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میلی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یابی اینترنتی دانشجویان تحصیالت تکهدف از پژوهش حاضر مقایسه رفتار اطالع: چکیده
جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان تحصیالت تکمیلی و . دزفول بوده که با روش توصیفی پیمایشی صورت گرفته است
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هاي اطالعاتی بین دو گروه علوم انسانی و فنی مهندسی مین نیازأثیر استفاده از اینترنت در تأجستجوي پیشرفته و میزان ت
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  .اینترنتی بین دو گروه تفاوت معناداري وجود ندارد
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  مقدمه 
ز یبه پاسخ سؤاالت و ن یابیر دستیکه فرد در مس يرفتار    

انگر رفتار یدهد ب ید از خود نشان میجد يها کشف دانسته
     رفتار  )2000،لسونیو( .باشد یآن فرد م یابی اطالع
داند که در تعامل یابی انسان را عبارت از فرایندي میاطالع

هاي  ها و بافت هاي اجتماعی، موقعیتدائمی با افراد، شبکه
گوناگون شکل گرفته و معتقد است که این بافت و موقعیت 

وجود آورنده نیاز اطالعاتی است و فرد  اعی است که بهاجتم
    پذیر مشخصی محدود را به استفاده از منابع دسترس

یابی را عبارت از فرایندهاي همچنین، رفتار اطالع. کندمی
داند که بر جستجوي اطالعات درونی و عوامل بیرونی می

اي هاي فردي پاسخگویی به نیازه گذارد و روشمی    تأثیر 
 ،یالکـچ يبه نقل از نوروز( دهدیر میـاتی را تغیـاطالع

 مؤثرترین عنوان  به "خودمحوري"عامل از ویلسون ).1385
 خصوص همین در و بردمی نام یابیاطالع رفتار در عامل
 و خود درباره فرد احساس یا باور بین که داردمی اظهار
 ودوج مستقیم ارتباط مختلف، هاي موقعیت بر فرد تسلط
     براي خودمحوري قوي احساس است معتقد او. دارد
 و ترگسترده استفاده به اطالعاتی، منبع یک از گیريبهره

 خود توان از شخص اگر. شودمی منجر منبع آن از تردقیق
 صورتی در حتی باشد، داشته تردید منبع از گیريبهره در
 زهمبا باشد، نیز اطالعات ترینمرتبط حاوي منبع این که

 موقعیتی، هر در. آمد نخواهد عمل به آن از درستی استفاده
 گوناگونی عوامل تأثیر تحت منبع از استفاده و انتخاب
 و منبع به دستیابی صرف که تالشی و زمان میزان همچون

 از نقل به( دارد قرار شود،می آن از یابیاطالع براي تعامل
 رفتار سهمقای« عنوان با تحقیقی نتایج .)1383 ،یادهم

 تحصیالت دانشجویان پژوهشی - آموزشی یابی اطالع
 از استفاده در مهندسی و فنی و انسانی علوم تکمیلی
 که داد نشان 1385 سال در زادهتارویردي توسط »اینترنت

 کسب براي را خود اولویت مهندسی و فنی دانشجویان
 در اند،کرده معرفی کتاب سپس و اینترنت اول اطالعات،

 از پسـس تابـک از اول انیـانس علوم دانشجویان که حالی
 وجوي ازجست هدف دانشجویان .اندکرده استفاده اینترنت
 اطالعات کسب سپس پژوهش، ابتدا را اینترنت از اطالعات
 را پژوهشی اطالعات کسب از هدف و کرده اعالم آموزشی

 خود درسی اطالعات کردن روزآمد سپس و پیشینه مرور
  يهاروش و نترنتیا با ییآشنا زانیم. دانکرده ذکر

 سهـمقای در دسیـمهن و یـفن گروه در ینترنتیا يستجوج

           گروه نیا و بوده شتریب انسانی علوم گروه با 
 چنین هم و داشته اینترنت از استفاده در تريـبیشتوانایی

  .کنندمی اینترنتی وجويجست صرف را شتريـبی زمان

که تحت عنوان بررسی رفتار ) 1384  ،ينصیر(در تحقیق 
یابی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد بهبهان و اطالع

، یافته باشدها مییابی آنتأثیر استادان بر الگوهاي اطالع
یزه دانشجویان از دهد که بیشترین انگمی   تحقیق نشان 

، کسب اطالعات عمومی، استفاده از جستجوي اطالعات
اتی در جهت انجام تحقیقات و سپس به ترتیب منابع اطالع

روز آمد ساختن اطالعات و کسب اطالعات تخصصی است و 
علوم انسانی، علوم پزشکی، علوم پایه و فنی (بررسی  از این

داري مشاهده نگردید و اختالف معنا) مهندسی و کشاورزي
اکثریت جامعه آماري از دو روش رسمی و غیر رسمی براي 

کنند اما استفاده از منابع رسمی استفاده میکسب اطالعات 
در  کسب اطالعات بیشتر از منابع غیررسمی است و

خصوص میزان آشنایی با اینترنت و ابزارهاي اینترنتی بین 
ها ها تفاوت معناداري وجود ندارد و همچنین یافتهگروه

استفاده از منابع چاپی بیش از نشان داد که دانشجویان به 
مشکالت  موانع و يزمینه در. پردازندپی میمنابع غیرچا

دستیابی به اطالعات، به ترتیب ناکافی بودن منابع کتابخانه، 
کمبود وقت مهمترین  هاي خارجی وزبان عدم آشنایی با

اساتید از . اندعوامل عدم دسترسی به اطالعات ذکرگردیده
یابی تدریس و معرفی منابع بر رفتار اطالع يطریق شیوه

در پژوهشی به  1390، درزي. اندثیر گذاشتهأجویان تدانش
درصد از دانشجویان  6/55یافت که  این نتایج دست

تحصیالت تکمیلی به میزان متوسط با کامپیوتر آشنایی 
درصد از دانشجویان تا حدودي با نحوه استفاده  5/52. دارند

همچنین دانشجویان اظهار . ها آشنایی دارنداز پایگاه
شتر از طریق سایت کتابخانه مرکزي با نحوه داشتند بی

) Elsevier(الزویرگاه یپا. ها آشنا شدنداستفاده از پایگاه
 .هاي دیگر مورد استفاده قرار گرفته استبیشتر از پایگاه

همچنین اکثر دانشجویان از موتورهاي جستجو، بیشتر از 
راهنماهاي موضوعی و ابرموتورهاي جستجو جهت بازیابی 

دانشجویان هدف از جستجوي . کنندمیاستفاده  اطالعات
اطالعات را تحقیق و پژوهش و تهیه و تنظیم مقاله عنوان 

کمتر از نیمی از دانشجویان اظهار داشتند که . کردند
      شاناطالعات بازیابی شده موجب رفع نیاز اطالعاتی

دهد دانشجویان نشان می) 1388 ،راد(پژوهش . شودمی
پژوهشی _هاي آموزشیاینترنت را بر فعالیتمیزان تاثیر 

دانند لیکن در استفاده از آن با خود در حد زیاد می
ها در هر یک از آن. ندهست ها و موانعی مواجهمحدودیت

 یابی خود راهبردها و رویکردهاي مختلفی رامراحل اطالع
 تفادهـشامل اس بـاي غالـردهـکـا رویـگیرند، امبه کار می

 هايجهت شناسایی سایت تجوـسـاي جورهـاز موت
 طالعات موردنیاز، استفاده از پیوندهايي ادربردارنده
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 يهاي مرتبط با نیاز اطالعاتی بر پایهارجاعی به سایر سایت
هاي صفحه آغازین سنخیت موضوعی، راهبرد مرور سرعنوان

نیاز، متمایز کردن  سایت جهت واکاوي اطالعات مورد
مبناي کیفیت محتوا و  یرمفید برهاي مفید از غسایت

رسانی جاري همخوانی موضوعی و استفاده از خدمات آگاهی
هاي بحث جهت هاي مورد عالقه و عضویت در گروهسایت

مشخص . هاي پژوهشی مورد عالقه استنظارت بر حوزه
یابی جامعه پژوهش مطابق الگوي الیس گردید رفتار اطالع

ن رفتار دانشجویان در بوده، لیکن تفاوت معناداري میا
 نتایج پژوهش. هاي مختلف آموزشی وجود داردگروه

حاکی از آن است که اگر چه نگرش ) 2010، امیدیان(
هاي علوم انسانی و مهندسی به دانشکده دانشجویان

هاي الکترونیکی مثبت بوده و ها و یادگیريآموزش
هاي یادگیري ها ودانشجویان معتقد بودند که آموزش

رونیکی بهترین منبع براي یادگیري و انجام پژوهش الکت
هاي کامپیوتري دانشجویان مهارت  ها واست اما توانایی

  علوم مهندسی بیشتر از علوم انسانی است عالوه بر این،
علوم  اي دانشجویان علوم انسانی بیشتر ازهاي رایانهاسترس

ت و در این میان، دانشجویان نبود امکانا. مهندسی می باشد
تسهیالت آموزش الکترونیکی، کمبود نیروي متخصص در 
آموزش الکترونیک و سرعت پایین اینترنت را از مهمترین 

در پژوهشی دیگر . هاي الکترونیک برشمردندموانع یادگیري
درصد از دانشجویان  65دریافت که ) 2010 ،پانچاناتام(

درصد از دانشجویان گروه علوم  98 گروه علوم انسانی و
درصد  50هندسی، دانش استفاده از اینترنت را دارند وم

درصد از دانشجویان علوم  95 دانشجویان علوم انسانی و
همچنین مشخص . کنندمهندسی از ایمیل استفاده می

گردید که اینترنت به عنوان یک منبع اطالعاتی به 
دانشجویان کمک بسیاري نموده و دانشجویان با به 

اند که البته در اري کسب کردهکارگیري آن، تجارب بسی
این میان، گروه علوم مهندسی بیشتر از گروه علوم انسانی 

شان از منابع اینترنتی در دستیابی به نیازهاي اطالعاتی
 ینه بررسیدر زم يادیز يها تاکنون پژوهش .تر بودندموفق

ن یا. افراد صورت گرفته است یاطالعات يالگوها و رفتارها
این واقعیت است که جستجوگران تحت  ها، گویاي پژوهش

هاي گوناگون براي  ها و روشتأثیر عوامل مختلف، ازشیوه
یابی جویند و رفتارهاي اطالعکسب اطالعات بهره می
بنابراین، با شناخت صحیح . دهندمتفاوتی را از خود بروز می

یابی توان رفتارهاي اطالعو کنترل این عوامل می
یار زیادي به مسیرهایی مشخص و جستجوگران را تا حد بس

 یبه روش یابی اطالع يدر واقع الگوها. هدفمند هدایت کرد
مربوط به  يندهایو فرا ينظر يایساده، روابط، قضا

      را ارائه  یاطالعات يازهایبه ن ییو پاسخگو ییشناسا
    بسیاري از نویسندگان و پژوهشگران در . کنندمی

اند که شبکه اینترنت رسیده هاي خود به این نتیجهبررسی
   ها تأثیريپژوهش  هاي جستجو و انجام در تغییر شیوه

ها به منظور ها بر لزوم انجام پژوهشآن. سزا داشته استهب
هایی براي تعیین نیازها، رفع موانع و مشکالت و راه حل

بنابراین با توجه . اندکرده استفاده بهینه از این شبکه تأکید
 ی که اینترنت در امر دستیابی به اطالعات به نقش مهم

هاي مختلف آمد و ارتباط سریع میان دانشمندان حوزهروز
کند، لذا ضرورت شناخت بیشتر اینترنت، علوم ایفا می

میزان استفاده از اینترنت  هاي این شبکه، هدف وتوانایی
هاي دستیابی به اطالعات و بررسی موانع عنوان یکی از راههب

-الت موجود در استفاده مانند عدم آشنایی با شیوهو مشک
هاي صحیح جستجو و عدم آگاهی از منابع و خدمات 

از . رسدموجود در امر آموزش و پژوهش ضروري به نظر می
یابی آموزشی و پژوهشی و اطالع     طرفی با شناخت رفتار 

هاي صحیح جستجو، در ها و اهداف و شیوهآشنایی با انگیزه
شود جویی میزینه دانشجویان و پژوهشگران صرفهوقت و ه

-هتوانند اطالعات مرتبط و معتبري را بو دانشجویان می
 هاي آموزشی ودست آورده  و در جهت تکمیل فعالیت

ها و یا کاريپژوهشی خود، از آن استفاده کنند تا از دوباره
بنابراین . استفاده از روش آزمون و خطا برحذر باشند

هاي مورد تر اهداف جستجو و منابع و کانالشناخت بیش
-دستیابی به اطالعات ضروري به نظر می ياستفاده و شیوه

رسد تا با شناخت بیشتر، اطالعات مناسب براي پژوهشگران 
   .هاي علمی فراهم شودو دانشجویان براي انجام فعالیت

  روش پژوهش 
پیمایشی _پژوهش حاضر، با استفاده از روش توصیفی    
آماري مورد بررسی در این  يجامعه. ورت گرفته استص

هاي علوم پژوهش، دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشته
انسانی و فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول 

 1018ن دانشکده برابر با یتعداد کل دانشجویان در ا.  بودند
و تعداد نمونه مورد بررسی با استفاده از جدول  نفر بوده

هاي فنی و نفر و از رشته 65انسانی علوم(نفر  250گان مور
تفاده از روش ـه با اسـخص گردید کـمش) نفر185مهندسی 

در گروه علوم . اي تصادفی انتخاب شدندگیري طبقهنمونه
 و 29/8 و انحراف استاندارد 11/34انسانی میانگین سنی

 و انحراف 34/28براي گروه فنی مهندسی میانگین سنی 
   . بوده است 86/4ندارد استا
نامه محقق ساخته بوده که داراي ابزار پژوهش، پرسش    
 ال باز برايؤسؤال بسته و یک س 42شامل (ال، ؤس 43

      يبعد از تهیه. باشدمی) نظرخواهی از دانشجویان
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ن انامه، به منظور تعیین روایی، از نظرات متخصصپرسش
جهت حذف و اضافه استفاده گردید و اصالحات الزم در 

سواالت صورت پذیرفت که فرم نهایی آن، بعد از اصالحات 
براي بدست آوردن پایایی . در اختیار دانشجویان قرارگرفت

ب ین ترتیبه ا .االت، از روش همسانی درونی استفاده شدؤس
 ان دوـیوـجـر از دانشـفـن 20 ير روـنامه بـدا پرسشـه ابتـک
 کرانباخ، يب آلفایده  از ضرا استفاـد و بـروه اجرا شـگ
 به 79/0برابر با  يب آلفایرـردید و ضـبه گـآن محاس ییاـیپا
   

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  نتایج نشان  شودمشاهده می 1همانگونه که در جدول 
دهد در گروه علوم انسانی مرورگر اپرا و در گروه فنی می

و . در رتبه اول هستند اکسپلورر نترنتیامهندسی مرورگر 
هاي دوم قرار دارد و مرور گر رگر گوگل کروم در رتبهمرو

نتایج آزمون خی دو . فایر فاکس در اولویت هاي بعدي است
   .نشان داد بین دو گروه تفاوت معناداري وجود دارد

  

  .دیآیبه حساب م یب نسبتاً خوبیدست آمد که ضر
       هاافتهی

هاي آماري توصیفی در این قسمت با استفاده از روش
هاي آماري همچون فراوانی و درصد فراوانی و روش

آوري شده هاي جمعاستنباطی همچون آزمون خی دو، داده
 6تا  1ها در جداول یافته. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند

  . ارائه شده است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 001/0است که در سطح  74/23مقدار خی دو برابر با 
دانشجویان گروه فنی و  در این رابطه. دار استمعنی

مهندسی به طور معناداري بیشتر از گروه علوم انسانی از 
اند و دانشجویان استفاده کرده اکسپلورر نترنتیامرورگر 

گروه انسانی به طور معناداري بیشتر از گروه فنی و 
  .اندمهندسی از مرورگر اپرا استفاده کرده

  
  فته اینترنتی میزان استفاده از روش هاي جستجوي پیشر -2

 توزیع نمونه پژوهش بر اساس استفاده از جستجوي پیشرفته 2جدول 
 گروه ها علوم انسانی فنی مهندسی

  شاخص آماري                     فراوانی  درصد  رتبه  فراوانی  درصد  رتبه
  پاسخ ها

 خیلی کم  13 20  3 19 3/10  5

 کم 17 2/26  1 29 7/15  3

 وديتاحد 15 1/23  2 56 3/30  1

 زیاد 10 4/15  4 48 9/25  2

 خیلی زیاد 4 2/6  6 23 4/12  4

  بی جواب 6 2/9  5 10 4/5  6
  کل  65  100    185  100  

شود، نتایج نشان مشاهده می 2همانگونه که در جدول   
دهندگان درصد از پاسخ 2/46دهد در گروه علوم انسانی می

اند، ستهاستفاده از جستجوي پیشرفته را خیلی کم و کم دان
درصد استفاده از جستجوي پیشرفته را متوسط  1/23

دهندگان استفاده از درصد از پاسخ 6/21اند و ارزیابی کرده

همچنین . اندجستجوي پیشرفته را زیاد و خیلی زیاد دانسته
دهندگان استفاده درصد از پاسخ 26در گروه فنی مهندسی 

 3/30اند، از جستجوي پیشرفته را خیلی کم و کم دانسته 
درصد میزان رفع نیازهاي اطالعاتی خود را متوسط ارزیابی 

درصد از پاسخ دهندگان میزان رفع نیازهاي  3/38اند و کرده

  ه از مرورگرهاي اینترنتی  میزان آشنایی و استفاد -1
  توزیع نمونه پژوهش در زمینه نوع مرورگر مورد استفاده به تفکیک گروه 1جدول 

 گروه ها علوم انسانی فنی مهندسی

  فراوانی  درصد  رتبه  فراوانی  درصد  رتبه

  شاخص آماري                 
  

  گزینه ها

  اکسپلورر نترنتیا 21 2/6  5 98 53  1
)Internet explorer( 

   گوگل کروم 28 3/32  2 42 7/22  2
)Google chrome(  

  )Opera( اپرا 5 1/43  1 6 2/3  4

  )Firefox(فایر فاکس 7 7/7  4 38 5/20  3
  بدون جواب 4 8/10  3 1 5/0  5
  کل  65  100    185  100  

 



 ...مقایسه رفتار اطالع یابی اینترنتی و                                                                                                                               59

 13921392  زمستانزمستان  ييویژه نامهویژه نامه  ،،  چهارمچهارمسال سال   ،،شاپورشاپور  جنديجندي  آموزشآموزش  يي  توسعهتوسعه    پژوهشیپژوهشی  --علمیعلمی  فصلنامهفصلنامه

نتایج آزمون . انداطالعاتی خود را زیاد و خیلی زیاد دانسته
 .خی دو نشان داد بین دو گروه تفاوت معناداري وجود دارد

داري آن برابر ست و سطح معناا 47/12مقدار خی دو برابر با 

دهد دانشجویان گروه این یافته نشان می. است 001/0با 
فنی مهندسی نسبت به دانشجویان گروه علوم انسانی بیشتر 

  .کننداز جستجوي پیشرفته استفاده می

  میزن اهمیت و اعتماد به صحت منابع اینترنتی -3
  اعتماد به سایت هاي اینترنتی به تفکیک گروهتوزیع نمونه پژوهش بر اساس میزان  3جدول      

 گروه ها علوم انسانی فنی مهندسی

  فراوانی  درصد  رتبه  فراوانی  درصد  رتبه

  شاخص آماري                         
 

  گزینه ها

 خیلی کم 1 5/1  4 6 2/3  4

 کم 13 20  2 19 3/10  3

 تاحدودي                        42 6/64  1 111 60  1

 زیاد                          8 3/12  3 44 8/23  2

 خیلی زیاد                   0 0  - 1 5/0  6

  بی جواب                   1 5/1  4 4 2/2  5
  کل                      65  100    185  100  

مشاهده می شود ، نتایج نشان  3همانگونه که در جدول 
درصد و در گروه فنی  5/21می دهد در گروه علوم انسانی 

درصد از پاسخ دهندگان میزان اعتماد به  5/13مهندسی
 6/64سایت هاي اینترنتی را خیلی کم و کم دانسته اند، 

درصد از دانشجویان  60درصد از دانشجویان علوم انسانی و 
هاي اینترنتی را فنی مهندسی میزان اعتماد به سایت

 روه علوم انسانیهمچنین در گ. اندمتوسط ارزیابی کرده
درصد از  3/24و در گروه فنی مهندسی) درصد 3/12(

هاي اینترنتی را خیلی دهندگان میزان اعتماد به سایتپاسخ
نتایج آزمون خی دو نشان داد بین دو . اندزیاد و زیاد دانسته

مقدار خی دو برابر با  .گروه تفاوت معناداري وجود ندارد
  .است 173/0دار آن است و سطح معنا 71/7

  هاي اینترنتیتوزیع نمونه پژوهش بر اساس میزان اهمیت ارزیابی قابلیت اطمینان سایت 4جدول              
 گروه ها علوم انسانی فنی مهندسی

  فراوانی  درصد  رتبه  فراوانی  درصد  رتبه

  آماري                شاخص
 

  گزینه ها

 بسیار مهم 23 4/35  1 40 6/21  3

 مهم 21 3/32  2 76 1/41  1

 تاحدودي مهم 11 9/16  3 50 27  2

 مهم نیست 7 8/10  4 10 4/5  4

  بی جواب 3 6/4  5 9 9/4  5
  کل  65  100    185  100  

   
  شانـتایج نـشود، ناهده میـمش 4گونه که در جدول ـهمان
دهندگان درصد از پاسخ 7/67دهد در گروه علوم انسانی می

هاي اینترنتی را طمینان سایتمیزان اهمیت ارزیابی قابلیت ا
درصد میزان میزان  9/16اند، بسیار مهم و مهم دانسته

هاي اینترنتی را اهمیت ارزیابی قابلیت اطمینان سایت
دهندگان درصد از پاسخ 8/10اند و کرده  متوسط ارزیابی 

هاي اینترنتی را میزان اهمیت ارزیابی قابلیت اطمینان سایت
 7/62همچنین در گروه فنی مهندسی  .اندغیر مهم دانسته

  ت ـیـابلـابی قـمیت ارزیـیزان اهـدهندگان مخـد از پاسـدرص
  
  

اند، هاي اینترنتی را بسیار مهم و مهم دانستهاطمینان سایت
هاي درصد میزان اهمیت ارزیابی قابلیت اطمینان سایت 27

- درصد از پاسخ 4/5اند و کرده  ی اینترنتی را متوسط ارزیاب
هاي دهندگان میزان اهمیت ارزیابی قابلیت اطمینان سایت

نتایج آزمون خی دو نشان . انداینترنتی را غیر مهم دانسته
مقدار  .داد بین دو گروه علوم تفاوت معناداري وجود ندارد

داري آن برابر با است و سطح معنا 62/8خی دو برابر با 
  .است 073/0

  
  
  
  



 06                                                                                                                                عگبهی و همکاران                              

 13921392  زمستانزمستان  ييویژه نامهویژه نامه  ،،  چهارمچهارمسال سال   ،،شاپورشاپور  جنديجندي  آموزشآموزش  يي  توسعهتوسعه    پژوهشیپژوهشی  --علمیعلمی  فصلنامهفصلنامه

  
  وري علمیاینترنت در تأمین نیازهاي اطالعاتی و بهرهمیزان تأثیر استفاده از  -4

  وري علمی به تفکیک گروهتوزیع نمونه پژوهش بر اساس نحوه تأثیر استفاده از اینترنت بر بهره 5جدول 
 گروه ها علوم انسانی فنی مهندسی

  فراوانی  درصد  رتبه  فراوانی  درصد  رتبه

  شاخص آماري              
 

  گزینه ها

 موجب وابستگی بیشتربه اینترنت شده 12 5/18  2 49 5/26  2

 استفاده از اسناد چاپی کاهش یافته 11 9/16  3 18 7/9  4

  موجب تسریع فرایند پژوهش گشته 22 8/33  1 86 5/46  1

 هاي حرفه اي شدهموجب بهبود  مهارت 11 9/16  3 23 4/12  3

  بی جواب  9  8/13  4 9  9/4  5

  کل  65  100    185  100  

شود نتایج نشان مشاهده می 5گونه که در جدول همان    
دهد در دو گروه تسریع فرایند پژوهش، وابستگی بیشتر و می

. اي در رتبه اول تا سوم قرار دارندهاي حرفهبهبود مهارت
نتایج آزمون خی دو نشان داد بین دو گروه علوم انسانی و 

دو مقدار خی  .فنی مهندسی تفاوت معناداري وجود دارد

این . دار استمعنا 001/0است که در سطح  29/11برابر با 
دهد دانشجویان گروه فنی مهندسی بیشتر از یافته نشان می

دانشجویان گروه علوم انسانی معتقدند اینترنت باعث تسریع 
  . فرایند پژوهش شده است

  به تفکیک گروهتوزیع نمونه پژوهش بر اساس تأمین نیازهاي اطالعاتی توسط اینترنت  6جدول 
 گروه ها علوم انسانی فنی مهندسی

  فراوانی  درصد  رتبه  فراوانی  درصد  رتبه

  شاخص آماري            
 
 

  گزینه ها

 خیلی کم 4 2/6  4 2 1/1  6

 کم 2 1/3  5 11 9/5  4

 تاحدودي 28 1/43  1 58 4/31  2

 زیاد 17 2/26  2 87 47  1

 خیلی زیاد 7 8/10  3 22 9/11  3

  بی جواب  7 8/10  3 5 7/2  5

  کل  65  100    185  100  

شود نتایج نشان مشاهده می 6همانگونه که در جدول     
دهندگان پاسخ درصد از  3/9دهد در گروه علوم انسانی می

 میزان رفع نیازهاي اطالعاتی خود را خیلی کم و کم 
درصد میزان رفع نیازهاي اطالعاتی خود را  1/43اند، دانسته

دهندگان درصد از پاسخ 6/21اند و ابی کردهمتوسط ارزی
میزان رفع نیازهاي اطالعاتی خود را زیاد و خیلی زیاد 

درصد از  7همچنین در گروه فنی مهندسی  . انددانسته
دهندگان میزان رفع نیازهاي اطالعاتی خود را خیلی پاسخ

درصد میزان رفع نیازهاي  4/31اند، کم و کم دانسته

درصد از  9/58اند و متوسط ارزیابی کرده اطالعاتی خود را
دهندگان میزان رفع نیازهاي اطالعاتی خود را زیاد و پاسخ

نتایج آزمون خی دو نشان داد بین دو . اندخیلی زیاد دانسته
گروه علوم انسانی و فنی مهندسی تفاوت معناداري وجود 

 001/0است و در سطح  45/19مقدار خی دو برابر با  .دارد
دهد که دانشجویان گروه این یافته نشان می. داري استمعنا

فنی مهندسی بیشتر از دانشجویان گروه علوم انسانی معتقد 
شان را تأمین اند که منابع اینترنتی نیازهاي اطالعاتیبوده

  . کرده است
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   گیريبحث و نتیجه
استفاده از مرورگرهاي  در خصوص میزان آشنایی و     

دهد که بین دو ، نتایج نشان می)پژوهش سؤال اول( اینترنتی
فنی مهندسی تفاوت معناداري وجود  گروه علوم انسانی و

در گروه  اپرا و داشته طوري که در گروه علوم انسانی، مرورگر
 نترنت اکسپلورر در رتبه اول بوده ویا فنی مهندسی، مرورگر

در واقع دانشجویان گروه فنی مهندسی بیشتر از گروه علوم 
میزان  کنند واینترنت اکسپلورر استفاده می نی از مرورگرانسا

استفاده از این مرورگر نیز در بین دانشجویان گروه فنی 
باشد و دانشجویان مهندسی بیشتر از گروه علوم انسانی می

گروه علوم انسانی نیز بیشتر از گروه فنی مهندسی، مرورگر 
ش نصیري برند که این با نتایج پژوهاپرا را به کار می

مغایرت دارد چرا که در پژوهش وي عنوان شده که  )1384(
ابزارهاي اینترنتی  در خصوص میزان آشنایی با اینترنت و

شتر کاربران تا یب. ها تفاوت معناداري وجود نداردبین گروه
گشت  ين باور بودند که تنها یک راه برایچند سال قبل بر ا

وجود دارد و  ینترنتینترنت و مشاهده صفحات ایو گذار در ا
کروسافت موسوم به یما ینترنتیآن هم استفاده از مرورگر ا

ز شناخته ین IE ينترنت اکسپلورر است که با نام اختصاریا
افزارها، شدن بازار نرم یاما با گذشت زمان و رقابت. شود یم

ز ارائه شد تا یها نگر شرکتید ینترنتیا يکم مرورگرهاکم
 يگرید يهانترنت، راهیا یه شبکه جهاناتصال ب يکاربران برا

اینترنت  ولی با این حال مرورگر رو داشته باشدشیز پیرا ن
 ترین مرورگر میان کاربران جهانی بوده واکسپلورر پراستفاده

حدود نیمی از کاربران ایرانی نیز از آن براي گشت وگذار در 
در بین دانشجویان نیز . کنندشبکه جهانی وب استفاده می

توان گفت همچنان محبوبیت خاصی داشته به طوري که می
که اکثریت قریب به اتفاق آنان غیر از این مرورگر با 

 اپرا .یا حتی ناآشنا می باشند کمتر آشنا و مرورگرهاي دیگر،
کاربران  يمحبوب برا ینترنتیا ياز مرورگرها یکینیز 

اپرا در نروژ  يافزارشود که توسط شرکت نرمیمحسوب م
که در این پژوهش نیز طرفداران بسیاري  وشته شده استن

. مخصوصا در گروه علوم انسانی به خود اختصاص داده است
توان به سرعت باال در باز کردن ین مرورگر میا يهایژگیاز و

ن یچند ينگهدار يصفحات وب، استفاده از سربرگ برا
صفحات، واکنش به  ییصفحه در یک پنجره، بزرگنما

 يت بارگذاریریستم مدیخاص موشواره و س يرفتارها
شرفته اشاره کرد که در خصوص آشنایی هر چه بیشتر یپ

گرهاي بخصوص دانشجویان با این ابزارها و مرور افراد و
مختلف باید تمهیداتی اندیشیده شود تا با کاربرد هر چه 

 ،بهتر از این امکانات، به هر آنچه مورد نیاز است بیشتر و
پژوهش یعنی میزان استفاده از  2رسی سؤال بر.  دست یافت

هاي جستجوي پیشرفته اینترنتی توسط دانشجویان، روش
دهد که بین دو گروه تفاوت معناداري وجود داشته نشان می

که دانشجویان فنی مهندسی بیشتر از دانشجویان بطوري
    هاي جستجوي پیشرفته استفاده علوم انسانی از روش

 زادهتیجه با نتایج پژوهش تارویرديکه این ن. کنندمی
به . باشدهماهنگ می همسو و) 2010( امیدیان و) 1385(

 و تیفیباک اطالعات به افتنی دست منظور موفقیت بیشتر و
 با که است الزم نظر بخصوص براي گروه علوم انسانی مورد

 نیا .بود آشنا شرفتهیپ يجستجو يهاتیقابل امکانات و
 گزارش، رینظ منابع از یخاص نوع يجستجو کانما تیقابل

 امکان نیهمچن نامه ونایپا کتاب، ،يمورد مطالعه مقاله،
ي جستجو امکان زین و صفحات مشخص با یمنبع يجستجو

ا ی و واژه نیچند کردن وارد امکان نظر، مورد زمان در یمنبع
ي ریبه کارگ با یتوان حتسازد و مییم عبارت را فراهم

براي متصل کردن (بعالوه  رینظ ياهبولی ساد يعملگرها
ها در هنگام براي حذف واژه(ی منف ای و )هاي جستجوواژه

 جینتا به کرد و خاص را جستجو يادیز زانیم به )جستجو
افت همچنین با استفاده از عملگر ی دست يبهتر و ترمرتبط
هاي ساز که در اکثر موتورهاي جستجو و پایگاهکوتاه

         * بزارهاي کاوش، این عملگر عالمت سایر ا اطالعاتی و
   ها، مشتقاتتوان با وارد کردن بخشی از واژهباشد میمی

 نیا به و کرده یابیباز کاوش ندیدر فرا زین را آنها مختلف
سازي همچنین کوته .گسترش داد را جستجو دامنه بیترت

آورد که هنگام جستجو بدون در نظر این امکان را فراهم می
هایی از یک واژه یا یک واحد اطالعاتی فتن حروف یا حرفگر

به این دلیل که هنگام تجزیه و تحلیل  .به بازیابی بپردازیم
یا . شوندها بعضی حروف و کاراکترهاي خاص حذف میداده

 که یجستجوي عبارت براي) " "( با بکارگیري عملگر گیومه
 نتوااست، می وب در ثرؤم يجستجو در یاساس اصل کی

 نیا از و کرده وارد را عبارت کی ،يانفراد کلمات يبجا
دست یافت و با استفاده از  است، مدنظر که آنچه به قیطر

تواند می کاربر )  XOR, NOT, OR, AND(عملگرهاي 
هایی که براي بیان درخواست اطالعاتی میان تصورات و واژه

  .خود  برگزیده است ارتباط  منطقی برقرار کند
اعتماد  پژوهش یعنی میزان اهمیت و 3تباط با سؤال در ار   

دهد که بین دو گروه به صحت منابع اینترنتی نتایج نشان می
 مخصوصا از لحاظ اعتماد به تفاوت معناداري وجود ندارد و

 صحت منابع اینترنتی، هر دو گروه میزان این اعتماد را در
اینترنتی  اعتماد به صحت منابع. اندحدي پایین ارزیابی کرده

تواند در میزان استفاده از در بین دانشجویان به این حد، می
اینترنت ومنابع اینترنتی تاثیرگذار باشد چرا که در صورت 
اطمینان بیشتر به مطالب مندرج در این منابع، دانشجویان
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هاي یافته گیري مطالب وبا آسودگی خاطر فراوان در به کار
گوناگون آموزشی، تحقیقات و  هايخود از اینترنت در زمینه

در نتیجه فقط ناگزیر  استفاده کرده و ...مقاالت و ها وپژوهش
هاي سنتی کسب شیوه چاپی و به استفاده از منابع مکتوب و

حتی در برخی موارد در  به موازات آن و اطالعات نبوده و
البته در صورت داشتن دانش الزم در این (حدي باالتر از آن 

در یافتن  وي منابع الکترونیکی روي آورده وبه س )زمینه
  .تر شونداي موفقمطالب مورد نیاز خود در هر زمینه

بررسی میزان تامین نیازهاي اطالعاتی با استفاده از      
دهد که در نشان می) پژوهشی 4سؤال (منابع اینترنتی

مهندسی تفاوت  فنی و مجموع بین دو گروه علوم انسانی و
مهندسی  دارد به طوریکه دانشجویان فنی و معناداري وجود

  بیشتر از گروه علوم انسانی معتقدند که منابع اینترنتی،
باعث تسریع فرایند  شان را تامین کرده وهاي اطالعاتینیاز

که این نتیجه با نتایج پژوهش پانچاناتام . پژوهش گشته است
ین و با توجه به ا. اشدبهمسو می )2010(و امیدیان ) 2010(

دانشجویان، میزان تاثیر ) 1390(که در پژوهش درزي 
     استفاده از اینترنت را در پاسخگویی به نیازهاي 

 اند و در پژوهش رادمتوسط ارزیابی کرده شان،اطالعاتی
هم تاثیر استفاده از اینترنت به ) 2010(و پانچاناتام ) 1388(

آمیز یتعنوان یک منبع اطالعاتی از دیدگاه کاربران، موفق
مخصوصا ( یابی به نتایج بهترعنوان شده است، براي دست

، گسترش همه جانبه در این زمینه )براي گروه علوم انسانی
وري هر بهره سازي استفاده از این خدمات وبه منظور بهینه
محور  هاي اطالعاتی موجود ضروري است وچه بیشتر نظام

د از دیدگاه این گسترش باید در راستاي رفع موانع موجو
مانند  پژوهش حاضر. افراد تحت پوشش این خدمات باشد

هایی همراه بوده که از آن ها، با محدودیتدیگر پژوهش
توان به نبود ابزار معتبر اشاره کرد که در نهایت از می جمله 
همچنین به علت . ساخته استفاده گردیدنامه محققپرسش

یم نتایج وجود محدود بودن حجم نمونه، محدودیت در تعم
هاي فوق مشکالتی از قبیل عدم عالوه بر محدودیت. دارد

یی به  گوهمکاري بعضی دانشجویان در خصوص پاسخ
بررسی عوامل  .نامه نیز وجود داشته استسؤاالت پرسش

هاي بهبود آن، گذار بر سواد اطالعاتی دانشجویان و راهتأثیر
و منابع اینترنت بر مطالعه عوامل مؤثر در استفاده از ابزارها 

یابی دانشجویان، بررسی تاثیر استفاده از اینترنت رفتار اطالع
پژوهشی دانشجویان و مقایسه  -یابی آموزشیبر رفتار اطالع

یابی آموزشی ــ پژوهشی دانشجویان سایر رفتار اطالع
ها با یکدیگر از جمله پیشنهادهاي پژوهشی براي دانشکده
  .هاي آتی استپژوهش
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Abstract: The aim of this study was the comparison of Information-Seeking Behaviour 
through Internet in Arts and sciences university students and this servey was done with 
descriptive method. Research sample consisted of 250 university students who were selected 
randomly from Arts and sciences students of Islamic Azad University, Dezfoul Branch. Data 
needed was gathered by researcher-made questionnaire that was about Information-Seeking 
Behaviour. Research findings indicate that there is a significant difference between Arts and 
sciences students about the rate of familiarity and using web browsers, using advanced 
techniques and the effect of internet in providing students' information needs. The results also 
showed that there was no significant difference between the two groups at both importance and 
reliance on internet resources levels.   
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