آمده را با های به یافته

کار را بيان  ی این ها بپردازیم. زمينه مرکزی یا محوری، به تفسير نهایي یافتهمفهوم  وکدگذاری انتخابي 

های به دست آمده در  مهمترین مقوله سازد. در پایان فصل با معرفي ها، محقق مي ی یافته گونه داستان

 دهيم.  ها ارائه مي سطحي از این مقوله  رابطه با رفتار اطالعاتي، یک الگوی سه

 های پژوهش . پاسخ به پرسش1-۱

دست آمده در  های به های اصلي پژوهش، به یافته گویي به پرسش در این بخش به منظور پاسخ .1-۱-۲

  کنيم. فصل چهارم اشاره مي

 به را  به دست آمده های ، مقولههای پژوهش دادن به پرسش  قابل توجه این است که ما ضمن پاسخی  نكته

ارتباط  بياگرچه ها،  . ممكن است برخي از این مقولهآوریم ذیل هر پرسش ميهای پژوهش،  تناسب پرسش

را در  ها  مرزبندی کنيم و آن مقوله ها دقيقاً توانيم آنشاید ن امانباشند،  شيپژوه های پرسشیكي از با 

 مطالعه را در ذیل پرسش سوم پژوهش های مهارتی  دهيم. مثالً مقولهقرار  يخصوص ی پرسش به محدوده

، یعني ایم آورده(، کنند؟  چه نوع منابع و مجراهای اطالعاتي را انتخاب مي متخصصان علوم اسالمي معموالً)

گيری از منابع و مجراهای اطالعاتي ارتباط  های بهره طالعه با مهارتهای م به این نتيجه رسيدیم، مهارت

 تواند در ذیل پرسش سوم پژوهش بياید. دارد و مي

 خ به پرسش اول پژوهش مرتبط هستندهای ایجاد شده که با پاس مقولهمطالب اشاره شده،  با توجه به حال

  :آوریم را به اختصار مي

ها،  ای آن های حرفه ی متخصصان علوم اسالمي با توجه به فعاليت ميزان مطالعه :پژوهش پرسش اول

  چقدر است؟

اند. مفاهيمي که  ميزان مطالعه را یک متغير در نظر بگيریم، مفاهيم زیادی با این عامل در ارتباطاگر 

 و در طول هفته جزءبانه روز مفاهيمي مانند مدت مطالعه در شاند.  مقوله را به خود اختصاص داده ینچند

مي در برابر این متخصصان علوم اسالها به دست آورد.  هایي بود که پژوهشگر از ميان متن مصاحبه پاسخ

ی زماني  برای  ی یا یک بازهمقدار عدد یکاز  مطالعه خود توضيح بدهيد، اکثراً راجع به ميزان پرسش که

ی کاری بعضي از  دهندگان هم به دليل مشغله برخي از پاسخ .دبردن نام ميی خود،  توصيف مدت مطالعه

د. کردن اره ميمطالعه نيز اش از مدت مطالعه، به زمانپس ها  آن کردند. روزهایشان را بدون مطالعه وصف مي

شده است. البته   اوقات خاصي از روز، مانند صبح، عصر و شب برای مطالعه در نظر گرفته ها، در ميان پاسخ

ها هم حكایت از نسبي بودن زمان مطالعه دارد، به این ترتيب که هر وقتِ آزادی که در طول  پاسخ برخي از
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ی   بحث مكان مطالعه مقولهکنند.  پيش بياید، برای مطالعه از آن استفاده ميدهندگان  پاسخبرای روز 

مختلف   ه چند مكانها ب به پرسش اول پژوهش، قابل اهميت است. در ميان پاسخ  دیگری است که در پاسخ

صلي تقسيم شدند. به طور کلي ی ا ها به دليل داشتن نكات افتراقي به دو دسته ؛ این مكانشده بوداشاره 

ی مكان اداری  ها و دانشگاه برای مطالعه به دليل اداری بودن واحدشان، در زیر مقوله انتخاب انواع کتابخانه

 علميه به دليل مسكوني بودن مكانشان،  ب و خوابگاه حوزهگيرند و انتخاب اتاق شخصي، اتاق خوا قرار مي

  گيرند. مي در قسمت مكان مسكوني مطالعه جای 

تخصصي   دسته کلي جای دارد. مباحث مربوط به رشته دوشوندگان در  موضوع مطالعات مصاحبه

که  مواردی را  ی تخصصي قرار گرفت و آن ای این افراد در مقوله متخصصان، و نيز مطالعات بين رشته

عات عمومي ی موضو ، در مقولهکنند مطالعه ميان مطالعات آزاد، بيان کردند به عنوشوندگان  مصاحبه

 مطالعه قرار گرفت.

های آماری در پژوهش  های علمي و مطالعاتي نمونه یابيم، فعاليت های ارائه شده درمي توجه به پاسخبا 

پژوهش، تبليغ و تحصيل در مقاطع باالتر. موارد نام برده  شود: تدریس، زیر مورد خالصه مي ۴حاضر، در 

ی پيوند  های مطالعاتي مصاحبه شوندگان ارتباط دارند و به همين دليل، مقوله شده به نوعي با فعاليت

 خود اختصاص دادند. هها را ب مطالعه با سایر فعاليت

ش دارد، دستاوردهای مطالعه است. ی دیگری که در رفتارهای اطالعاتي متخصصان علوم اسالمي نق مقوله

های پژوهشي نگارش مقاله،  شوندگان از فعاليت مصاحبهي است. های پژوهش فعاليتردها، دستاواین یكي از 

داوری مقاله، ویرایش مقاله و راهنمایي مقاالت دانشجویان/ طالب نام بردند و چند نفر نيز به اجرای 

ستاوردهای مطالعاتيِ دیگری مانند تأليف کتاب و البته، تعداد ها از د های پژوهشي اشاره کردند. آن طرح

 صصانتمخ از ميانی دیگری از این دستاوردها است که   ها یاد کردند. سخنراني تبليغي نيز نمونه این تأليف

 های علميه هستند و  به عنوان مبلغ دیني، فعاليت دارند، مطرح شد. علوم اسالمي که برخاسته از حوزه

ای هم  اهي اشاره، هر از گگفتند يسخن م خود  ي که از زمان و مكان مطالعهشوندگان، هنگام مصاحبهاکثر 

فردی،  -ی شرایط مطالعه شكل گرفت تا شرایط درون شان داشتند. به این ترتيب مقوله به شرایط مطالعه

آمادگي  داشتن کند.ی متخصصان علوم اسالمي را تبيين  شرایط خانوادگي، شرایط مكاني و زماني مطالعه

ی متخصصان علوم اسالمي   فردیِ مطالعه -، آرامش رواني و تنها بودن، جزء شرایط درونفكری و ذهني

و  آرام و بي سرو صدا های است. اشاره به مكان  هستند خواب کودک جزء شرایط خانوادگي برای مطالعه

ی  از شرایط الزم برای مطالعهمشغول کننده و داشتن مكان اختصاصي، دون عوامل بازدارنده و ب

شرایط ای خاصي را از روز به مطالعه، جزء شوندگان یاد شده بود و بيكار بودن و اختصاص زمان ه مصاحبه

  در نظر گرفته شده بود. ها  زماني برای مطالعه آن

های حاصل از مصاحبه شناسایي شد، فضای مطالعه  عالوه بر مكان مطالعه، مفهوم دیگری که در ميان داده

ی فضای مطالعه، از چهار جنبه قابل توجه  مقوله ها نشان داد  ای آن ها و مرور چند مرتبه دقت در پاسخبود. 
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گاه که  علميه است. آن  شامل کتابخانه، دانشگاه و حوزه خود، آموزشي -است. فضاهای علمي

پردازد، یعني به فضای مجازی  دیجيتال به مطالعه مي  ی کند از طریق کتابخانه ای بيان مي شونده مصاحبه

گوید، اشاره به فضای  شخصي سخن مي ی  مطالعه اشاره دارد و هنگامي که از مطالعه در خانه و  کتابخانه

دانشگاه،  یک فضای اداری را برای مطالعه تبيين  خصوصي مطالعه دارد. مطالعه در اتاق محل کار در

 کند. مي

 های به دست آمده اشاره کردیم.  در فصل چهارم به تفصيل، به مقوله

 

 

 مرتبط با ميزان مطالعه .عوامل۲-1نمودار 

 

بدون در نظر گرفتن  ی متخصصان علوم اسالمي را ميزان مطالعه های مرتبط با مقوله .۲-1 نمودار 

طالعه این گروه از متخصصان مؤثر بر ميزان م ها در واقع، عوامل این مقوله دهد. نشان ميها،  مقولهزیر

 اند. سازی شده هستند که یكپارچه

ميزان  
 مطالعه

 مكان مطالعه

 زمان مطالعه

 مدت مطالعه

دستاوردهای  
 مطالعه

 فضای مطالعه
شرایط  
 مطالعه

 پژوهش

موضوع 
 مطالعه

پيوند مطالعه  
با سایر  
 فعاليت ها
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نتایج را با  ی خودها یافتهپژوهشگر، است که   معموالً سنت ها، برای نمایاندن بهتر نتایج پژوهش

کند و از لحاظ  مقایسه مي اند، آمده ر فصل دومی پژوهش د پيشينه بخش ، که درپيشينهای  پژوهش

لذا با توجه به کند.  بحث مي پيشين،مطالعات  آمده با   ی به دستها یافته خواني داشتن یا نداشتن هم

و در هنگام  ای مطرح شده است ها یا عوامل زمينه کيفي بودن رویكرد، نتایج پژوهش حاضر در قالب مقوله

اکتفا کند، و  ميزان  يهای کم در نتایج پژوهش اگزیر است به متغيرهای موجودنی نتایج، پژوهشگر  مقایسه

 ی حداقلي داشته باشد.   ها را در نظر نگيرد، تا بتواند یک مقایسه تأثير، تغيير و فراواني آن

های گذشته،  آن با نتایج پژوهش ی و مقایسه ها یافتهبا تمرکز بر روی در مورد پرسش اول پژوهش،  

متوسط  (،۲۹7۶نورمحمدی ) زیر همخواني دارند:  پژوهش سهها، با نتایج  توان نتيجه گرفت این یافته مي

برآورد  ساعت در هفته ۲1تا  ۶بين  ،کنند آوری اطالعات صرف مي که متخصصان جهت جمعرا  زماني

از ار استفاده کنندگان در هرب درصد استفاده ۶1حدود نتيجه گرفتند ( ۲۹33مجيدی و رسولي )است.  هکرد

 بيشترین نياز اطالعاتي اعضای (،۲۹3۳صياميان و دیگران) و کنند مي وقت صرف دقيقه ۶1تا  ۹1اینترنت، 

  .اند عنوان کردهی پژوهش  در زمينه را هيئت علمي

های  های پيشين اشاره نشده است. مقوله پرسش اول پژوهش، در پژوهشده از دست آم سایر مقوله های به 

ای  مطالعه، مكان مطالعه، فضای مطالعه، شرایط مطالعه، موضوع مطالعه، دستاوردهای تأليفي و حرفهزمان 

به های گذشته،  هایي هستند که در بررسي پژوهش ها از جمله یافته مطالعه و پيوند مطالعه با سایر فعاليت

 ها پرداخته نشده است. آن

     

های متخصصان علوم اسالمي از جستجوی  انگيزهترین اهداف و  مهم پرسش دوم پژوهش: .1-۱-۱

  اطالعات چيست؟

ها  بندی آن پاسخ به این پرسش پژوهش، پژوهشگر مفاهيم بسياری را شناسایي کرد و سپس به مقولهدر 

بندی این مفاهيم با روش کدگذاری باز و  های مرتبط و گویا اهتمام ورزید. حاصل مقوله در قالب عبارت

 :دست آمدند های زیر به ها پرداخته شد، مقوله سوم به آنمحوری که در فصل 

ی اهداف فردی و اهداف اجتماعي متخصصان علوم اسالمي از مطالعه  ی اهداف مطالعه، در بردارنده مقوله

رفع کند:   عوامل زیر را جزء اهداف فردی مطالعه محسوب ميهای مصاحبه،  داده سيبررپژوهشگر با است. 

تر  عميق، ادای دین، پرکردن خألهای دروني، باال بردن آگاهي، افزایش/ تقویت علم، نيازهای دروني فرد

ایجاد ، داشتن اطالعات در موضوعات مختلف، فطری بودن فراگيری علم و دانش، شدن فهم دنيا

ی این عوامل بيشتر از  همه کردن اوقات فراغتپر، های متفاوت در انسان، تحصيل در مقاطع باالتر دیدگاه

ی  ی اجتماعي، موضوعِ زیرمقوله فردی و درون فردی مطرح هستند و بررسي اهداف از جنبهی  جنبه

، تدریس مطلوبدهندگان مطرح بود.  پاسخدیگری از اهداف مطالعه است که با عوامل متنوعي از جانب 
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قرار دادن وضع ، تبليغ، پژوهش، ي جامعهپاسخ به نيازهای تخصص، پاسخ به سؤاالت احتمالي دانشجویان/ طالب

از اهداف اجتماعي هستند که برای  خدمت به طالب و های اجتماعي تقویت فعاليت، مطلوب برای انسان

 در این پژوهش به آن اشاره کردند.  متخصصان علوم اسالمي 

نسبت به  باالتری  يها از سطح انتزاع توان گفت برخي از این هدف اهداف مطالعه، ميی  مقولهدر توضيح  

مثالً در اهداف  گرایانه باشند تا هدفي قابل دسترس. و شاید بيشتر آرمان برخوردارندهای دیگر  هدف

هدف ذهني و انتزاعي است و در مقابل هدفي یک  ،قرار دادن وضع مطلوب برای انساناجتماعي مطالعه، 

 برخوردار است.  یبيشتر ، از عينيتتدریس مطلوب مانند

تواند در پاسخ به پرسش دوم پژوهش، مطرح شود. هنگامي که  ی دیگری است مي مقوله  ی مطالعه انگيزه

شان پرسش  های مطالعاتي های متخصصان علوم اسالمي در رابطه با فعاليت یا انگيزه پژوهشگر از انگيزه 

ی  واژه  کردند. البته عه اشاره ميی مطال کرد، غالباً به عوامل پيشبرنده یا به عبارتي عوامل برانگيزاننده مي

ی مشوق بود که ما از آن تحت عنوان عوامل پيشبرنده یاد  شد، واژه کار برده مي اصلي که در موارد به

ميل ، افراد خانواده، عشق و عالقه به کارهای مطالعاتي، کردن نيازهای جامعهبرطرف  شامل کنيم. این عوامل مي

، عشق ورزیدن به طالب، لذت مطالعه  ،تأکيد قرآن و سنت به علم آموزی ،ارضای حس کنجكاوی، به دانستن

های فكری در  ایجاد ميزگردها و اتاق، رقابت سالم، روزآمدکردن اطالعات، ارزش معرفتي/ شناختي، اصالح نفس

 هستند.  های سخنراني جلسهو  محيط کار

به عنوان عامل بازدارنده معرفي شده است. البته در فصل چهارم،  بندی مفاهيم، افراد خانواده در این سطح

شواهد  ذکر شد که چرا افراد خانواده هم عامل پيشبرنده است، هم عامل بازدارنده.. ۳-۴جدولدر توضيح 

دهد که مطالعه را به دليل چهار عامل تدریس،  .  نشان مي۳-۴  شوندگان در جدول شده از مصاحبه ارائه

دانند. البته شاید در این  اجباری مي بازگشت ناپذیری انتقال علوم دینيو   ظارات افراد جامعهانتتبليغ، 

مطرح باشد که مفهوم اجبار به  توجهي به تأکيدهای دیني مسئله، بيشتر از منظر دین و آثار سوء بي

 اند. مطالعه و عوامل اجبارکننده مطرح شده

های انگيزشي افراد سر و کار دارد،   ها و شاید ترجيح که با عادتجا  های مطالعاتي هم از آن ی عادت مقوله

. در فصل چهارم به این مقوله و ۲۹-۴شود. جدول  مرتبط با پاسخ به پرسش دوم پژوهش در نظر گرفته مي

، مرتبط با آن پرداخته است. اشاره به شش عادت مطالعاتي در ميان مصاحبه شوندگانو شواهد مفاهيم 

 دول است.ی این ج خالصه
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 های مطالعه اهداف و انگيزهمرتبط با  .عوامل۱-1نمودار 

های مطالعه اشاره شده است. این عوامل در واقع،  اهداف و انگيزه ای مرتبط با عوامل زمينهاین نمودار به در 

نيز در های مطالعاتي  ی ظاهراً انگيزشيِ عادت های اهداف مطالعه و انگيزه مطالعه هستند، مقوله زیرمقوله

 این نمودار قرار دارد.

های  پژوهش یجهای مطالعه به صورت کلي در مقایسه با نتا در مورد اهداف و انگيزهدست آمده  های به یافته

نوشين فرد   (،۲۹3۱فروشاني ) رستمي ، (۲۹7۶نورمحمدی ) (،۲۹۶۶افشار زنجاني ) خواني دارد: زیر هم

گنجي، دیاني و (، ۲۹37و حسني )پوراحمد ، (۲۹37)آهنگر  (،۲۹31قمصری)  رادمهر و تصویری(، ۲۹3۴)

در  .(۲۹۳۲پيشوایي )خوزستاني، نيكنام و  کياني، (۲۹3۳حافظي)تلخابي و عليپور نوروزی، (،۲۹33فروغي)

ی  ترین هدف و انگيزه های پژوهشي، تدریس و روزآمدی اطالعات به عنوان مهم ها، فعاليت اکثر این پژوهش

پاسخ به سؤاالت  ، ماننددست آمده در این پژوهش های به اما به سایر مقوله ،شده استمطالعه بر شمرده 

تقویت ، قرار دادن وضع مطلوب برای انسان، پاسخ به نيازهای تخصصي جامعه، احتمالي دانشجویان/ طالب

 اشاره نشده است.  ها ، در این پژوهشهای اجتماعي فعاليت

چه نوع منابع و مجراهای اطالعاتي را  وم اسالمي معموالًمتخصصان عل: وم پژوهشپرسش س .1-۱-۹

  کنند؟  انتخاب مي

های ابزارهای مطالعه و بستر  هستند. مقوله  های بسياری مورد توجه در پاسخ به این پرسش پژوهش، مقوله

و فضای مجازی قابل توجه هستند.  فضای فيزیكيی  اند. ابزارهای مطالعه از دو جنبه مطالعاتي از این دسته

اهداف و 
انگيزه های 

 مطالعه

اهداف 
 فردی

عامل  
 بازدارنده

عوامل 
 پيشبرنده

اهداف 
 اجتماعي

عوامل اجبار  
 کننده

عادتهای  
 مطالعاتي
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ی فضای مجازی مورد توجه  ی اختصاص داده شده به اینترنت است و از جنبه و  بستر مطالعاتي، مقوله

فصل  .3-۴جدول در فضای فيزیكي و فضای مجازی، در ی متخصصان علوم اسالمي . ابزارهای مطالعهاست

های دیگری هستند که  مقوله انتخاب منابع اینترنتي نيز، و انتخاب منابع اطالعاتيشرح داده شد.  چهارم

ها  ها، مفاهيم و شواهد این مقوله در جهت پاسخ گویي به پرسش سوم پژوهش، برگزیده شدند. با زیرمقوله

 . آشنا شدیم.۲1-۴در جدول  در فصل چهارم

هستند. این دالیل  وهشهای دیگری در ارتباط با پرسش سوم پژ ، مقولهدالیل انتخاب یا ردّ منابع اطالعاتي

رسيم. در ميان  ها مي ی منابع چاپي و منابع غيرچاپي مطرح هستند. پس از آن به بحث کتابخانه از جنبه

ها و  مندی از خدمات کتابخانه ها، بهره ی انواع کتابخانه ، به مفاهيمي درباره های حاصل از مصاحبه داده

ی  خدمات کتابداران، از مفاهيم قابل توجه در زیرمقوله م.کني ی این نوع خدمات، برخورد مي داوری درباره

ی شاهد این مفهوم در زیر آمده است؛ شاید از  ، نمونهآید ها به حساب مي ی خدمات کتابخانه داوری درباره

      ، این خدمات چندان خوشایند نباشد:متخصصان علوم اسالمينظر 

دارم، شاید  مي نيست، من به عنوان خواننده کتاب را برها کنار هم  در کتابخانه عمومي، چينش کتاب"

 "کنند. ی دیگر، ولي کتابدارها خيلي دیر به دیر مرتب مي گذارم داخل یک قفسه مقصر هم نباشم مي

ی دیگری است که بسياری از روابط اجتماعي متخصصان  ، مقولهتعامالت اجتماعي برای کسب اطالعات

ها، شامل حضور در  این تعامل گيرد. برای کسب اطالعات را در بر مي اه گروه و با افرادعلوم اسالمي 

ی  در بسياری از متون پژوهشي، که در فصل دوم در بخش پيشينهشود.  های علمي هم مي گردهمایي

 .غيررسمي کسب اطالعات تعبير شده است اجتماعي، به منابع  ها اشاره شد، از این تعامالت پژوهش، به آن

رفتارهای ی در ی دیگر عوامل مطرح شدههای کسب اطالعات  العه و توانایي در فعاليتهای مط مهارت

. در فصل چهارم  ۲۴-۴ها درجدول تخصصان علوم اسالمي در پژوهش حاضر هستند. این مقولهاطالعاتي م

 اند.  ارائه شده
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 انتخاب منابع و مجراهای اطالعاتيمرتبط با عوامل . ۹-1نمودار 

 

دهد.  را نشان مي متخصصان علوم اسالمي انتخاب منابع و مجراهای اطالعاتيهای مرتبط با  مقوله. ۹-1نمودار

 دهند. را پاسخ مي پرسش سوم پژوهشها،  این مقوله

ایي مطرح شده در مورد انتخاب منابع و مجراهای  ، یعني عوامل زمينههای به دست آمده با بررسي یافته

های زیر  توان گفت این نتایج با یافته های پيشين مي ها با پژوهش آن ی و مقایسه اطالعاتي از این بخش

فروشاني  رستمي  (،۲۹7۳نوروزی چاکلي) (،۲۹7۶نورمحمدی )، (۲۹۶۶افشار زنجاني ): خواني دارد هم

، آهنگر (۲۹3۶مدني و عليادونيقي ) (،۲۹31قمصری)  رادمهر و تصویری (،۲۹3۹یمين فيروز ) (،۲۹3۱)

، (۲۹33ميرحسيني و زارعي )، (۲۹33گنجي، دیاني و فروغي)(، ۲۹37و حسني )پوراحمد ، (۲۹37)

(، ۲۹3۳پرویني و جاللي دیزجي )(، ۲۹33عصمتي ) فتاحي، صابری و دخت(، ۲۹33مجيدی و رسولي )

 .(۲۹۳۲پيشوایي )خوزستاني، نيكنام و  (، کياني۲۹3۳نوروزی، تلخابي و عليپور حافظي)

انتخاب منابع  
و مجراهای  

 اطالعاتي

ابزارهای 
 مطالعه

 بستر مطالعاتي

انتخاب منابع  
 اطالعاتي

انتخاب  منابع  
 اینترنتي

دالیل انتخاب 
 منابع اطالعاتي

دالیل ردّ منابع  
 اطالعاتي

خدمات  
 کتابخانه ها

تعامالت  
اجتماعي برای 
 کسب اطالعات

مهارت های  
 مطالعه

توانایي  
درفعاليت های  
 کسب اطالعات
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از این جهت،  (،۲۹7۳حياتي و تصویری قمصری )و یافته های به دست آمده در پژوهش حاضر، با پژوهش 

، با اشاره به این (۲۹31سليمي) و، ی مورد مطالعه پایين است ميزان استفاده از اینترنت در جامعهکه 

کنند و  کافي استفاده نمياطالعاتي خود، از اینترنت به اندازه  در رفع نيازهایکارکنان متخصص نتيجه، که 

اسدی  و ، رساني نيستند آهن، دارای ابزار جدید اطالع رساني راه ها و مراکز اطالع ها کتابخانه به اعتقاد آن

کل جامعه پژوهش دارای اکانت برای دسترسي به  نشان دادخود  پژوهش یها یافتهکه در  (،۲۹3۹)

جامعه پژوهش بيشتر از کتاب که بيان داشتند  (، ۲۹37زاده ) اله حبيبي، فرضي و لطفو  ،هستنداینترنت 

ها با اینترنت آشنایي کامل  کنند. بيشتر آن های بازآموزی و در مرتبه ششم از اینترنت استفاده مي و دوره

چندان  کنند. کافي نمي  های اطالعاتي پزشكي استفاده ندارند و به همين دليل از منابع الكترونيكي و بانک

  ارد.خواني ند هم

در سایر  –ذکر شده در باال جدای از متغير -(، ۲۹3۹ش اسدی )های پژوهش حاضر با پژوه ليكن یافته

 خواني دارد. ها هم یافته

 ،ماجيد، (۲۳۳۶رضایي شریف آبادی ) های های خارجي نيز، نتایج پژوهش حاضر با یافته در مورد پژوهش

 (، ۱11۳دیوتا ) ،(۱113هاگلند و اولسون ) ،(۱111فرانسيس ) (،۱111بارت ) ،(۱111) چيتز سو ایزن راانو

( ۱1۲۲)السكرای و  (۱1۲1) و چاکرابارتي هالدر، رای، (۱1۲1نيو و دیگران ) ،(۱1۲1مرعوف و انوار )

 خواني دارد. هم

 

ی جستجو،  مهمترین مشكالت متخصصان علوم اسالمي در زمينه پژوهش پرسش چهارم .1-۱-۴

 بازیابي اطالعات کدامند؟یابي و  مكان

به طور  مشكالت مطالعهی  به مقوله. در فصل چهارم، ۲۶-۴جدول پرسش چهارم پژوهش، در رابطه با

کند.  ی مشكالت پژوهشي را معرفي مي مقوله نيز در فصل چهارم .1-۴جدول و استپرداخته اختصاصي 

 اند. ی مجزا، ذکر شده گستردگي در قالب یک مقوله دليلمشكالت پژوهشي به 

های مشكالت عمومي مطالعه، مشكالت منابع اطالعاتي چاپي و  دارای زیرمقوله ی مشكالت مطالعه، مقوله

ی مشكالت پژوهشي، مشكالت عمومي پژوهش و  و مقوله است مشكالت منابع اطالعاتي غيرچاپي

 .گيرد مشكالت انتشار مقاالت را در بر مي

 دهد: نمودار زیر وضعيت کلي مشكالت مطالعاتي متخصصان علوم اسالمي را نشان مي
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 . عوامل مرتبط با مشكالت مطالعاتي۴-1نمودار

های مشكالت مطالعه  دهد که از ادغام مقوله را نشان مي . عوامل مرتبط با مشكالت مطالعاتي۴-1نمودار    

 و مشكالت پژوهشي به دست آمده است.

توان گفت:  نتایج  های پيشين مي ی آن با نتایج پژوهش با توجه به مشكالت مطالعاتي ذکر شده، و مقایسه

 (،۲۹3۱فروشاني ) رستمي  (،۲۹7۶)نورمحمدی ، (۲۹۶۶افشار زنجاني )های  پژوهش حاضر با پژوهش

آهنگر ، (۲۹3۶)مدني و عليادونيقي (، ۲۹31قمصری)  رادمهر و تصویری (،۲۹3۹)کاظمي  (،۲۹3۹اسدی )

 (،۲۹3۳صياميان و دیگران) ، (۲۹33ميرحسيني و زارعي ) (،۲۹33گنجي، دیاني و فروغي) (،۲۹37)

خوزستاني، نيكنام و  کيانيو  (۲۹3۳نوروزی، تلخابي و عليپور حافظي)(، ۲۹3۳پرویني و جاللي دیزجي )

 خواني دارد. هم (۲۹۳۲پيشوایي )

مشكالت 
 مطالعاتي

مشكالت 
 عمومي مطالعه

مشكالت 
عمومي 
 پژوهش

مشكالت 
 انتشار مقاالت  

مشكالت منابع 
اطالعاتي  
 غيرچاپي  

مشكالت منابع 
 اطالعاتي چاپي 
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  های کند نتایج پژوهش حاضر، با پژوهش ، بيان ميهای خارجي با پژوهش نتایج خود ی مقایسهپژوهشگر در 

از لحاظ   (۱1۲1مرعوف و انوار )( و ۱11۳) دیوتا ،(۱111)فرانسيس ، (۱111) چيتز سو ایزن راانو جيد،ما

 خواني دارد. پرداختن به مشكالت مطالعاتي، هم

 گيری . نتيجه1-۹

 اطالعاتي طور تحليل کرد که رفتار توان این هش حاضر ميحاصل از پژو های مقولهبا در نظر گرفتن 

از بررسي  .ها و شرایط متعددی است زمينه متخصصان علوم اسالمي، عاملي است که خود وابسته به

که رفتار اطالعاتي یک  کنيم گونه بيان اینرا   توانيم اشاره کنيم و آن ای مي ها به سير داستان گونه مقوله

های  سب فعاليتبرحها،  بنابر دادهمرتبط است،  او مطالعاتي های فعاليت فرد متخصص در علوم اسالمي به

های مختلفي مانند  فعاليت او بامطالعات ، دهد انجام ميای که فرد متخصص علوم اسالمي  علمي و حرفه

او از نظر فردی، خانوادگي، مكاني و  شرایط مطالعه   .اردتاب و تبليغ دین پيوند د، تدریس، تأليف کپژوهش

سعي  در ذهن دارد،از مطالعه اعي که یا اجتمو با اهداف فردی  ،تا فرد متخصص شودباید فراهم  زماني

را  اش نيازهای تخصصي جامعه ،به دست آورد دنيا ی ازتر عميقفهم  اش را تقویت کند، علم و آگاهي نماید

عشق و عالقه به کارهای  مد نظر است. برای انسان يوضع مطلوب ر نهایت قرار دادنگو باشد و یا د پاسخ

ی مطالعه  انگيزهو رقابت سالم، در او  روزآمدکردن اطالعات، قرآن و سنت هایتأکيد ،افراد خانواده، مطالعاتي

 ، و یا عاملندوش ميمانع مطالعات او  ،، به عنوان عامل بازدارندهادهو یا افراد خانو دکنن ميایجاد 

 های خاصي از روز مانند صبح، در زمانتا  سازد مي، او را به مطالعه مجبور ناپذیری انتقال علوم دیني بازگشت

 و یا در یک مكان اداری مانندمسكوني از جمله اتاق شخصي و اتاق خواب های  عصر یا شب، در مكان

و از  کندیا وقفي مطالعه و های دانشگاهي، شخصي، تخصصي، عمومي  کتابخانهیكي از انواع  دانشگاه یا

شده و خدمات   نوع خدمات ارائه ی و درباره گيردبهره  ای خدمات امانت منابع، مرجع و امانت بين کتابخانه

در یكي از  و ،ه باشدتعامل داشتهای مثبت و یا منفي  از جنبهبا کتابداران  و  نمایدکتابداران داوری 

در طول  یا اداری، در یک مدت زمان مشخص، یا نامشخصآموزشي، مجازی، خصوصي  -ای علميفضاه

، تاریخ )احكام(، قرآن و علوم قرآنفقه  . برای مثالخصصي یا عمومي داشتروز یا در طول هفته مطالعه ت

مباحث  و ودش ميعمومي مشغول  خواند و یا به مطالعات را مي فلسفه و ادبيات عرب های م، گرایشاسال

، یا اگر شرایط به او زند خانوادگي را ورق مي -مجالت عموميو یا  دنک ميرا دنبال  ، ادبي و مذهبيسياسي

، ه داردی مطالعاتي ک د. این فرد در نتيجهنک ميبعضي روزها را بدون مطالعه سپری  هندد اجازه نمي

ارش مقاله، داوری مقاله، ویرایش نگهای  فعاليت تخصصي داشته باشد یعني -علمي دستاوردهای ندتوا مي

که کتاب تأليف کند  این توانایي را داردهای دانشجویان/طالب را به انجام رساند یا  مقاله و راهنمایي مقاله

از  چاپيمنابع اطالعاتي  ز طریق انتخابا این فرد، و  یا  به عنوان مبلغ دین، سخنراني تبليغي داشته باشد

تر ماندگاربه دليل منبع درسي بودن، قابل اعتمادبودن و یا  روزنامهیا  مجالت چاپي، نامه پایانکتاب،  جمله

های دیجيتال،  کتابخانه های شبكه، مانند ، از قابليتميان منابع اطالعاتي غيرچاپيو یا از  بودن فهم آن

های  کتاب ،تخصصي افزارهای نرمو یا با استفاده از  های اطالعاتي و پست الكترونيک های خبری، پایگاه سایت
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جایگزین  دليل منابع اطالعاتي غيرچاپي را به یا  .آورد مياطالعات به دست های صوتي  دی ، سيالكترونيک

و از طریق ابزارهایي مانند،  نماید ميانتخاب  داشتن قابليت جستجوو  بودن منابع چاپيِ بدون امكان دسترسي

در بستر اینترنت، کارهای  افزاری دی و تجهيزات سخت سيافزار/  ، نرمپد، موبایل تاپ، آی لپ رایانه،

 تكرار اطالعات، قابل اعتماد نبودندليل  که منابع اطالعاتي غيرچاپي را به و یا ایندهد  انجام مي مطالعاتي

تعامالت   و یا از راه ندک ميرد  ، سرقت علمي و ایجاد ناراحتي جسمينادیده گرفتن حق مؤلف داشتن،

های سخنراني، تبادل علمي با همكاران یا دوستان و  های علمي، جلسه د شرکت در همایشاجتماعي، مانن

های پژوهشي و عضو شدن در مؤسسات  ها، مشورت با اساتيد راهنما و معاونت های علمي با آن مباحثه

ز نيا ،یابي های اطالع د و از طریق داشتن مهارتنک مياد، اطالعات مورد نظر را کسب تخصصي مردم نه

یافت شده را  بهترین منبع د،نک ميعات مورد نظر خود را جستجو ، اطالدنک مياطالعاتي خود را شناسایي 

به راحتي به منابع دسترسي پيدا کند و نيز بهترین  تواند و مي داردیابي منابع را  مهارت مكان د،نگزی ميبر

یابد  ميمهارت ای در خواندن و نوشتن الكترونيكي  و  با داشتن سواد رایانه ترکيب را بين مطالب برقرار کند

ها را از طریق آزمون و خطا، کمک گرفتن از دوستان/همكاران، جستجو در اینترنت و  و این مهارت

های کسب  فعاليت درو اگر  د،نک ميو یا تقویت  موزدآ ميو نيز استعانت از خداوند،  موتورهای جستجو

فرد متخصص  است. ممكن شود او کاسته مي های نایيتوااز ، ه باشدداشت یا حرکتي ضعف بينایيت اطالعا

روش  یا نوع خاصي از منابع اطالعاتي دادن  مانند ترجيح، خاصي باشد های مطالعاتي عادت علوم اسالمي دارای

 عادت ،دادن ترجيح التحصيلي از فارغپس  را های مطالعاتي دوران دانشجویي روشیا و  ها خاصي در پژوهش

و  .تدریس بدون استفاده از یادداشت در کالسو  برداری خواندنِ همراه با یادداشت، مطالعه و مباحثه پيشبه  داشتن

 های پژوهشي های مطالعاتي و به ویژه فعاليت ی فعاليت ای در زمينه در نهایت این فرد با مشكالت عدیده

دشواری سفر به خارج از ، فقدان کتابخانه جامعموانعي مانند ، عمومي است، به طور مثال در حالتمواجه 

، کمبود منابع تخصصي، ناآشنایي با زبان های فكری ناشي از کار اداری مشغوليت،  کشور برای شرکت در همایش

منابع  ی کند. در زمينه را در مطالعات خود احساس مي نامطلوب کتابداران  رفتارها و خدمات های بيگانه و

فقدان ارتباط مشخص و حساب ،  فقدان دسترسي به برخي از منابع اطالعاتي خاص چاپي با مشكالت طالعاتيا

دقيق  و های تخصصي سانسور برخي از کتاب، ها نامه محدودیت دسترسي به پایان ،شده بين ناشران و محافل علمي

 با موانع منابع اطالعاتي غيرچاپي ی ينهفرد متخصص علوم اسالمي در زم و مواجه است.  ها نبودن ترجمه

فقدان  ،اینترنت سرعتپایين بودن ، فقدان دسترسي به رایانه در خانه، قطعي اینترنت در دانشگاه/ حوزه علميه

 های اطالعاتي انگليسي زبان فقدان دسترسي به برخي از پایگاهو  جامع از نشریات ادواری تخصصي نمایه موضوعيِ

سياستگذاری امر  فقدان متولي دریش شامل سرقت علمي، ها وهشپژ او در موميمشكالت عروبروست، 

، ضعف دانشجویان درانجام مراحل مختلف پژوهش، فقدان مقررات اساسي در برخورد با بداخالقي علمي پژوهش

 ش،انتشار مقاالت او در مشكالتاست و  پژوهشي در ارتقای اعضای هيئت علمي -تأکيد بر نگارش مقاله علمي

و  روند طوالني داوری ، پذیرش مقاالت بر مبنای رابطه، چاپ مقاالت بر مبنای شهرت پژوهشگر، روند طوالني چاپ

 .استخطاهای ویراستاری
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ای هستند که در رفتار اطالعاتي متخصصان علوم اسالمي  مطالب ذکر شده از عوامل زمينه  ی همه

ر دادن این عوامل در کنار هم و بررسي تحليلي کنند. قرا کننده در پژوهش حاضر، نقش ایفا مي شرکت

به نوعي روایت کردن داستان است، به تحليل  (،۲۹۲، ص.۲۹31ها که به تعبير استراوس و کوربين ) آن

بيان داستان یک سازد.  کند و مقصد نهایي پژوهش را بهتر نمایان مي نهایي نتایج به دست آمده کمک مي

 کند. ا و در واقع عوامل مرتبط با رفتار اطالعاتي او را تبيين ميفرد متخصص علوم اسالمي، مقوله ه

ی  رسيم که یک مقوله های قبلي فصل پنجم، به این نتيجه مي با توجه به مباحث  فصل چهارم و بخش

طور  اند. همان های پژوهش بر محور آن به دست آمده محوری و اصلي در نتایج ما وجود دارد که تمام یافته

های مختلف از  بندی ها، مفهوم است و این مفاهيم هستند که در سطح ی مقوله م، ماهيت همهداني که مي

ی  مقوله کنند، این توضيح از آن جهت است که ، نقش مقوله، زیرمقوله و مفاهيم را پيدا مينظر انتزاعي

. مرکزی بناميما مفهوم محوری یا ر توانيم آن اب شده نيز، از جنس مفهوم است و ميمحوری و مرکزی انتخ

گام بعدی  انتخاب ما در این پژوهش است.  ی محوری مفهوم و مقوله "مطالعه"ی  در واقع مفهوم و مقوله

است که در دست  یيها از ميان مقوله ي کليیا  گيری اندیشه های تكميلي این مفهوم مرکزی و شكل مقوله

ی نهایي و به عبارتي  مشترک در مرحله های ایجاد شده، پس ادغام نقاط . در بررسي وضعيت مقولهداریم

بي مطرح است(، در این مرحله، که در روش کدگذاری انتخا )آن اقداماتي ها سازی و پاالیش مقوله یكپارچه

 کنيم: ارائه مي هستند، با مفهوم محوریِ پژوهشی زیر که در پيوند  مقوله ۴حاصل کار خود را در قالب 

 ی وضعيت مطالعه مقوله 

 های مطالعه داف و انگيزهی اه مقوله 

 ی منابع و مجراهای مطالعه  مقوله 

 ی مشكالت مطالعه مقوله 

 

 خواهيم داشت: های اساسي شناسایي شده در رابطه با رفتار اطالعاتي را  مقوله .1-1در نمودار 
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 بررسي رفتار اطالعاتي متخصصان علوم اسالمي .1-1نمودار    

 رفتار اطالعاتي

 مشكالت مطالعه

مشكالت عمومي  
 مطالعه

مشكالت منابع  
 اطالعاتي چاپي

مشكالت منابع  
 اطالعاتي غير چاپي

مشكالت عمومي  
 پژوهش

مشكالت انتشار 
 مقاالت

منابع و مجراهای 
 مطالعه

انتخاب منابع  
 اطالعاتي

دالیل انتخاب منابع  
 اطالعاتي

دالیل ردّ منابع  
 اطالعاتي

انتخاب منابع  
 اینترنتي

 خدمات کتابخانه ها

تعامالت اجتماعي  
 برای کسب اطالعات

 ابزارهای مطالعه

 بستر مطالعاتي

 مهارت های مطالعه

توانایي در فعاليت  
 های کسب اطالعات

اهداف و انگيزه های  
 مطالعه

 اهداف فردی

 اهداف اجتماعي

 عوامل پيشبرنده

 عامل بازدارنده

 عوامل اجبارکننده

 عادت های مطالعاتي

 وضعيت مطالعه

 مدت مطالعه

 زمان مطالعه

 مكان مطالعه

 شرایط مطالعه

 فضای مطالعه

پيوند مطالعه با سایر 
 فعاليت ها

 دستاوردهای مطالعه

 موضوع مطالعه

فعاليت های  
 پژوهشي
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. به طور کلي چهار دهد را نشان مي رفتار اطالعاتي متخصصان علوم اسالمي های تكميلي مقوله. 1-1نمودار

های مطالعه، منابع و مجراهای مطالعه و مشكالت مطالعه، پس از   ی، وضعيت مطالعه، اهداف و انگيزه مقوله

طالعاتي در رفتار ا مؤثر ای ها، عوامل زمينه اند. در واقع این مقوله ها به دست آمده یكپارچه کردن یافته

ای در  کنندهاند و نقش تبيين  علوم اسالمي هستند که در بررسي کيفي این رفتار، حاصل شدهمتخصصان 

  رفتار اطالعاتي متخصصان مذکور دارند.

های مرتبط با رفتار اطالعاتي متخصصان علوم اسالمي داشته باشيم،  اگر بخواهيم یک الگوی اوليه از مقوله

  دهد: ها سه سطح زیر را نشان مي را سطح بندی کنيم. ماهيت مقوله یاد شده  يليتكم های توانيم مقوله مي

 از مطالعه پيش 

 یا هنگام مطالعه در خالل مطالعه 

 مطالعه پس از 

ممكن به نظر برسد، ليكن ها، در این مرحله کاری دشوار و شاید غير در ميان مقولهدقيق تعيين مرز اگرچه 

داشته بندی را  توانيم چنين تقسيم ی یک الگوی اوليه، مي ها و نيز ارائه مقولهبرای کوچک کردن ابعاد 

 باشيم:

 متخصصان علوم  ی سطح پيش از مطالعهمربوط به  عموماً، های مطالعه اهداف و انگيزهی  مقوله

 اسالمي است.

 هنگام مربوط به سطح  ، عموماًمنابع و مجراهای مطالعه ی  و  مقوله وضعيت مطالعهی  مقوله 

 مطالعه است.

  از  پسو  در خالل مطالعه، پيش از مطالعهتواند در سه سطح  ، ميمشكالت مطالعهی  و مقوله

 قرار بگيرد. مطالعه

  اطالعاتي متخصصان علوم اسالمي  رفتاردر رابطه با  توانيم بگویيم: نهایي مي گيری نتيجهبه عنوان

ی  چهار مقولهبرای بررسي و تبيين این رفتار،  الح شناسایي شدند، با این یای بسيار عوامل زمينه

قرار دارند.  "مطالعه"مرکزی به نام مفهوم یک  محورحول  کنيم که ي را معرفي ميلتكمياصلي و 

 های این پژوهش ر یافتهرفتار اطالعاتي را که د های متعدد جنبه و پاالیش شده  ،مقولهچهار این 

، وضعيت مطالعه های مطالعه، اهداف و انگيزه ها این مقولهگيرند.  در بر ميمعنا بخشي شد،  را 

این مقوله ها در یک الگوی سه سطحي قرار  .هستند مشكالت مطالعهمنابع و مجراهای مطالعه و 

های  مقوله د.نشو مطرح ميدر سطح پيش از مطالعه عموماً  و انگيزه های مطالعهاهداف  دارند.

العه در سطحِ هنگام مطالعه یا در خالل مطالعه مطرح وضعيت مطالعه و منابع و مجراهای مط

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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از مطالعه، در خالل مطالعه  پيش در هر سه سطحتواند  ميی مشكالت مطالعه،  شوند و مقوله مي

 و پس از مطالعه قرار بگيرد.

 . پيشنهادهای حاصل از پژوهش1-۴

 کند: ارائه مي نهادهای زیر راپيش های پژوهشي، یافتهپژوهشگر با در نظر گرفتن 

  های علميه ها و مراکز حوزه در دانشگاههای تخصصي علوم اسالمي  کتابخانهتجهيز 

   نسبت به شناخت  اسالميتوانمندسازی کتابداران شاغل در مراکز تخصصي علوم آموزش و

رضایت متخصصان علوم  اقدامات که این تخصصي، بيشتر منابع اطالعاتي چاپي و الكترونيكي

 را به دنبال دارد.عنوان یک گروه از متخصصان جامعه،  اسالمي، به

 یابي به متخصصان علوم اسالمي های اطالع مهارتدر آموزش و تقویت  کتابدارانشدن نقش   فعال 

  ها از این  و جلب احساس رضایت آن در ارتباط با مراجعه کنندگانکتابداران  روابط عموميتقویت

 طریق   

  های تخصصي حوزوی نيازهای استفاده کنندگان در کتابخانهمجموعه سازی متناسب با 

 ی شهرهای ایران همه علوم اسالمي و نيز سایر علوم، در های جامع تخصصي در احداث کتابخانه 

 در  بازیابي اطالعات جستجو و  برای بهبود اسالمي،نشریات تخصصي علوم از ی جامع  ایجاد نمایه

 ميان متخصصان علوم اسالمي

  به ویژه در شيدن به فرآیندهایي مانند داوری و چاپ مقاالت در نشریات تخصصيبخ سرعت ،

 ، برای پيشبرد امر پژوهشپژوهشي -نشریات علمي

 نگارش  ها، از جهت تأکيد بر دانشگاه تجدید نظر در قوانين مربوط به ارتقای اعضای هيئت علمي

 پژوهشي -انتشار مقاالت علمي و

  ی  پژوهشي، برای کم کردن فاصله-شده در هر شماره از نشریات علميافزایش تعداد مقاالت چاپ

 ها ميان نگارش مقاالت  تا انتشار آن

 های آتي پيشنهاد برای پژوهش. 1-1

ای در بررسي موضوعات  کيفي در شناسایي عوامل زمينه های پژوهش ي کهپژوهشگر با یادآوری نقش

 کند: دارند، پيشنهادهای زیر را ارائه ميمختلف 

 علمي  های موضوعي مختلف و اعضای هيئت  بررسي رفتار اطالعاتي متخصصان در حوزه

 و  روش گراندد تئوری. گيری از رویكرد کيفي ها با بهره دانشگاه

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 های موضوعي علم اطالعات و  تحقيق کيفي در سایر حوزه های ی بيشتر از روش استفاده

 شناسي دانش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 منابع

یابي اعضای هيئت علمي دانشگاه آزاد  بررسي رفتار اطالع(. ۲۹37) عادله؛ وزیرپورکشميری، مهردختآهنگر، 

 ، از۲۹۳۲مهر 1. بازیابي۲۴-۲ ،(۴)۲ .. دانش شناسياسالمي واحد فيروزکوه

GD3.pdf-656509-pdf/10262012/5750-http://www.magiran.com/temp/mag 

 .۹۶ -۹۲ ،(۴و  ۹) ۲۳رساني.  فصلنامه اطالع یابي چيست؟ یابي و رفتار اطالع اطالع(. ۲۹3۹) ادهمي، اعظم

دی، )بيوک محم. ها ها و شيوه اصول روش تحقيق کيفي: نظریه مبنایي رویه(. ۲۹31) استراوس، آ.؛ کوربين، ج.

 تهران:پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.مترجم(. 

 .یابي محققان مراکز تحقيقاتي علوم پزشكي شهر تهران بررسي رفتارهای اطالع(. ۲۹3۴اسدی اربابي، عاطفه )

 ، تهران. دانشكده مدیریت اطالع رساني پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي ایران. نامه کارشناسي ارشد پایان

های  شتهپژوهشي اعضای هيئت علمي ر -یابي ير استفاده از اینترنت بر رفتار اطالعأثمطالعه ت (.۲۹3۹)اسدی، مریم 

 همایش آموزش  .(کيد بر سه شاخه علوم انساني، علوم پایه و فني و مهندسيأمختلف دانشگاه تهران )با ت

ها،  ، سازمان کتابخانهها ز اطالع رساني و موزهنه ها، مراکاستفاده کنندگان و توسعه سواد اطالعاتي در کتابخا

 ، از۲۹۳۱شهریور  ۲بازیابي  .مشهد ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، موزه

UEILLIC01_016.html-UEILLIC01-http://www.civilica.com/Paper 

 های کسب اطالعات تخصصي توسط اعضای هيئت علمي مؤسسه مطالعات و روش(. ۲۹۶۶افشار زنجاني، ابراهيم )

 .شناسي ارشد. دانشگاه تهرانپایان نامه کار حقيقات فرهنگي.ت

  المعارف کتابداری و اطالع رساني.)فاطمه نوشين فرد، مترجم(. نسخه . در دایرهیابي رفتار اطالع(. ۲۹3۲) د. اليس،

 ، از ۲۹۳۱شهریور ۲آزمایشي آنالین. بازیابي در 

http://portal.nlai.ir/daka/Wiki%20Pages 

های رفتار اطالعاتي.تهران:کتابدار،  فرد، مترجم(. در نظریه . )ليال مكتبيیابي اليس مدل رفتار اطالع(. ۲۹37اليس، د.)

۲7۹-۲71. 

های رفتار اطالعاتي. تهران:  . )غالم حيدری، مترجم(. در نظریهوضعيت ناهمگون دانش(. ۲۹37بلكين، ن. )

 .۶۴-۶۲کتابدار.

یابي دانشجویان  یابي و وب جهاني: بررسي رفتار اطالع رفتار اطالع(. ۲۹3۳علي )دیزجي،  پرویني، زهره؛ جاللي

    .۹۲-۲7(. ۴)۹شناسي،  . دانشوبتحصيالت تكميلي دانشگاه رازی در محيط 

های دستيابي اعضای هيئت علمي و دانشجویان دانشگاه آزاد  روش(. ۲۹37اکبر؛ حسني، محمدرضا ) پوراحمد، علي

 .۲7۱-۲17(. ۹)۲۳. فصلنامه کتاب، اسالمي واحد شيروان به منابع اطالعاتي مورد نياز

یابي پزشكان عمومي شهر اردبيل و  رفتارهای اطالع(. ۲۹37اله زاده، رسول.) حبيبي، شفيع؛ فرضي، جبرئيل؛ لطف

 .۲۴۲-۲۹۶(. ۱)3، . مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيلها به منابع الكترونيكي ن رویكرد آ

 . تهران: دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات.های پژوهش کيفي اصول و روش(. ۲۹31حریری، نجال )

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 

http://www.magiran.com/temp/mag-pdf/10262012/5750-656509-GD3.pdf
http://www.magiran.com/temp/mag-pdf/10262012/5750-656509-GD3.pdf
http://www.civilica.com/Paper-UEILLIC01-UEILLIC01_016.html
http://www.civilica.com/Paper-UEILLIC01-UEILLIC01_016.html
http://portal.nlai.ir/daka/Wiki%20Pages
http://portal.nlai.ir/daka/Wiki%20Pages
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های  یابي و فعاليت بررسي چگونگي تأثير اینترنت بر رفتار اطالع(. ۲۹7۳) ، فاطمهتصویری قمصریحياتي، زهير؛ 

 .73-۶۹(. ۴)۲۲. فصلنامه کتاب، های علمي و صنعتي ایران پژوهشي اعضای هيئت علمي سازمان پژوهش

ریتي: تأملي بر های کيفي مدی ارتقاء روایي و پایایي در پژوهش(. ۲۹37فرد، حسن؛ مظفری، زینب ) دانائي

 .۲۶۱-۲۹۲(. ۲)۲های مدیریت، . پژوهشهای مميزی پژوهشي استراتژی

 (. تهران: نشر ویرایش.۴ویرایش ) .شناسي و علوم تربيتي روش تحقيق در روان(. ۲۹۳1دالور، علي)

 ، از ۲۹۳۱شهریور ۲ی آنالین. بازیابي  . نسخهلغت نامه. ، شهریور(۲۹۳۱دهخدا، علي اکبر )

http://www.jasjoo.com/books/wordbook/dehkhoda/%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%

b5%d8%b5/ 

ی مهندسي  یابي پژوهشگران پژوهشكده بررسي رفتار اطالع(. ۲۹31قمصری، فاطمه ) رادمهر، علي؛ تصویری

 ، از۲۹۳۲مهر 1. بازیابي۹۶-۱۹(. ۲)۲7. فصلنامه کتاب،جهادکشاورزی

113.pdf-2152-http://www.ensani.ir/storage/files/20120329124059 

تا(. مرکز مدیریت حوزه های علميه خواهران، معاونت  )بيی خواهران های علميه راهنمای تحصيل در حوزه

 آموزش.)بي جا(.

. نشریه ها، روندها ها، گرایش پژوهش در حوزه رفتار اطالعاتي: رویكردها، روش(. ۲۹۳۱گلو، رضا )رجبعلي ب

شهریور  ۲بازیابي  .۱۲-۲(. ۲)1ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی،  ها موزه الكترونيكي سازمان کتابخانه

 از  ۲۹۳۱

http://www.aqlibrary.ir/index.php?module=TWArticles&file=index&func=view_pub

articles&did=1828&pid=11 

یابي معلمين پژوهنده در نواحي آموزش و پرورش شهر  بررسي رفتارهای اطالع(. ۲۹3۱رستمي فروشاني، مرضيه )

 شيراز.از. پایان نامه کارشناسي ارشد. دانشگاه شير

 ، از  ۲۹۳۲مرداد  1بازیابي  . )یزدان منصوریان، مترجم(. عطف.تردید در گراندد تئوری(. ۲۹۳۲سلدن، ل. )

http://www2.atfmag.info/1391/01/20/grunde  

. فصلنامه آهن جمهوری اسالمي ایران یابي کارکنان متخصص راه بررسي رفتارهای اطالع(. ۲۹31سليمي، پروانه )

 ، از۲۹۳۲تير 1. بازیابي 3۴-17(. ۱)۲7کتاب، 

http://www.ensani.ir/storage/files/20120329124129-2152-144.pdf 

یابي اعضای هيئت علمي و  بررسي نيازهای اطالعاتي و رفتارهای اطالع، مرداد(. ۲۹3۳دیگران ) صياميان، حسن؛ و

 ، از۲۹۳۲مهر 1(، بازیابي ۱)۲۶. ارتباط علمي،ال کشورهای علوم پزشكي شم عوامل مرتبط با آن در دانشگاه

http://ejournal.irandoc.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-14-1 

ی  آموزان دوره یابي دانش رفتاراطالعبررسي (. ۲۹33) عصمتي، محدثه اهلل؛ صابری، مریم؛ دخت فتاحي، رحمت

گردآورندگان(. مجموعه )مهری پریرخ و شعله ارسطوپور، . راهنمایي در اینترنت و جایگاه کتابخانه در آن

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 

http://www.ensani.ir/storage/files/20120329124059-2152-113.pdf
http://www.ensani.ir/storage/files/20120329124059-2152-113.pdf
http://ejournal.irandoc.ac.ir/browse.php?a_id=763&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1
http://ejournal.irandoc.ac.ir/browse.php?a_id=763&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1
http://ejournal.irandoc.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-14-1
http://ejournal.irandoc.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-14-1
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های آموزشگاهي، پویاسازی نظام  آموزشي و مشارکت در  کتابخانه مقاالت همایش دانشگاه فردوسي مشهد،

 ، از۲۹۳۲مهر۲1(. تهران: کتابدار. بازیابي۶۶۱-۶۴۲ت. )ص.اریبهش ۴-۹یادگيری،  -فرایند یاددهي

http://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1021201.pdf 

)فيروزه زارع فراشبندی؛ محسن حاجي  .های رفتار اطالعاتي نظریه(. ۲۹37کچني، ل. ) فيشر، ک.؛ اردلز، س.؛ مک

مجموعه مقاالت  العابدیني، غالم حيدی، ليال مكتبي فرد، مترجمان و زاهد بيگدلي، ویراستار(. زین

 تهران: کتابدار. سمپوزیوم  

. مدیریت یابي استادان، دستياران و کارورزان دانشگاه علوم پزشكي اهواز بررسي رفتار اطالع(. ۲۹3۹کاظمي، زهرا )

 .۲۴-7(، ۱)۲و اطالعات در بهداشت و درمان. 

های رفتار  نظریه. )فيروزه زارع فراشبندی، مترجم(. در فرآیند جستجوی اطالعات کولثاو(. ۲۹37کولثاو، ک. )

 .۱77-۱7۴. تهران: کتابدار. اطالعاتي

ی هيئت علمي دانشگاه یابي اعضا رفتار اطالع(. ۲۹۳۲، حسن؛ نيكنام، مهرداد؛ پيشوایي، فاطمه )کياني خوزستاني

 ۱1. بازیابي ۲۹۴-۲۱1(. ۴)۱۹. فصلنامه مطالعات ملي کتابداری و سازماندهي اطالعات، علوم پزشكي یزد

 از   ۲۹۳۱شهریور 

http://journals.nlai.ir/faslname/files/site1/user_files_9078a9/pazooki-A-10-106-2-

2abfef9.pdf 

یابي اعضای  بررسي نيازهای اطالعاتي و رفتار اطالع(. ۲۹33) اله غي، فيضگنجي، شهال؛ دیاني، محمدحسين؛ فرو

 .۳۶-7۹.(۴)۲، رساني . کتابداری و اطالع(۲۹37هيئت علمي دانشگاه رازی کرمانشاه )

. تهران: های رفتار اطالعاتي . در نظریهشش مهارت بزرگ سواد اطالعاتي(. ۲۹37الو، ک. ا. ؛ ایزنبرگ، م. ب.)

 .33-3۹کتابدار.

بررسي ميزان استفاده از شبكه اینترنت توسط اعضای هيئت علمي دانشگاه (. ۲۹33رسولي، شهال )مجيدی، موسي؛ 

 .13-۴۳(. ۲)۱شناسي.  . دانشتربيت معلم آذربایجان

ه در های دانشگا یابي اعضای هيئت علمي و نقش کتابخانه رفتار اطالع(. ۲۹3۶مدني، خدیجه؛ عليادونيقي، بابک )

 .۳۳-31(. ۹)۱. فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربيتي، رفع نيازهای اطالعاتي آنان

 . تهران: انتشارات صدرا.۲، جآشنایي با علوم اسالمي(. ۲۹۶۳مطهری، مرتضي )

 ، از۲۹۳۲مهر 1. عطف. بازیابي"پژوهش کيفي"های پرتكرار پيرامون  پرسش(. الف۲۹۳1) منصوریان، یزدان

http://www2.atfmag.info/1390/11/15/qualitativ 

ليزنا: پایگاه تحليلي  ."پویا و غيرخطي"های  و پژوهش "ایستا و خطي"های  پژوهش (.ب۲۹۳1) منصوریان، یزدان

 ، از۲۹۳۲مهر  1رساني ایران. بازیابي  خبری کتابداری و اطالع

 http://www.lisna.ir/Note/6718- 
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http://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1021201.pdf
http://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1021201.pdf
http://www2.atfmag.info/1390/11/15/qualitativ
http://www2.atfmag.info/1390/11/15/qualitativ
http://www.lisna.ir/Note/6718-پژوهشهای-ایستا-و-خطی-و-پژوهشهای-پویا-و-غیرخطی
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 . دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه خوارزمي. جزوه درس روش تحقيقپ( . ۲۹۳1منصوریان، یزدان )

پایگاه تحليلي  ليزنا: )الهه حسيني، خبرنگار(. .اند تحقيقات کيفي مولد علم و دانش(. ت۲۹۳1) منصوریان، یزدان

 ، از۲۹۳۲مهر ۲1رساني ایران. بازیابي  کتابداری و اطالع خبری

http://www.lisna.ir/Main/4945... 

 ، از۲۹۳۱شهریور  ۲. عطف. بازیابي ها ها و اشاره های پژوهشي: نكته در مصاحبه  مهارت(. ۲۹۳۲) منصوریان، یزدان

http://www2.atfmag.info/1391/04/11 / 

. (۱)7. فصلنامه کتاب، ، مترجم(پهلو عبدالحسين فرج). اطالعاتي کاربرمداربه سوی خدمات (. ۲۹71موریس، ر.ت. )

7۲-۳۳. 

بررسي رفتار اطالع یابي اعضای هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد (. ۲۹33ميرحسيني، زهره؛ زارعي، فاطمه )

 ، از ۲۹۳۱تير  ۲. بازیابي . مجله الكترونيكي کتابدارهمدان

 http://www.ketabdar.org/magazine/detailarticle.asp?number=135 

یابي متخصصان مراکز تحقيقات مهندسي وزارت جهاد  رفتارهای اطالع  مطالعه(. ۲۹7۶نورمحمدی، حمزه علي)

 نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس، تهران. . پایانسازندگي در کسب اطالعات علمي و فني

از  World Wide Webکننده به  یابي پژوهشگران مراجعه ارهای اطالعرفت(. ۲۹7۳نوروزی چاکلي، عبدالرضا )

نامه کارشناسي ارشد. دانشگاه  . پایانطریق تماس با شبكه جهاني اینترنت مستقر در دانشگاه تربيت مدرس

 تربيت مدرس، تهران. 

نامه کتابداری و فصل  عوامل اصلي و مؤثر در رفتار جستجوگران اطالعات(. ۲۹31نوروزی چاکلي، عبدالرضا )

 .۲71 -۲۴۴(. ۲) ۳ ،رساني اطالع

یابي اعضای هيئت علمي  بررسي رفتار اطالع(. ۲۹3۳نوروزی، یعقوب؛ تلخابي، مهدی؛ عليپورحافظي، مهدی )

 .۳۲ -3۲(، ۹)۹شناسي.  لنامه دانش. فصدانشگاه اراک در استفاده از اینترنت

 ،. فصلنامه کتابیابي اعضای هيئت علمي رفتار اطالعبررسي عوامل مرتبط با (. ۲۹3۴فرد، فاطمه ) نوشين

۲۶(۹.)۹۳-1۱.  

(، ۱)۳ ،رساني تحليل الگوهای رفتار اطالع یابي. کتابداری و اطالع(. ۲۹31نوکاریزی، محسن؛ داورپناه، محمدرضا )

 ، از۲۹۳۲خرداد۲1. بازیابي۲۱۲-۲11

http://www.aqlibrary.ir/index.php?module=TWArticles&file=index&func=view_pub 

  articles&did=98&pid=10 

مجله الكترونيكي . نما های جدید جستجو بي در محيطیا یابي و بررسي رفتار اطالع اطالع(. ۲۹3۶نویدی، فاطمه )

 از ۲۹۳۱شهریور ۲بازیابي  ).۲( 7 ،مدارک علمي ایران شگاه اطالعات وپژوه

http://ferestande.com/support/index.php?_m=knowledgebase&_a=viewarticle&kbart

icleid=79 
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http://www.lisna.ir/Main/4945-تحقیقات-کیفی-مولد-علم-و-دانش-اند
http://www.lisna.ir/Main/4945
http://www.lisna.ir/Main/4945
http://www.aqlibrary.ir/index.php?module=TWArticles&file=index&func=view_pub
http://www.aqlibrary.ir/index.php?module=TWArticles&file=index&func=view_pub
http://ferestande.com/support/index.php?_m=knowledgebase&_a=viewarticle&kbarticleid=79
http://ferestande.com/support/index.php?_m=knowledgebase&_a=viewarticle&kbarticleid=79
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 ،  از ۲۹۳۱شهریور ۲. بازیابي علوم اسالميشهریور(.  ،۲۹۳۱ویكي پدیا )

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8

%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C 

های رفتار  .)فيروزه زارع فراشبندی، مترجم(. در نظریهمدل اطالع یابي کریكالس(. ۲۹37.؛ فالتون، ک. )هنيفر، ج

 .۱7۲-۱۶7اطالعاتي. تهران: کتابدار. 

ت علمي دانشگاه فردوسي ئیابي اعضای هي بررسي رفتار اطالع(. ۲۹3۹) یمين فيروز، موسي؛ داورپناه، محمدرضا

 .۶۴-۴1، (۱)7، اطالع رساني. کتابداری و مشهد از اینترنت

(. ۹)۲۶. فصلنامه کتاب، يیاب اطالعاتي، رفتار و الگوی اطالعنياز (. ۲۹3۴) داورپناه، محمدرضافيروز، موسي؛   یمين

۲۱۹-۲۹۱ 

 

 

Al-Suqri, M. N.(2011). Infirmation-seeking behavior of social science scholars in 

developing countries: a proposed model.The International  Information & 

Library Review,43 ,1-14.  

Barrett, A.(2005). The information-seeking habits of gradute student  

researchers in the humanities. The Journal of Academic Librarianship, 

31(4).324-331. 

Dutta, R.(2009). Information needs and information-seeking behavior in 

developing countries: a review of  the research.The International 

Information &Library Review, 41,  44-51.  

Francis, H. (2005). The information-seeking behavior of social science faculty at 

the university of the west  Indies, St. Augustine campus.The Journal of 

Academic Librarianship, 31(1). 67-72. 

Haglund, L & Olsson, P. (2008).  The Impact on university libraries of changes in 

information behavior among academic researchers: a multiple case study. 

The Journal of Academic Librarianship, 34(1). 52–59. 

 Halder, S. & Ray, A. & Chakrabarty, P. K.(2010). Gender differences in 

information seeking behavior in three universities in West Bengal, India. 

The International Information & Library Review,  42( 4). 242–251. 

Majid, Sh. & Anwar, M. A. & Eisenschitz, T. S. (2000). Information needs and 

information seeking behavior of the agricultural scientists in Malaysia. 
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 Marouf, L. & Anwar, M. A. (2010) Information-seeking behavior of the social 

sciences faculty at Kuwait University. Library Review, 59(7). 532 –547. 
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 Strauss, A. & Corbin, J.(1998). Basics of qualitative research: techniques and 

procedures for the developing Grounded Theory, London: Sage Publication. 

Retrieved Agust 5 ,2013, from  
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malang.ac.id/uploadbank/pustaka/RM/BASIC%20OF%20QUALITATIVE%2

0RESEARCH.pdf 

Wilson, T.D. (2000). Human Information Behavior.  Special Issue on Information 

science Research, 3(2). 49-55.  Retrieval  October 1, 2012, from 
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 مصاحبه های پرسشنمونه . ۲پيوست  

A) ها چقدر است؟ های حرفه ای آن با توجه به فعاليتمتخصصان علوم اسالمي   ميزان مطالعه 

 قدر است؟در روز چ مطالعه شما مدت .۲

 دهيد؟ به مطالعه اختصاص مي را از روز هایي چه زمان .۱

 د؟کني هایي را برای مطالعه انتخاب مي چه مكان .۹

 ارد؟د بر ميزان مطالعه شماچه تأثيری تدریس  .۴

 چه تأثيری بر ميزان مطالعه شما دارد؟های علمي شما  کارهای پژوهشي و سایر فعاليت .1

 کنيد یا غيرتخصصي؟ تخصصي را مطالعه ميبيشتر مباحث  .۶

 

B) متخصصان علوم اسالمي از جستجوی اطالعات چيست؟  های ف و انگيزهاهدترین ا مهم 

 ی شما از مطالعه چيست؟ ترین هدف و انگيزه مهم .۲

 های مطالعه شما چه مواردی هستند؟ مشوق .۱

 

C) ًکنند؟  چه نوع منابع و مجراهای اطالعاتي را انتخاب مي متخصصان علوم اسالمي معموال 

 کنيد؟ ز چه نوع منابع اطالعاتي )مثل کتاب، مجله، پایان نامه و ...( استفاده ميامعموالً  .۲

 کنيد؟ استفاده مي از آن در روز چه مقدار اگر به اینترنت دسترسي دارید، .۱

 گيرید؟ بهره ميهایي به اینترنت دسترسي دارید و از آن  در چه مكان .۹

 شوید؟ هایي از روز به شبكه متصل مي در چه زمان .۴

 کنيد؟ اینترنت بيشتر استفاده ميدر  را از چه نوع اطالعاتي .1

 کنيد؟ هایي استفاده مي از خدمات چه نوع کتابخانه .۶

 دست آوردن اطالعات شما چه جایگاهي دارند؟ افزارهای علوم اسالمي برای بهنرم  .7

 های علمي برای به دست آوردن اطالعات شما چگونه است؟ سخنرانيها و  تأثير همایش .3

 ؟چه جایگاهي دارد ، در نزد شمابرای تبادل اطالعات علميو دوستان مشورت با همكاران  .۳

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



     

   

 011   

  

 

D) یابي و بازیابي اطالعات  ی جستجو، مكان مهمترین مشكالت متخصصان علوم اسالمي در زمينه

 کدامند؟

 

 چه مشكالتي دارید؟در زمينه جستجوی اطالعات مورد نياز خود  .۲

 ؟کنيد چه مشكالتي احساس مي هایتان در امور مربوط به پژوهش .۱

 کنيد؟ در دسترسي به منابع مورد نظرتان چه مشكالتي احساس مي .۹
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Abstract 

Purpose: The purpose of this study is to explore and explain the information 

behavior of Islamic science specialists. Method: This study was conducted using a 

qualitative approach, Grounded Theory. The required data were collected through 

interviews with 20 specialists of Islamic sciences. The sampling method in this study 

was criterion based sampling. Accordingly, a sample of Islamic science scholars who 

had teaching or research experiences in university or seminaries was selected. Data 

were analyzed using coding techniques, in three stages: open, axial and selective. 

Results: Results revealed four major categories in the study was obtained around the 

central concept of "reading" which are "goals and motivations of the study", "reading 

status", "the sources and channels of study" and "reading problems". These items are 

placed in a three-level pattern. Category of goals and motivations can be discussed 

before the reading level. While categories of resources and of channels and reading 

status, can be discussed during the reading level, and reading problems can be 

studied at three levels: before, during and after the reading. Conclusion: Qualitative 

study of the information behavior of Islamic science specialists, many of the factors 

associated with this behavior were identified. 

Keywords: Information behavior, Islamic science specialists, Qualitative approach, 

Grounded Theory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

 

 
Kharazmi University 

Faculty of Psychology and Education 

Department of  Library and Information Studies 

 

 

 

 

 

Title 

A explore and explain of information behavior of Islamic science 

specialists 

 

 

By 

Abasifard, Zohreh 

 

 

 

 

Supervisor 

Mansourian, Yazdan, Ph.D. 

 

 

 

Advisor 

Riahinia, Nosrat, Ph.D. 

 

 

 

 

A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master 

of Arts 

 

October 2013 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 


