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 چکیده
 یردالد.تناسی دانشگاه سمنان میاین مقاله به بررسی نیالها  اوالعاتی دانشجویان رت ه روان هدف:

یژوهش هاضر، یژوهشدی  داربرد  اسدت  ده بدا  مدک رون سرانددد تئدور  بده بررسدی روش پژوهش: 

 یدردالد.تناسی دانشدگاه سدمنان در دوره تح دیال  تکمیلدی ش ارتناسدی ارتدد، د  درا( میدیدساه دانشجویان روان
تناسدی مشد،ود بده تح دیل در لمدان انجدا  یدژوهش جامعه یژوهش تامل تما  دانشدجویان تح دیال  تکمیلدی روان

بده  .هدا ادامده یافدتها تا اتدباع دادهابراین ال رون سرتمار  اس فاده تد و فرایند سردنور  داده( بود بن۱۳۹۶-۱۳۹۴ش
ا بدا م داهبه نهای د ۲7ها به صور  همزمان انجا  تد و یل دادهدلیل ماهیت  یفی و ا  شافی یژوهش، سردنور  و تحل

انجدا  سرفدت. تحلیدل  سای ار یاف هها  مورد نیال با  مک م اهبه نیمهجامعه یژوهش صور  سرفت. سردنور  داده
 انجا  تد. ۱۰( ننخه MaxQDAها نیز به  مک نر  افزار مکا  یودا شداده

تناسدی دانشدگاه سدمنان نیدال بده  ند  اوالعدا  ها  یژوهش نشدان داد  ده دانشدجویان روانیاف ه یافته ها:
اتی مندابآ اوالعدها  اج ماعی، اوالعا  مرتبط بدا مکدانیز  یدژوهش، مفاهی  این رنت و تبکها  و اوالعا  نشر، هرفه

 ا  دارند.ن جو و بالیابی اوالعو نیز مفاهی  مرتبط با ج تخ  ی و منابآ اوالعاتی موجود در بافت دانشگاه

 ۵تناسدی دانشدگاه سدمنان در بر اسا   دسذار  ان خابی، نیالها  اوالعاتی دانشدجویان رواننتیجه گیری: 
 دهد  ه دانشجویان روان تناسی نیالها  اوالعاتی م نوعی دارند. وبقه  لی قرار داده تد و نشان می

 تناسی. ن، دانشجویان رواننیال اوالعاتی، دانشگاه سمناها: کلیدواژه
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 مقدمه
 اهمیت اوالعا  در ع ر   ه به ندا  ع در اوالعدا  و ارتباودا  نامگدذار  تدده

لمدی، است بر همگان نتکار است. ت می  سیر  برا  انجا  فعالیت ها  مخ ل  فرد ، ع

عدا  اوالفرهنگی، اج ماعی و غیره با نیال به  ن  اوالعا  ییوندد یدورده اسدت.  ند  
د. مبنا  ت می  سیر  است و بدون اوالعا  امکان ت می  سیر  صدحی  میندر نمدی باتد

ن مخ لد  توجه به نیالها  اوالعاتی  اربران و جوامآ سوناسون بارها مدد نظدر یژوهشدگرا

سدایی (، تنا۱۳8۴فیدرول و داورینداه ش است. بریدی یژوهشدگران همچدون یمدین قرار سرف ه
عدا  و داندشرا به عنوان موضوعی یایدار و ندامیرا در علد  اوال اننیالها  اوالعاتی  اربر

ا  در ایدن هدا  سند ردهتناسی قلمداد  رده اند. تاید بر همدین اسدا  باتدد  ده یژوهش
( ۱۳۹۰مقی شها  اییر انجا  سرف ه است به عنوان نمونه، یادمیان و یواجه نداهوله در ساد

ها، اندهها  سالمان   ابخایت مراجعان به   ابخانهبه تناسایی نیالها  اوالعاتی و میزان رض
 اع مندابآها و مر ز اسناد نس ان قد  رضو  یردای ند و م وجه تدند  ده در بدین اندوموله

وبدان ی  ه مخااوالعاتی، نیال به   اب در اولویت قرار دارد. ننها همچنین در بین موضوعات

ین رندت، اایانده و به ترتی  داس ان و رمدان، ر ها به عنوان نیال مارح  رده بودنداین   ابخانه
ن،  قداد ننداها  اود تا سو  بودندد. بده اعفیزیک و ریاضیا  را ال نظر موضوعی دارا  رتبه

اولویدت  ها  مدذ ور بایدد درنمولان به عنوان مراجعان اصلی   ابخاندهدانشجویان و دانش
 سیرند.ها قرار توجه به نیالها  اوالعاتی در این   ابخانه
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عتا  هیئدت ( با بررسی رف ار اوالع یابی ا۱۳۹۱ش ییشوایی یانی یولس انی، نیکنا  و 

ابی بده علمی دانشگاه علو  یزتکی یزد به این ن یجه رسدیدند  ده مهد  تدرین مجدرا  دسد ی

ود.  رونیدک بدها  دیجی الی و الکها و   ابخانهاوالعا  در بین جامعه یژوهش ننان، یایگاه

 سدهولت و ها  الک رونیکی و وب بده دلیدلبه این ن یجه دست یاف ند  ه   اب ننها همچنین

ننده در سرعت اس فاده، ال مهم رین منابآ اس فاده تده توسط اعتا  هیئت علمی تر ت  

 یژوهش ننان بود.

( ضمن اراره تعاری  م عدد صدور  سرف ده دربداره نیدال ۱۳۹۱محبوب و هنن لاده ش

به عنوان اولین هلقه ارتباوی بین نیال اوالعاتی  اربر و مح دوا  نظدا  اوالعاتی، ال بیان نیال 

برند. ننها با اتاره به تقنی  بند  موجود مرتبط بدا اندواع نیالهدا ال دیددساه اوالعاتی نا  می

، عوامددل مددوثر بددر نیددال اوالعدداتی را بددر 4و بلکددین 3، سددرا 2، واسددان1افددراد  همچددون تیلددور

هدا  ذییدره و بالیدابی تدنای ی و رهیافدت نظا تنای ی، روانبانها  لتمارند. رهیافتمی

ها  اوالعا  در بیان نیال اوالعاتی سه رهیافت ییشنهاد  این یژوهشگران به عنوان رهیافت

  ارنمد مرتبط با بیان نیال اوالعاتی مورد اتاره قرار سرف ه است.

یندایی و بربران بدا نسدی  نیالها  اوالعاتی  ا( به بررسی ۱۳۹۳و همکاران ش صیامیان

وثر ن عوامدل مدنیالها  ننان یردای ند و م وجه تدند  ه در ایدرانقش   ابخانه ها در تامین 

داران گیر   ابدبر نیالها  اوالعاتی  اربران نابینا وضعیت مالوبی ندارد. ننها ال نقش چشدم

 در این باره سخن سف ند.

دانشددجویان تح ددیال   ( رضددایت اعتددا  هیئددت علمددی و۱۳۹۴مجددرب و هیدداتی ش

اس فاده ال منابآ و یدما    ابخانه دیجی اد دانشگاه تدیرال  تکمیلی دانشگاه تیرال را درباره

ها  نندان نشدان داد  ده بیشد رین میدزان رضدایت مربدوط بده مورد بررسی قرار دادند. یاف ده

                                                                                                                   
۱. Taylor 

۲. Vaughan 

۳. Goss 

۴. Belkin 
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العداتی سهولت دس رسی به   ابخانه دیجی اد بود و  م رین میزان رضایت نیدز بده سدا  او

در ای یدار نداتد ن رمدز عبدور و  دد  داربر  ال دالیدل عدد   فراه  تده ای  اص داتت.

 اس فاده ال   ابخانه دیجی اد دانشگاه تیرال توسط  اربران ابرال تده بود.

 (  ه به سنجش نیالها  نمدولن   ابدداران م خ دص و۱۳۹۴نهنچیان و همکاران ش

 ورد توجدهمی ند و نقش تجربه در این نیالها را ها  عمومی مشهد یرداغیر م خص   ابخانه

 قرار دادند.

و غیدر  (  ه مورد  او  نیالها  اوالعاتی هرفه ا ۱۳۹۵یژوهش قاسمی و داوریناه ش

ای ده ها بدر مبندا  رویکدرد تحلیدل تدنای ی  دار یردهرفه ا  اعتا  هیا  علمی دانشگاه

ود. تداوالعداتی افدراد را موجد  مدی است، نشان داد  ه تفداو  وویفده، تفداو  نیالهدا  

ول سدنت ها  الک رونیک، هندها  یژوهش ننان نشان داد  ه با وجود سن ردسی  انادیاف ه

 تفاهی نقشی جد  در سردن اوالعا  در جامعه دانشگاهی دارد.

نشدکده لوارقی، همد  یورو مراد  شلودنیند( دریاف ند  ه دانشجویان  ارتناسی دا

ا  هدا  فتدا  مجدال  بدرا  برقدرتبریز عالقمند  یاصی بر ورفیت تناسی دانشگاهروان

د  ده نشدان دا یابی دارند. در واقآ ن ایج یدژوهش نندانارتباط اثربخش در بن ر فرایند اوالع

رایندد فدانشجویان مذ ور ال فتا  مشار  ی ایجاد تده به مدد فتا  مجدال  در راسد ا  

هددا  یددژوهش هاضددر نیددز بدده دنبدداد تددنایت نیال ننددد. یددابی یددود اسدد فاده بهیندده میاوالع

 اوالعاتی دانشجویان روان تناسی در دانشگاه سمنان وراهی و اجرا تد.

وان راین یژوهش به دنباد تنایت نیالها  اوالعاتی دانشجویان تح دیال  تکمیلدی 

ی تناسی دانشگاه سمنان است. یرسش اصلی یژوهش هاضدر اینندت  ده نیالهدا  اوالعدات

 ؟دانشگاه سمنان  دامندتناسیرواندانشجویان 
 

 روش شناسی
 تدده انجدا  تئدور  سرانددد رون اسد فاده ال با و است  اربرد  نوع ال یژوهش این

تناسدی دانشدگاه سدمنان در سده جامعه یژوهش در این تحقی  تامل دانشجویان روان. است
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( در ۱۳۹۶-۱۳۹۴یدژوهش شمقاآ  ارتناسدی،  ارتناسدی ارتدد و د  درا در لمدان انجدا  

تعداد دانشدجویان  ارتناسدی ارتدد مشد،ود بده تح دیل در  باتد.دانشجو می ۱۳۳مجموع 

 دانشجو بود. ۳۱دانشجو و دانشجویان د  ر   ۱۰۲لمان انجا  یژوهش 

بددود.  1هددا در ایددن یددژوهش م دداهبه عمیدد  نیمدده سددای اریاف ه فددرد سددردنور  داده 

مخ وص سوتی تلفن همدراه ضدبط تدد.  2صور  م اهبه ها نیز با اس فاده ال سین   ضبط

ها تا لمان ها، ال رون سرتمار  اس فاده تد. سردنور  دادهبا توجه به نیال به هدا ثر داده

هدا  ارارده ها ادامه یافت. یا ال انجا  م اهبه هفد ، به دلیل تکرار  بودن دادهاتباع داده

با جامعه یژوهش انجا  تد تا اومینان تده ال سو  جامعه یژوهش نهای ا، ینج م اهبه دیگر 

الل  ال تکرار  نبودن داده و اتباع داده ها فراه  تود و داده جدید  بدسدت نیامدد. تمدا  

هدا  ها یا ال ییاده  ردن، تایپ تدند و یا ال بارسذار  در نر  افزار تحلیل دادهم اهبه

بی مدورد تجزیده و ، ال وری   دسذار  نلاد، محدور  و ان خدا۱۰ننخه  MaxQDA یفی 

در هدین ییداده  4و یادداتت بدردار  3هاال تکنیک مقاینه مداو  بین داده تحلیل قرار سرف ند.

هدا نیدز اسد فاده تدد. یدا ال اسد خراج  ددها، ال ورید   ن درد سال  و ماالعه مداو  داده

،  دها  اس خراج تده در ای یدار اعتدا  جامعده یدژوهش قدرار سرفدت تدا تناسد  5اعتا 

ها  جامعه یدژوهش و ها بررسی تود و ن ایج این  ار ال مشابهت دیدساهبا نظرا  نن  دها

  دها  اس خراج تده هکایت داتت.

 هایافته
 مفهو  ۱۲7 و فرعی مقوله ۶۶ میان ال یژوهش، یرسش با مرتبط اصلی مقوله ۲۰ تعداد

 ابزارهددا  اصددلی ها مقولدده نمددد. دسددت بدده تددده تحلیددل ها م دداهبه مدد ن ال مندد خرج

                                                                                                                   
۱. Semi-structured In-depth Individual Interview 

۲. Voice Recorder 

۳. Constant Comparison 

۴. Memorizing 

۵. Member checking 



  

 

 

 

 اطالعات تیریمد فنون و علوم فصلنامه
26 

 10 یاپیپ شماره 1397 بهار ـ اول شماره چهارم، سال 

 

 اع بدار اوالعا ، بالیابی و یابیاوالع نشر، اوالعا  ا ،هرفه اوالعا  این رن ی، جن جو 

تخ  دددی،  اوالعددداتی هدددا یایگاه اسددد ناد ، اوالعددداتی هدددا یایگاه مندددابآ اوالعددداتی،

 اج مدداعی، ها تددبکه علمددی، سددرقت نوینددی،منبآ ها سددبک رایگددان، افزارهددا در 

 تددنایت بافددت و منددابآ بدداف ی، اوالعددا ، تددنایت تددنایت   دداب، جندد جو  ها تددبکه

 مندابآ ،تدبکه  یمفداه ،یاوالعداتمندابآ  تنایت بافت، لزو  منابآ تنایت یژوهش، مکانیز 

 اصدلی مقولده ۲۰ دهندده تشدکیل  افدزار ندر  ونیالها  اوالعاتی ،یتخ   منابآ ،ین رن یا

 و هامقولده ایدن بدا مدرتبط تدواهد بریدی ادامده در  ه است یژوهش اصلی یرسش با مرتبط

 .سیردمی قرار اتاره مورد نن مفاهی 

 شناسیهای اصلی، فرعی و مفاهیم مرتبط با نیاز اطالعاتی دانشجویان روانجدول یک. مقوله

 مفهوم مقوله فرعی مقوله اصلی ردیف

1 

ابزارهای جستجوی 

 اینترنتی

 

 آشنا نبودن با گوگل مپ گوگل مپ شناخت

 آشنا نبودن با مرورگرها مرورگرها شناخت

 ابزارهای جستجو

 پکآشنا نبودن با ا  

 شیوه یافتن موتورهای جستجو

 آشنا نبودن با از یک متخصص بپرس

 آشنا نبودن با موتورهای جستجو

 آشنا نبودن با ابرموتورهای جستجو

 آشنا نبودن با راهنماهای موضوعی

 موتورهای کاوشآشنایی با 

آشنایی با فلسفه و کارکرد موتورهای 

 جستجو

 

 شناخت گوگللزوم 

 

 شناخت ناکافی از گوگل و خدماتش

 آشنا نبودن با گوگل درایو و خدماتش

 آشنا نبودن با گوگل اسکالر

 ایاطالعات حرفه 2

های آزمون شناخت

 شناختیروان
 شناختیروانهای نیاز به یافتن انواع آزمون

های سازمان نیاز به شناخت

 شناسیروان

 نیاز های اطالعاتی /مشاوره

 شناسیهای روانآشنا نبودن با سازمان
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 مفهوم مقوله فرعی مقوله اصلی ردیف

 نیازهای اطالعاتی آموزشی نیاز به مشاور اطالعاتی

3 

 

 اطالعات نشر

 

 DOI آشنا نبودن با DOI آشنا نبودن با

 نسبت به نگارش کتابنگرش نادرس  نگارش کتاب آشنایی با

 نیاز به کسب تجربه انتشاراتی کسب تجربه انتشاراتی

4 
یابی و بازیابی اطالع

 اطالعات

 ریزش کاذب ریزش کاذب

 جستجوهای شناخت شیوه
 نیاز به انواع متنوع جستجوها

 تنوع موضوعی جستجوها

اصطالحات  لزوم آشنایی با

 جستجو
 جستجوآشنا نبودن با اصطالحات 

جستجوی  لزوم آشنایی با

 تخصصی
 آشنا نبودن با جستجوی تخصصی

لزوم آشنایی با فرایند 

 جستجو
 لزوم آشنایی با فرایند جستجو

بندی فرموللزوم آشنایی با 

 جستجو
 بندی جستجوفرمول

ابزارهای  لزوم شناخت

 جستجو
 آشنا نبودن با عملگرهای بولی

 ایکلیدواژه مشکل ایمشکل کلیدواژه

 مهارت جستجو مهارت جستجو

 هایافتن معادل انگلیسی واژه هایافتن معادل واژهنیاز به 

 اعتبار منابع اطالعاتی 5

اهمیت توجه به اعتبار 

 اطالعات
 اهمیت توجه به اعتبار اطالعات

 بی اعتمادی به پاورپوینت شناخت اعتبار اطالعات

 آشنانبودن با اعتبار انواع منابع اعتبار انواع منابع

 ایاعتبار مشاهده ایاعتبار مشاهده

 اعتباریابی منابع اعتباریابی منابع

 تردید در اعتباریابی منابع تردید در اعتباریابی منابع

6 
های اطالعاتی پایگاه

 استنادی
 های اطالعاتی استنادیپایگاه

اطالع نداشتن از صفحه اساتید در گوگل 

 اسکالر

 آشنا نبودن با سیجهای لزوم شناخت پایگاههای اطالعاتی پایگاه 7
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 مفهوم مقوله فرعی مقوله اصلی ردیف

 آشنا نبودن با سایک اینفو اطالعاتی تخصصی انگلیسی تخصصی

های اطالعاتی در دروس غیر معرفی پایگاه

 تخصصی

 آشنا نبودن با پایگاه ساینس دایرکت

اطالعاتی های آشنا نبودن با محتوای پایگاه

 انگلیسی زبان

های اطالعاتی آشنا نبودن با پایگاه

 تخصصی

های لزوم شناخت پایگاه

 اطالعاتی فارسی

 های اطالعاتی فارسیآشنا نبودن با پایگاه

 زبان

ها ی شنا نبودن با پوشش موضوعی پایگاه

 فارسی زبان

 

8 

 

 افزارهای رایگاندرس

 

آشنایی با شیوه استفاده از 

 منابع اطالعاتی رایگان
 منابع اطالعاتی رایگان

افزارهای درس لزوم شناخت

 رایگان

 افزارهای رایگاندرس آشنا نبودن با

(ocw) 

 

 

9 

 

 نویسیهای منبعسبک
های لزوم آشنایی با سبک

 نویسیمنبع

 نویسی شیکاگوآشنا نبودن با سبک منبع

 آشنا بودن با ونکوور

 سبک شیکاگوآشنا بودن با 

 نویسیهای منبعسبک

 آشنا بودن با ای پی ای

 آشنا نبودن با شیوه منبع نویسی ای پی ای

 آشنا نبودن با شیوه منبع نویسی ون کوور

 نویسی منابع فارسیاشکال در رفرنس

 

10 

 

 سرقت علمی

 

 علمیآشنا نبودن با نرم افزارهای سرقت  نرم افزارهای سرقت علمی

 آشنا نبودن با مفهوم سرقت علمی مفهوم سرقت علمی شناخت

 های اجتماعیشبکه 11

 های اجتماعیاعتبار در شبکه های اجتماعیشبکه

 لینکدین های اجتماعی تجاریشبکه

 ریسرچ گیت 
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 محمدزره ساز/انیمنصور زدانی/رحمان معرفت

 مفهوم مقوله فرعی مقوله اصلی ردیف

 های اجتماعی علمیشبکه

 

 آکادمیا

 های اجتماعی علمیلزوم آشنایی با شبکه

 های اجتماعیشبکه اعتبار
های نازل بودن سطح اطالعات در شبکه

 اجتماعی

های شبکه لزوم شناخت

 اجتماعی

 های اجتماعیعضو نبودن در شبکه

 های اجتماعیآشنا نبودن با شبکه

 های اجتماعیفرهنگ استفاده از شبکه

های اجتماعی ها و گروهتشخیص کانال

 ایای و غیرحرفهحرفه

های لزوم آشنا بودن معایب شبکه

 اجتماعی

های اجتماعی علمی لزوم آشنایی با شبکه

 و تخصصی و عمومی

 های اجتماعیهای شبکهها و کانالگروه

 

12 

 

های جستجوی شبکه

 کتاب

 

 

های شبکه لزوم شناخت

 جستجوی کتاب

 

 های جستجوی کتابآشنا نبودن با شبکه

 با گوگل بوکسآشنا نبودن 

 (Ebrary) آشنا نبودن با ای براری

 (Amazon) آشنا نبودن با آمازون

 شناخت اطالعات 13
 گیریتردید در تصمیم گیریتردید در تصمیم

 تشخیص نیاز به اطالعات تشخیص نیاز به اطالعات

 

14 

شناخت بافت و منابع 

 بافتی

 منابع موجود در بافتآشنا نبودن با  منابع بافت لزوم شناخت

 اطالع نداشتن از خدمات ایمیل آکادمیک ایمیل آکادمیکشناخت 

صفحه خانگی لزوم شناخت 

 اساتید

اطالع نداشتن از وجود صفحه خانگی 

 اساتید

 لزوم مراجعه مداوم به سایت دانشگاه آشنایی با سایت دانشگاه

 فضای ابری دانشگاهنیاز به آشنایی با  شناخت فضای ابری دانشگاه

15 
شناخت مکانیزم 

 پژوهش
 شناسی پژوهشآسیب

 شناسی پژوهشآسیب

 انگاری انجام پژوهشتشویق به سهل

 نامه توسط دیگراننگارش پایان

 یفیک یهابه پژوهش یتوجه ناکاف
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 مفهوم مقوله فرعی مقوله اصلی ردیف

 حذف منابع نیازمند اشتراک

 انتشار رفرنسی

 اصول اخالق پژوهش
 اصول اخالق پژوهشآشنایی با 

 لزوم توجه به قبح تقلب علمی

 پرسشنامه پایگاه
های ارائه دهنده آشنا نبودن با سایت

 پرسشنامه

 ترجمه الکترونیکی

ها و نرم افزارهای شیوه یافتن سایت

 ترجمه

 ترجمهی هاشیوه یافتن سایت

 لزوم مطالعه متن کامل مقاله لزوم مطالعه عمیق

 بینی معرفتینزدیک بینی معرفتینزدیک

16 
لزوم شناخت منابع 

 اطالعاتی

های سرعنوان لزوم شناخت

 موضوعی فارسی

های موضوعی آشنا نبودن با سرعنوان

 فارسی

 منابع شناخت انواع

 نادیده گرفتن انواع منابع

 نگرش نادرست نسبت به مجله

 شناخت نادرست نسبت به مجله

 نداشتن اعتبار منابعاهمیت 

آشنا نبودن با اشکال و فرمت های مختلف 

 منابع

 مفاهیم شبکه لزوم شناخت مفاهیم شبکه 17

 ac.ir مفهوم

 ir.آشنا نبودن با مفهوم

 com.آشنا نبودن با مفهوم

 آشنا نبودن با مفاهیم شبکه

 آشنا نبودن با مفهوم دامین

 منابع اینترنتی 18
 پدیاشناخت ویکی لزوم

 پدیانیاز به آشنایی با اعتبار ویکی

 پدیاتردید در اعتبار ویکی

 پدیا دایره المعارف اینترنتی بازویکی

 پدیانیاز به آشنایی با ویکی

 پدیاایجاد مدخل در ویکی

 نگرش نادرست در استفاده از وبالگ وبالگ بهنگرش نادرست 
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 محمدزره ساز/انیمنصور زدانی/رحمان معرفت

 مفهوم مقوله فرعی مقوله اصلی ردیف

 الکترونیکیهای بحث گروه

 های بحث الکترونیکیآشنا شدن با گروه

عضو نبودن در گروه های بحث 

 الکترونیکی

 منابع تخصصی 19

 های موردیگزارش
 های موردیلزوم دسترسی به گزارش

case report 
های نشریه لزوم شناخت

 شناسیروان

آشنا نبودن با نشریه های رشته 

 شناسیروان

20 
اطالعاتی نرم نیازهای 

 افزاری

ترجیح کار دستی به استفاده 

 از نرم افزار
 ترجیح کار دستی به استفاده از نرم افزار

لزوم شناخت نرم افزاز 

 مدیریت یادداشت

 آشنا نبودن با وان نوت

آشنا نبودن با نرم افزارهای مدیریت 

 هایادداشت

لزوم شناخت نرم افزارهای 

 مدیریت استناد

 نبودن با نرم افزار رفرنس منیجرآشنا 

 آشنا نبودن با نرم افزار پژوه یار

 نرم افزار سمیم نور

آشنا نبودن با نرم افزار های مدیریت 

 استناد

 مدیریت استناد با نرم افزار ورد

 جی پاور نرم افزارهای پژوهشی

افزارهای مدیریت نرم

 اطالعات شخصی

افزارهای مدیریت  آشنا نبودن با نرم

 اطالعات شخصی

 

ها  صدور  ها  اصلی، فرعی و مفاهی  من خرج ال م ن م داهبهجدود یک، مقوله

دهدد  ده دانشدجو  ها  یدژوهش نشدان میدهدد. یاف دهسرف ه با جامعه یژوهش را نشان می

ها  اوالعداتی تخ  دی دارد. بریدی مفداهی  همچدون تناسی نیال به نتنایی با یایگاهروان

نبدودن بدا  نتدنا، جند جو  نبدودن بدا ابرموتورهدا نتدنا، جند جو  نتنا نبودن بدا موتورهدا

 ابزارهدا  سوسدل همچدون تدنایتی، نیال به تنایت اُیک ها، نیدال بده موضوع  راهنماها



  

 

 

 

 اطالعات تیریمد فنون و علوم فصلنامه
32 

 10 یاپیپ شماره 1397 بهار ـ اول شماره چهارم، سال 

 

نیالمندد تناسدی دانشدجو  رواندهدد  ده نشدان می تنایت مرورسرهاو نیال به  سوسل مپ

 این رن ی است.نتنایی با ابزارها  جن جو  

تناسدی اننیز ال موضوعاتی است  ه دانشدجویان رو «ا اوالعا  هرفه»نیال به یاف ن  

ر ودی ها  یژوهش به عنوان نیالهدا  اوالعداتی مدورد نیالتدان دتر ت  ننده در م اهبه

مد ن  اندد. بریدی مفداهی  اسد خراج تدده الها  صور  سرف ه بدا نندان ابدرال  ردهم اهبه

 یاوالعددات  هددالاین»، «یتددنای روان  هدداانددواع نلمون اف نیددبدده  الیددن»چددون ها همم دداهبه

نیدز  «ینمولتد یتاوالعدا  الهدانی»و  «یتناسدروان  هانبدودن بدا سدالمان نتنا»، «مشاوره/

 هکایت ال این دس ه ال نیالها دارد.

تناسدی تدر ت  نندده در ها  یژوهش همچنین نشان داد  ده دانشدجویان روانیاف ه

(، نتدنا DOIش 1ها با بریی مفاهی  مدرتبط بدا نشدر همچدون تدایص دیجی دالی مندابآم اهبه

ی نیدز بده  ند  تجربده ان شدارات الیدندارند.  نگرن نادر  ننبت به نگارن   ابنین ند و 

ها است  ده نشدان تناسی تر ت  ننده در م اهبهجز  نیالها  اوالعاتی دانشجویان روان

بده عندوان یکدی ال نیاهدا  اوالعداتی دانشدجویی  «والعدا  نشدرا»دهد  ه مقوله اصدلی می

 باید مورد توجه قرار سیرد. تناسیروان

یددابی و بالیددابی اوالع»ها  اصددلی بدسددت نمددده در یددژوهش هاضددر، یکدی ال مقولدده

تناسدی است. بریی تواهد ال نیال به نتنایی و  ن  اوالعدا  دانشدجو  روان «اوالعا 

، جندد جو ندددیفرای و تخ  دد  جندد جو،  دداذب زنیددردربدداره بریددی مباهددث همچددون 

 هکایت دارد. هاوا ه ینیمعادد انگل اف نی و نحوه یبول  عملگرها، جن جو  بندفرمود

هدا، ل دادهاها  اصدلی مند خرج به عنوان یکی ال مقولده «اع بار منابآ اوالعاتی»مقوله 

ابآ تناسی نبال به  ند  اوالعدا  در ی دوص اع بدار مند دهد  ه دانشجو  رواننشان می

واع بدا اع بدار اندتناسی منابآ اوالعاتی دارد. بریی تواهد نشان می دهد  ه دانشجو  روان

 ست.نتنا نینت و در اع باریابی منابآ اوالعاتی با تردید و چالش مواجه ا منابآ

                                                                                                                   
۱. Digital Object Idnetifier 
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 محمدزره ساز/انیمنصور زدانی/رحمان معرفت

ناسدی تدهد  ه دانشدجو  روان نشان می «ها  اوالعاتی اس ناد یایگاه»مقوله اصلی 

هدا  اوالعداتی یایگاهتر ت  ننده در م داهبه نیدال بده  ند  اوالعدا  مناسد  دربداره 

ط بدا مدرتبال صدفحه  یاوالعدتناسی دهد  ه دانشجو  رواناس ناد  دارد. تواهد نشان می

 ندارد. ر سوسل اسکالریود داساتید 

اسی تر ت  ننده در یدژوهش بدا ها  یژوهش نشان داد  ه دانشجویان روان تنیاف ه

 کیسداو  1جیسدبریی یایگاه ها  اوالعاتی تخ  ی مرتبط با هوله روان تناسی ال جملده 

 نتدناباتدند. همچندین نتنا نین ند و نیالمند  ن  اوالعا  مناس  در ایدن هدوله می 2نفویا

 لبدان ینیانگل یاوالعات  هاگاهییا  نبودن با مح وا نتناو  ر تیدا نایسا گاهینبودن با یا

ی تخ  د یاوالعدات  هداگاهییاو فارسی لبان هکایت ال نیال به  ند  اوالعدا  در بداره 

 ها دارد.تناسی تر ت  ننده در م اهبهفارسی و انگلینی لبان برا  دانشجویان روان

مب نی بر ایدن تداهد اسدت  ده  «گانیرا  افزارهادر »نیال به  ن  اوالعا  درباره 

موجدود در وب نتدنا نیند ند و  (ocwش 3گدانیرا  افزارهدابدا در دانشجویان روان تناسی 

دهدد  ده ها  یدژوهش نشدان مینیالمند  ن  اوالعا  در ابن باره هن ند. تدواهد و یاف ده

لمندد نیند ند و نیا تناسی با مندابآ اوالعداتی رایگدان موجدود در وب نتدنادانشجویان روان

  ن  اوالعا  در این هوله هن ند.

ها مدرتبط تناسی تر ت  ننده در م داهبهبریی نیالها  اوالعاتی دانشجویان روان

دهددد  دده دانشددجویان تددر ت  ننددده در ها  اسدد ناد  اسددت. تددواهد نشددان میبددا سددبک

، کاسویتد یندینوسدبک منبآها  مارح در هوله اس ناد ال جملده ها با بریی سبکم اهبه

   ه دقیقا مرتبط با هوله روان تناسی است، نتدنایی ا یی  ا ینیمنبآ نوو سبک  نکوورو

ها  ا هن ند. لزو  نتنایی بدا سدبکهالل  را ندارند و نیالمند  ن  اوالعا  در این هوله

                                                                                                                   
۱. https://us.sagepub.com 

۲. http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx 

۳. Open course ware 
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سددال توجدده بدده ایددن نیددال اوالعدداتی ضددرور  و مددورد نیددال در دانشددجویان نوینددی لمینهمنبآ

 باتد.تناسی میروان

تناسدی بدا موضدوع دهدد  ده دانشدجویان روانها  یدژوهش نشدان میتواهد و یاف ده

تدنا ن»نتنایی ندارند. بریی مفاهی  مند خرج ال مد ن م داهبه هدا همچدون  «سرقت علمی»

د  بدر ایدن تواه «ینبودن با مفهو  سرقت علم نتنا»و  «یسرقت علم  نبودن با نر  افزارها

سیر  نیدال ی علمی و تجار  منجر بده تدکلاج ماع  هاتنایت تبکه لزو باتند. مدعا می

تناسدی تدر ت بدرا  دانشدجویان روان «ها  اج مداعیتدبکه»به  ن  اوالعا  مرتبط با 

ها همچدون ها تده است. بریدی مفداهی  اسد خراج تدده ال مد ن م داهبه ننده در م اهبه

ع بدار ا ند  اوالعدا  در ی دوص  دهد  ه نیدال بدهنشان می «یاج ماع  هاتبکه اع بار»

ها اهندا  تناسدی تدر ت  نندده در م داهبهها  اج ماعی بدرا  دانشدجویان روانتبکه

 تود.می

نیددز ال  «ها  جندد جو    ددابتددبکه» ندد  اوالعددا  و نیددال بدده اوالعددا  دربدداره 

ها اهمیدت تناسدی تدر ت  نندده در م داهبهموضوعاتی است  ه بدرا  دانشدجویان روان

ها  و سدایت هاتدبکهتناسدی بدا دهدد  ده دانشدجویان روانت. تدواهد نشدان میدات ه اسد

و غیدره  3نمدالونو  2 بدرار  ا، 1سوسدل بدو اهمچدون    اب  جن جومخ ص  اوالعاتی

 و اهنا  نیال به  ن  اوالعا  در این باره دارند. نتنایی ندارند

به  الین صیتشخ»و  « ریس یدر ت م دیترد»با دو لیرمفهو   «تنایت اوالعا »مقوله 

ال لزو  توجه به نیالها  اوالعاتی مدرتبط بدا اوالعدا  و اهمیدت نن در ت دمی   «اوالعا 

تناسی تر ت  ننده در م اهبه ال بداف ی  ده در نن سیر  هکایت دارد. دانشجویان روان

تدنایت »هتور دارند تنایت مناسبی ندارند و نیالمند  ن  اوالعا  مناسد  مدرتبط بدا 

اوالع ندات ن »ها همچون هن ند. بریی مفاهی  من خرج ال م ن م اهبه «منابآ باف ی بافت و

                                                                                                                   
۱. Google books 

۲. Ebrary 

۳. Amazon 
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 نتنا نبدودن بدا مندابآ»، «اوالع ندات ن ال ایمیل ن ادمیک»، «دیاسات یال وجود صفحه یانگ

هکایت ال نیالهدا   «دانشگاه  ابر  با فتا ییبه نتنا النی»نیز  و« موجود در بافت اوالعاتی

 تناسی در نن هتور دارد.اوالعاتی مناب  بر باف ی دارد  ه دانشجو  روان

ه هکایدت ال نیدال بده  ند  اوالعدا  دربدار «تنایت مکانیز  یژوهش» یاصلمقوله 

   ند  توجه  افی به یژوهش ها   یفی و لدزو ،«یژوهش یتناس ینس»منارلی همچون 

ن بدا نبدود نتدنای دارد. توجده بده قدب  تقلد  علمدو  هشاصود ایالق یژواوالعا  درباره 

ر نیدز ال دیگد رجمدهت  و نر  افزارها هاتیسا اف نی وهیتو  اراره دهنده یرسشنامه  هاتیسا

 تناسی می باتد.نیالها  اوالعاتی دانشجویان روان

ها  تناسددی تددر ت  ننددده در م دداهبهبریددی نیالهددا  اوالعدداتی دانشددجویان روان

ندابآ لدزو  تدنایت م»وله تدنایت مندابآ اوالعداتی قدرار دارد. مقولده اصدلی یژوهش در ه

ی، فارسد یموضوع  هانتنا نبودن با سرعنوانبر همین اسا  تکل سرف ه است.  «اوالعاتی

ه اهمیدت بد، نگرن و تنایت نادرست ننبت به مجله، لزو  توجده سرف ن انواع منابآ دهیناد

 والعدا  درال لدزو   ند  ا مخ ل  مندابآ  هانبودن با اتکاد و فرمت نتنااع بار منابآ و 

 ها هکایت دارد.این هوله

تناسددی نیددال بدده  ندد  ا  اصددلی اسددت  دده دانشددجویان روانمقولدده «مفدداهی  تددبکه»

تناسدی ها  یژوهش نشان داد  ه دانشجویان رواناوالعا  درباره نن دارند. تواهد و یاف ه

دانندد و نتدنایی ندارندد. ننهدا مفهدو  دامدین را نمی 1مفداهی  دامدین با بریی مفاهی  همچون

تناسند و نیالمند  ن  اوالعا  در این هند ند.  ند  اوالعدا  دربداره انواع ننها را نمی

مفاهی  تبکه به عنوان یکدی ال نیالهدا  اوالعداتی دانشدجویان تدر ت  نندده در م داهبه 

 مارح تده است.

ال نیالهدا  اوالعداتی دانشدجویان روان  «منابآ این رن ی»ره نیال به  ن  اوالعا  دربا

تواهد و یاف ه هدا  یدژوهش نشدان مدی  تناسی است  ه در مقوله مذ ور قرار سرف ه است.

                                                                                                                   
۱. Domain 
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هن ند و ننهدا نندبت بده  اییدیکیبا اع بار و یینتنا دهد  ه دانشجویان روان تناسی نیالمند

اع بار ویکی یدیا تردید دارند. همچنین ننبت به اس فاده ال وبالگ نگرن نادرسد ی دارندد. 

تواند تنایت بیش ر ننها را ننبت به منابآ ها میرسد  ن  اوالعا  در این هولهبه نظر می

 این رن ی افزایش دهد.

  در ایددن هددوله دارد. هکایددت ال نیددال بدده  ندد  اوالعددا «منددابآ تخ  ددی»مقولدده 

  هداسزارنها ال نیدال بده دس رسدی بده تناسی تر ت  نندده در م داهبهدانشجویان روان

تناسدی نتدنا نیند ند. ها  رواناندد  ده بدا نشدریهاند و نیدز اذعدان  ردهسخن سف ه 1 مورد

 .تواند بریی ال نیالها  اوالعاتی ننان را مرتفآ سالدها می ن  اوالعا  در این هوله

ها  هیکدی ال مقولده هدا  اصدلی مند خرج ال دیددسا «نیالها  اوالعاتی نر  افزار »

دهدد  ده تناسی در یژوهش هاضر است. تواهد نشان میاراره تده توسط دانشجویان روان

وان »افزار  همچون ها  نر تناسی نیال به  ن  اوالعا  در بریی هولهدانشجویان روان

، «اریدفدزار یدژوه نر  ا»، «جریافزار رفرنا مننر »، «هاادداتتی تیریمد  افزارهانر »، «نو 

ه وور  لدی و ب «یاوالعا  تخ  تیریمد  نر  افزارها»، «یاور یج»، «نور  یافزار سم نر »

 نر  افزارها  مدیریت اس ناد دارند.

 بحث و نتیجه گیری
دانشدگاه  تناسدیبر اسا   دسدذار  ان خدابی، نیالهدا  اوالعداتی دانشدجویان روان

ن خدابی  ده بدر مبندا   دسدذار  ا ۱وبقه  لی قرار داده تدد. نمدودار تدماره  ۵سمنان در 

 ندوعی مدهد  ه دانشجویان روان تناسی نیالها  اوالعاتی صور  یذیرف ه است، نشان می

 دارند.

                                                                                                                   
۱. Case report 
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 شناسی دانشگاه سمنان. نیازهای اطالعاتی دانشجویان روان1نمودار 

اره تناسی نیال به  ند  اوالعدا  دربد ه دانشجویان روان دهدنمودار یک نشان می
ا   مدرتبط بداج ماعی دارند. ننها همچنین نیال به  ن  اوالعدا ها مفاهی  این رنت و تبکه
 مکانیز  یژوهش دارند.

افدت منابآ اوالعاتی تخ  ی و مندابآ اوالعداتی موجدود در ب ن  اوالعا  درباره 
تی   اوالعدااتی دانشجویان مذ ور باتد. بخشدی ال نیالهدادانشگاه، ال دیگر نیالها  اوالع

العداتی تناسی دانشگاه سدمنان نداور بدر مفداهی  این رندت و تدبکه هدا  اودانشجویان روان
والعداتی اج ماعی است و مفاهی  مرتبط بدا جند جو و بالیدابی اوالعدا  نیدز در نیالهدا  ا

 تناسی مارح است.دانشجویان روان

 تشکر و سپاسگزاری
داننددد ال همکددار  و همدددلی صددمیمانه دانشددجویان ژوهشددگران بددر یددود الل  میی

نیازهای 
اطالعاتی 

دانشجویان 
روان شناسی

اطالعات 
حرفه ای و 
اطالعات نشر

شناخت مکانیزم 
پژوهش

شناخت منابع 
اطالعاتی 
تیتخصصی و باف

ت مفاهیم اینترن
و شبکه های 

اطالعاتی 
اجتماعی

مفاهیم جستجو و 
تبازیابی اطالعا
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ها  یدژوهش هاضدر سراسدگزار  نمایندد. اعتدا  هیدا  علمدی  ننده در م اهبهتر ت
تناسددی دانشددگاه سددمنان نیددز تایندد ه اه ددرا  و تقدددیر هندد ند.   ابدددار مح ددر  سددروه روان

نان، سدر ار یدان  ذوالفقدار  نیدز تایند ه دانشکده روان تناسی و علو  تربی ی دانشگاه سم
 اه را  و تقدیر هن ند.
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