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چکیده
هدف :این مقاله به بررسی نیالها اوالعاتی دانشجویان رت ه روانتناسی دانشگاه سمنان مییردالد.
روش پژوهش :یژوهش هاضر ،یژوهشدی داربرد اسدت ده بدا مدک رون سرانددد تئدور بده بررسدی
دیدساه دانشجویان روانتناسی دانشدگاه سدمنان در دوره تح دیال تکمیلدی ش ارتناسدی ارتدد ،د درا) مییدردالد.
جامعه یژوهش تامل تما دانشدجویان تح دیال تکمیلدی روانتناسدی مشد،ود بده تح دیل در لمدان انجدا یدژوهش
ش )۱۳۹۴-۱۳۹۶بود بنابراین ال رون سرتمار اس فاده تد و فرایند سردنور دادهها تا اتدباع دادههدا ادامده یافدت .بده
دلیل ماهیت یفی و ا شافی یژوهش ،سردنور و تحلیل دادهها به صور همزمان انجا تد و  ۲7م داهبه نهای دا بدا
جامعه یژوهش صور سرفت .سردنور دادهها مورد نیال با مک م اهبه نیمهسای ار یاف ه انجدا سرفدت .تحلیدل
دادهها نیز به مک نر افزار مکا یودا ش )MaxQDAننخه  ۱۰انجا تد.
یافته ها :یاف هها یژوهش نشدان داد ده دانشدجویان روانتناسدی دانشدگاه سدمنان نیدال بده ند اوالعدا
هرفها و اوالعا نشر ،مفاهی این رنت و تبکهها اج ماعی ،اوالعا مرتبط بدا مکدانیز یدژوهش ،مندابآ اوالعداتی
تخ

ی و منابآ اوالعاتی موجود در بافت دانشگاه و نیز مفاهی مرتبط با جن جو و بالیابی اوالعا دارند.
نتیجه گیری :بر اسا

دسذار ان خابی ،نیالها اوالعاتی دانشدجویان روانتناسدی دانشدگاه سدمنان در ۵

وبقه لی قرار داده تد و نشان میدهد ه دانشجویان روان تناسی نیالها اوالعاتی م نوعی دارند.
کلیدواژهها :نیال اوالعاتی ،دانشگاه سمنان ،دانشجویان روانتناسی.
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مقدمه
اهمیت اوالعا در ع ر

ه به ندا ع در اوالعدا و ارتباودا نامگدذار تدده

است بر همگان نتکار است .ت می سیر برا انجا فعالیت ها مخ ل
فرهنگی ،اج ماعی و غیره با نیال به ن

فرد  ،علمدی،

اوالعا ییوندد یدورده اسدت .ند

اوالعدا

مبنا ت می سیر است و بدون اوالعا امکان ت می سیر صدحی میندر نمدی باتدد.
توجه به نیالها اوالعاتی اربران و جوامآ سوناسون بارها مدد نظدر یژوهشدگران مخ لد
قرار سرف ه است .بریدی یژوهشدگران همچدون یمدین فیدرول و داورینداه ش ،)۱۳8۴تناسدایی
نیالها اوالعاتی اربران را به عنوان موضوعی یایدار و ندامیرا در علد اوالعدا و داندش
تناسی قلمداد رده اند .تاید بر همدین اسدا

باتدد ده یژوهشهدا سند ردها در ایدن

هوله در سادها اییر انجا سرف ه است به عنوان نمونه ،یادمیان و یواجه ندامقی ش)۱۳۹۰
به تناسایی نیالها اوالعاتی و میزان رضایت مراجعان به ابخانهها سالمان ابخاندهها،
مولهها و مر ز اسناد نس ان قد

رضو یردای ند و م وجه تدند ده در بدین اندواع مندابآ

اوالعاتی ،نیال به اب در اولویت قرار دارد .ننها همچنین در بین موضوعاتی ه مخاوبدان
این ابخانهها به عنوان نیال مارح رده بودند به ترتی

داس ان و رمدان ،رایانده و این رندت،

فیزیک و ریاضیا را ال نظر موضوعی دارا رتبهها اود تا سو بودندد .بده اع قداد نندان،
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دانشجویان و دانشنمولان به عنوان مراجعان اصلی ابخاندهها مدذ ور بایدد در اولویدت
توجه به نیالها اوالعاتی در این ابخانهها قرار سیرند.
یانی یولس انی ،نیکنا و ییشوایی ش )۱۳۹۱با بررسی رف ار اوالع یابی اعتا هیئدت
علمی دانشگاه علو یزتکی یزد به این ن یجه رسدیدند ده مهد تدرین مجدرا دسد یابی بده
اوالعا در بین جامعه یژوهش ننان ،یایگاهها و ابخانهها دیجی الی و الک رونیدک بدود.
ننها همچنین به این ن یجه دست یاف ند ه ابها الک رونیکی و وب بده دلیدل سدهولت و
سرعت اس فاده ،ال مهم رین منابآ اس فاده تده توسط اعتا هیئت علمی تر ت ننده در
یژوهش ننان بود.
محبوب و هنن لاده ش )۱۳۹۱ضمن اراره تعاری

م عدد صدور سرف ده دربداره نیدال

اوالعاتی ،ال بیان نیال به عنوان اولین هلقه ارتباوی بین نیال اوالعاتی اربر و مح دوا نظدا
اوالعاتی نا میبرند .ننها با اتاره به تقنی بند موجود مرتبط بدا اندواع نیالهدا ال دیددساه
افددراد همچددون تیلددور 1،واسددان 2،سددرا 3و بلکددین 4،عوامددل مددوثر بددر نیددال اوالعدداتی را بددر
میتمارند .رهیافتها لبانتنای ی ،روانتدنای ی و رهیافدت نظا هدا ذییدره و بالیدابی
اوالعا در بیان نیال اوالعاتی سه رهیافت ییشنهاد این یژوهشگران به عنوان رهیافتها
ارنمد مرتبط با بیان نیال اوالعاتی مورد اتاره قرار سرف ه است.
صیامیان و همکاران ش )۱۳۹۳به بررسی نیالها اوالعاتی اربران بدا نسدی

بیندایی و

نقش ابخانه ها در تامین نیالها ننان یردای ند و م وجه تدند ه در ایدران عوامدل مدوثر
بر نیالها اوالعاتی اربران نابینا وضعیت مالوبی ندارد .ننها ال نقش چشدمگیر ابدداران
در این باره سخن سف ند.

۱. Taylor
۲. Vaughan
۳. Goss
۴. Belkin
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مجددرب و هیدداتی ش )۱۳۹۴رضددایت اعتددا هیئددت علمددی و دانشددجویان تح ددیال
تکمیلی دانشگاه تیرال را درباره اس فاده ال منابآ و یدما

ابخانه دیجی اد دانشگاه تدیرال

مورد بررسی قرار دادند .یاف دهها نندان نشدان داد ده بیشد رین میدزان رضدایت مربدوط بده
سهولت دس رسی به ابخانه دیجی اد بود و م رین میزان رضایت نیدز بده سدا اوالعداتی
فراه تده ای اص داتت .در ای یدار نداتد ن رمدز عبدور و دد داربر ال دالیدل عدد
اس فاده ال ابخانه دیجی اد دانشگاه تیرال توسط اربران ابرال تده بود.
نهنچیان و همکاران ش )۱۳۹۴ه به سنجش نیالها نمدولن ابدداران م خ دص و
غیر م خص ابخانهها عمومی مشهد یردای ند و نقش تجربه در این نیالها را مورد توجده
قرار دادند.
یژوهش قاسمی و داوریناه ش )۱۳۹۵ه مورد او نیالها اوالعاتی هرفه ا و غیدر
هرفه ا اعتا هیا علمی دانشگاهها بدر مبندا رویکدرد تحلیدل تدنای ی دار یردای ده
است ،نشان داد ه تفداو وویفده ،تفداو نیالهدا اوالعداتی افدراد را موجد

مدی تدود.

یاف هها یژوهش ننان نشان داد ه با وجود سن ردسی انادها الک رونیک ،هندول سدنت
تفاهی نقشی جد در سردن اوالعا در جامعه دانشگاهی دارد.
لوارقی ،همد یورو مراد شلودنیند) دریاف ند ه دانشجویان ارتناسی دانشدکده
روانتناسی دانشگاه تبریز عالقمند یاصی بر ورفیتهدا فتدا مجدال بدرا برقدرا
ارتباط اثربخش در بن ر فرایند اوالعیابی دارند .در واقآ ن ایج یدژوهش نندان نشدان داد ده
دانشجویان مذ ور ال فتا مشار ی ایجاد تده به مدد فتا مجدال در راسد ا فرایندد
اوالعیددابی یددود اسد فاده بهیندده می ننددد .یددژوهش هاضددر نیدز بدده دنبدداد تددنایت نیالهددا
اوالعاتی دانشجویان روان تناسی در دانشگاه سمنان وراهی و اجرا تد.
این یژوهش به دنباد تنایت نیالها اوالعاتی دانشجویان تح دیال تکمیلدی روان
تناسی دانشگاه سمنان است .یرسش اصلی یژوهش هاضدر اینندت ده نیالهدا اوالعداتی
دانشجویان روانتناسیدانشگاه سمنان دامند؟
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روش شناسی
این یژوهش ال نوع اربرد است و با اسد فاده ال رون سرانددد تئدور انجدا تدده
است .جامعه یژوهش در این تحقی تامل دانشجویان روانتناسدی دانشدگاه سدمنان در سده
مقاآ ارتناسدی ،ارتناسدی ارتدد و د درا در لمدان انجدا یدژوهش ش )۱۳۹۴-۱۳۹۶در
مجموع  ۱۳۳دانشجو میباتد .تعداد دانشدجویان ارتناسدی ارتدد مشد،ود بده تح دیل در
لمان انجا یژوهش  ۱۰۲دانشجو و دانشجویان د ر  ۳۱دانشجو بود.
سددردنور دادههددا در ایددن یددژوهش م دداهبه عمید نیمدده سددای اریاف ه فددرد 1بددود.
م اهبه ها نیز با اس فاده ال سین ضبط صور 2مخ وص سوتی تلفن همدراه ضدبط تدد.
با توجه به نیال به هدا ثر دادهها ،ال رون سرتمار اس فاده تد .سردنور دادهها تا لمان
اتباع دادهها ادامه یافت .یا ال انجا م اهبه هفد  ،به دلیل تکرار بودن دادههدا ارارده
تده ال سو جامعه یژوهش نهای ا ،ینج م اهبه دیگر با جامعه یژوهش انجا تد تا اومینان
الل ال تکرار نبودن داده و اتباع داده ها فراه تود و داده جدید بدسدت نیامدد .تمدا
م اهبهها یا ال ییاده ردن ،تایپ تدند و یا ال بارسذار در نر افزار تحلیل دادههدا
یفی  MaxQDAننخه  ،۱۰ال وری

دسذار نلاد ،محدور و ان خدابی مدورد تجزیده و

تحلیل قرار سرف ند .ال تکنیک مقاینه مداو بین دادهها3و یادداتت بدردار 4در هدین ییداده
سال و ماالعه مداو دادههدا نیدز اسد فاده تدد .یدا ال اسد خراج ددها ،ال ورید

ن درد

اعتا  5،دها اس خراج تده در ای یدار اعتدا جامعده یدژوهش قدرار سرفدت تدا تناسد
دها با نظرا ننها بررسی تود و ن ایج این ار ال مشابهت دیدساهها جامعه یدژوهش و
دها اس خراج تده هکایت داتت.

۱. Semi-structured In-depth Individual Interview
۲. Voice Recorder
۳. Constant Comparison
۴. Memorizing
۵. Member checking
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یافتهها
تعداد  ۲۰مقوله اصلی مرتبط با یرسش یژوهش ،ال میان  ۶۶مقوله فرعی و  ۱۲7مفهو
من د خرج ال م د ن م دداهبهها تحلیددل تددده بدده دسددت نمددد .مقولددهها اصددلی ابزارهددا
جن جو این رن ی ،اوالعا هرفها  ،اوالعا نشر ،اوالعیابی و بالیابی اوالعا  ،اع بدار
مندددابآ اوالعددداتی ،یایگاههدددا اوالعددداتی اسددد ناد  ،یایگاههدددا اوالعددداتی تخ

دددی،

در افزارهددا رایگددان ،سددبکها منبآنوینددی ،سددرقت علمددی ،تددبکهها اج مدداعی،
دداب ،تددنایت اوالعددا  ،تددنایت بافددت و منددابآ بدداف ی ،تددنایت

تددبکهها جند جو

مکانیز یژوهش ،تنایت منابآ بافت ،لزو تنایت مندابآ اوالعداتی ،مفداهی تدبکه ،مندابآ
این رن ی ،منابآ تخ

ی ،ونیالها اوالعاتی ندر افدزار تشدکیل دهندده  ۲۰مقولده اصدلی

مرتبط با یرسش اصلی یژوهش است ه در ادامده بریدی تدواهد مدرتبط بدا ایدن مقولدهها و
مفاهی نن مورد اتاره قرار میسیرد.
جدول یک .مقوله های اصلی ،فرعی و مفاهیم مرتبط با نیاز اطالعاتی دانشجویان روانشناسی
ردیف

مقوله اصلی

مقوله فرعی

مفهوم

شناخت گوگل مپ

آشنا نبودن با گوگل مپ

شناخت مرورگرها

آشنا نبودن با مرورگرها
آشنا نبودن با اپک
شیوه یافتن موتورهای جستجو
آشنا نبودن با از یک متخصص بپرس

ابزارهای جستجوی
1

اینترنتی

آشنا نبودن با موتورهای جستجو
ابزارهای جستجو

آشنا نبودن با ابرموتورهای جستجو
آشنا نبودن با راهنماهای موضوعی
آشنایی با موتورهای کاوش
آشنایی با فلسفه و کارکرد موتورهای
جستجو
شناخت ناکافی از گوگل و خدماتش

لزوم شناخت گوگل

آشنا نبودن با گوگل درایو و خدماتش
آشنا نبودن با گوگل اسکالر
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ردیف

مقوله اصلی

2

اطالعات حرفهای

3

اطالعات نشر

مقوله فرعی
شناخت آزمونهای
روانشناختی
روانشناسی

آشنا نبودن با سازمانهای روانشناسی

نیاز به مشاور اطالعاتی

نیازهای اطالعاتی آموزشی

آشنا نبودن باDOI

آشنا نبودن باDOI

آشنایی با نگارش کتاب

نگرش نادرس نسبت به نگارش کتاب

کسب تجربه انتشاراتی

نیاز به کسب تجربه انتشاراتی

ریزش کاذب

ریزش کاذب

جستجو
لزوم آشنایی با جستجوی
تخصصی
اطالعیابی و بازیابی

لزوم آشنایی با فرایند

اطالعات

جستجو
لزوم آشنایی با فرمولبندی
جستجو
لزوم شناخت ابزارهای
جستجو

نیاز به انواع متنوع جستجوها
تنوع موضوعی جستجوها
آشنا نبودن با اصطالحات جستجو
آشنا نبودن با جستجوی تخصصی
لزوم آشنایی با فرایند جستجو
فرمولبندی جستجو
آشنا نبودن با عملگرهای بولی

مشکل کلیدواژهای

مشکل کلیدواژهای

مهارت جستجو

مهارت جستجو

نیاز به یافتن معادل واژهها

یافتن معادل انگلیسی واژهها

اهمیت توجه به اعتبار
اطالعات
5

نیاز به یافتن انواع آزمونهای روانشناختی

نیاز به شناخت سازمانهای

لزوم آشنایی با اصطالحات

اعتبار منابع اطالعاتی

مفهوم

نیاز های اطالعاتی /مشاوره

شناخت شیوههای جستجو

4

27

اهمیت توجه به اعتبار اطالعات

شناخت اعتبار اطالعات

بی اعتمادی به پاورپوینت

اعتبار انواع منابع

آشنانبودن با اعتبار انواع منابع

اعتبار مشاهدهای

اعتبار مشاهدهای

اعتباریابی منابع

اعتباریابی منابع
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ردیف
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مقوله اصلی
پایگاههای اطالعاتی
استنادی

مقوله فرعی

مفهوم

تردید در اعتباریابی منابع

تردید در اعتباریابی منابع

پایگاههای اطالعاتی استنادی

اطالع نداشتن از صفحه اساتید در گوگل
اسکالر
آشنا نبودن با سیج
آشنا نبودن با سایک اینفو
معرفی پایگاههای اطالعاتی در دروس غیر

لزوم شناخت پایگاههای
اطالعاتی تخصصی انگلیسی
7

پایگاههای اطالعاتی

تخصصی
آشنا نبودن با پایگاه ساینس دایرکت
آشنا نبودن با محتوای پایگاههای اطالعاتی
انگلیسی زبان

تخصصی

آشنا نبودن با پایگاههای اطالعاتی
تخصصی
آشنا نبودن با پایگاههای اطالعاتی فارسی
لزوم شناخت پایگاههای

زبان

اطالعاتی فارسی

شنا نبودن با پوشش موضوعی پایگاهها ی
فارسی زبان

آشنایی با شیوه استفاده از
8

درسافزارهای رایگان

منابع اطالعاتی رایگان

منابع اطالعاتی رایگان

لزوم شناخت درسافزارهای

آشنا نبودن با درسافزارهای رایگان

رایگان

()ocw
آشنا نبودن با سبک منبعنویسی شیکاگو
آشنا بودن با ونکوور
آشنا بودن با سبک شیکاگو

9

سبکهای منبعنویسی

لزوم آشنایی با سبکهای

سبکهای منبعنویسی

منبعنویسی

آشنا بودن با ای پی ای
آشنا نبودن با شیوه منبع نویسی ای پی ای
آشنا نبودن با شیوه منبع نویسی ون کوور
اشکال در رفرنسنویسی منابع فارسی

نرم افزارهای سرقت علمی

آشنا نبودن با نرم افزارهای سرقت علمی
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ردیف

مقوله اصلی

10

سرقت علمی

11

شبکههای اجتماعی

29

مقوله فرعی

مفهوم

شناخت مفهوم سرقت علمی

آشنا نبودن با مفهوم سرقت علمی

شبکههای اجتماعی

اعتبار در شبکههای اجتماعی

شبکههای اجتماعی تجاری

لینکدین
ریسرچ گیت

شبکههای اجتماعی علمی

آکادمیا
لزوم آشنایی با شبکههای اجتماعی علمی

اعتبار شبکههای اجتماعی

نازل بودن سطح اطالعات در شبکههای
اجتماعی
عضو نبودن در شبکههای اجتماعی
آشنا نبودن با شبکههای اجتماعی
فرهنگ استفاده از شبکههای اجتماعی
تشخیص کانالها و گروههای اجتماعی

لزوم شناخت شبکههای

حرفهای و غیرحرفهای

اجتماعی

لزوم آشنا بودن معایب شبکههای
اجتماعی
لزوم آشنایی با شبکههای اجتماعی علمی
و تخصصی و عمومی
گروهها و کانالهای شبکههای اجتماعی
آشنا نبودن با شبکههای جستجوی کتاب

شبکههای جستجوی

لزوم شناخت شبکههای

آشنا نبودن با گوگل بوکس

12

کتاب

جستجوی کتاب

آشنا نبودن با ای براری ()Ebrary

13

شناخت اطالعات

آشنا نبودن با آمازون ()Amazon

شناخت بافت و منابع
14

بافتی

تردید در تصمیمگیری

تردید در تصمیمگیری

تشخیص نیاز به اطالعات

تشخیص نیاز به اطالعات

لزوم شناخت منابع بافت

آشنا نبودن با منابع موجود در بافت

شناخت ایمیل آکادمیک

اطالع نداشتن از خدمات ایمیل آکادمیک

لزوم شناخت صفحه خانگی

اطالع نداشتن از وجود صفحه خانگی

اساتید

اساتید

آشنایی با سایت دانشگاه

لزوم مراجعه مداوم به سایت دانشگاه
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مقوله اصلی

مقوله فرعی

مفهوم

شناخت فضای ابری دانشگاه

نیاز به آشنایی با فضای ابری دانشگاه
آسیبشناسی پژوهش
تشویق به سهلانگاری انجام پژوهش

آسیبشناسی پژوهش

نگارش پایاننامه توسط دیگران
توجه ناکافی به پژوهشهای کیفی
حذف منابع نیازمند اشتراک
انتشار رفرنسی

15

شناخت مکانیزم

اصول اخالق پژوهش

پژوهش
پایگاه پرسشنامه

آشنایی با اصول اخالق پژوهش
لزوم توجه به قبح تقلب علمی
آشنا نبودن با سایتهای ارائه دهنده
پرسشنامه
شیوه یافتن سایتها و نرم افزارهای

ترجمه الکترونیکی

ترجمه
شیوه یافتن سایتهای ترجمه

لزوم مطالعه عمیق

لزوم مطالعه متن کامل مقاله

نزدیکبینی معرفتی

نزدیکبینی معرفتی

لزوم شناخت سرعنوانهای

آشنا نبودن با سرعنوانهای موضوعی

موضوعی فارسی

فارسی
نادیده گرفتن انواع منابع

16

لزوم شناخت منابع

نگرش نادرست نسبت به مجله

اطالعاتی

شناخت نادرست نسبت به مجله

شناخت انواع منابع

اهمیت نداشتن اعتبار منابع
آشنا نبودن با اشکال و فرمت های مختلف
منابع
مفهومac.ir
آشنا نبودن با مفهوم.ir

17

مفاهیم شبکه

لزوم شناخت مفاهیم شبکه

18

منابع اینترنتی

لزوم شناخت ویکیپدیا

آشنا نبودن با مفهوم.com
آشنا نبودن با مفاهیم شبکه
آشنا نبودن با مفهوم دامین
نیاز به آشنایی با اعتبار ویکیپدیا
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مقوله اصلی

19

منابع تخصصی

مقوله فرعی

31

مفهوم
تردید در اعتبار ویکیپدیا
ویکیپدیا دایره المعارف اینترنتی باز
نیاز به آشنایی با ویکیپدیا
ایجاد مدخل در ویکیپدیا

نگرش نادرست به وبالگ

نگرش نادرست در استفاده از وبالگ
آشنا شدن با گروههای بحث الکترونیکی

گروههای بحث الکترونیکی

عضو نبودن در گروه های بحث
الکترونیکی

گزارشهای موردی

لزوم دسترسی به گزارشهای موردی

لزوم شناخت نشریههای

case report
آشنا نبودن با نشریه های رشته

روانشناسی

روانشناسی

ترجیح کار دستی به استفاده
از نرم افزار
لزوم شناخت نرم افزاز
مدیریت یادداشت

ترجیح کار دستی به استفاده از نرم افزار
آشنا نبودن با وان نوت
آشنا نبودن با نرم افزارهای مدیریت
یادداشتها
آشنا نبودن با نرم افزار رفرنس منیجر

20

آشنا نبودن با نرم افزار پژوه یار

نیازهای اطالعاتی نرم
افزاری

لزوم شناخت نرم افزارهای

نرم افزار سمیم نور

مدیریت استناد

آشنا نبودن با نرم افزار های مدیریت
استناد
مدیریت استناد با نرم افزار ورد

نرم افزارهای پژوهشی

جی پاور

نرمافزارهای مدیریت

آشنا نبودن با نرم افزارهای مدیریت

اطالعات شخصی

اطالعات شخصی

جدود یک ،مقولهها اصلی ،فرعی و مفاهی من خرج ال م ن م داهبهها صدور
سرف ه با جامعه یژوهش را نشان میدهدد .یاف دهها یدژوهش نشدان میدهدد ده دانشدجو
رحمان معرفت/یزدان منصوریان/محمدزره ساز
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روانتناسی نیال به نتنایی با یایگاهها اوالعداتی تخ

دی دارد .بریدی مفداهی همچدون

نتنا نبودن بدا موتورهدا جند جو ،نتدنا نبدودن بدا ابرموتورهدا جند جو ،نتدنا نبدودن بدا
راهنماها موضوعی ،نیال به تنایت اُیک ها ،نیدال بده تدنایت ابزارهدا سوسدل همچدون
سوسل مپ و نیال به تنایت مرورسرها نشدان میدهدد ده دانشدجو روانتناسدی نیالمندد
نتنایی با ابزارها جن جو این رن ی است.
نیال به یاف ن «اوالعا هرفها » نیز ال موضوعاتی است ه دانشدجویان روانتناسدی
تر ت ننده در م اهبهها یژوهش به عنوان نیالهدا اوالعداتی مدورد نیالتدان در ودی
م اهبهها صور سرف ه بدا نندان ابدرال ردهاندد .بریدی مفداهی اسد خراج تدده ال مد ن
م دداهبهها همچددون «نیدال بدده یداف ن انددواع نلمونهددا روانتددنای ی»« ،نیالهددا اوالعدداتی
/مشاوره»« ،نتنا نبدودن بدا سدالمانها روانتناسدی» و «نیالهدا اوالعداتی نمولتدی» نیدز
هکایت ال این دس ه ال نیالها دارد.
یاف هها یژوهش همچنین نشان داد ده دانشدجویان روانتناسدی تدر ت نندده در
م اهبهها با بریی مفاهی مدرتبط بدا نشدر همچدون تدایص دیجی دالی مندابآ1ش ،)DOIنتدنا
نین ند و نگرن نادر

ننبت به نگارن اب دارند .نیدال بده ند

تجربده ان شداراتی نیدز

جز نیالها اوالعاتی دانشجویان روانتناسی تر ت ننده در م اهبهها است ده نشدان
میدهد ه مقوله اصدلی «اوالعدا نشدر» بده عندوان یکدی ال نیاهدا اوالعداتی دانشدجویی
روانتناسی باید مورد توجه قرار سیرد.
یکدی ال مقولددهها اصددلی بدسددت نمددده در یددژوهش هاضددر« ،اوالعیددابی و بالیددابی
اوالعا » است .بریی تواهد ال نیال به نتنایی و ن

اوالعدا دانشدجو روانتناسدی

دربدداره بریددی مباهددث همچددون ریدزن دداذب ،جند جو تخ

دی و فراینددد جن د جو،

فرمودبند جن جو ،عملگرها بولی و نحوه یاف ن معادد انگلینی وا هها هکایت دارد.

۱. Digital Object Idnetifier
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مقوله «اع بار منابآ اوالعاتی» به عنوان یکی ال مقولدهها اصدلی مند خرج ال دادههدا،
نشان میدهد ه دانشجو روان تناسی نبال به ند

اوالعدا در ی دوص اع بدار مندابآ

منابآ اوالعاتی دارد .بریی تواهد نشان می دهد ه دانشجو روانتناسی بدا اع بدار اندواع
منابآ نتنا نینت و در اع باریابی منابآ اوالعاتی با تردید و چالش مواجه است.
مقوله اصلی «یایگاهها اوالعاتی اس ناد » نشان میدهد ه دانشدجو روان تناسدی
تر ت ننده در م داهبه نیدال بده ند

اوالعدا مناسد

دربداره یایگاههدا اوالعداتی

اس ناد دارد .تواهد نشان میدهد ه دانشجو روانتناسی اوالعدی ال صدفحه مدرتبط بدا
اساتید یود در سوسل اسکالر ندارد.
یاف هها یژوهش نشان داد ه دانشجویان روان تناسی تر ت ننده در یدژوهش بدا
بریی یایگاه ها اوالعاتی تخ

ی مرتبط با هوله روان تناسی ال جملده سدیج1و سدایک

اینفو2نتنا نین ند و نیالمند ن

اوالعا مناس در ایدن هدوله میباتدند .همچندین نتدنا

نبودن با یایگاه ساینا دایر ت و نتنا نبودن با مح وا یایگاهها اوالعاتی انگلینی لبدان
و فارسی لبان هکایت ال نیال به ند

اوالعدا در بداره یایگاههدا اوالعداتی تخ

دی

فارسی و انگلینی لبان برا دانشجویان روانتناسی تر ت ننده در م اهبهها دارد.
نیال به ن

اوالعا درباره «در افزارها رایگان» مب نی بر ایدن تداهد اسدت ده

دانشجویان روان تناسی بدا در افزارهدا رایگدان3ش )ocwموجدود در وب نتدنا نیند ند و
نیالمند ن

اوالعا در ابن باره هن ند .تدواهد و یاف دهها یدژوهش نشدان میدهدد ده

دانشجویان روانتناسی با مندابآ اوالعداتی رایگدان موجدود در وب نتدنا نیند ند و نیالمندد
ن

اوالعا در این هوله هن ند.
بریی نیالها اوالعاتی دانشجویان روانتناسی تر ت ننده در م داهبهها مدرتبط

بددا سددبکها اس د ناد اسددت .تددواهد نشددان میدهددد دده دانشددجویان تددر ت ننددده در
۱. https://us.sagepub.com
۲. http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx
۳. Open course ware
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م اهبهها با بریی سبکها مارح در هوله اس ناد ال جملده سدبک منبآنویندی تدیکاسو،
ونکوور و سبک منبآ نوینی ا یی ا
الل را ندارند و نیالمند ن

ه دقیقا مرتبط با هوله روان تناسی است ،نتدنایی

اوالعا در این هولهها هن ند .لزو نتنایی بدا سدبکها

منبآنوینددی لمینهسددال توجدده بدده ایددن نیددال اوالعدداتی ضددرور و مددورد نیددال در دانشددجویان
روانتناسی میباتد.
تواهد و یاف دهها یدژوهش نشدان میدهدد ده دانشدجویان روانتناسدی بدا موضدوع
«سرقت علمی» نتنایی ندارند .بریی مفاهی مند خرج ال مد ن م داهبه هدا همچدون «نتدنا
نبودن با نر افزارها سرقت علمی» و «نتنا نبودن با مفهو سرقت علمی» تواهد بدر ایدن
مدعا میباتند .لزو تنایت تبکهها اج ماعی علمی و تجار منجر بده تدکلسیر نیدال
اوالعا مرتبط با «تدبکهها اج مداعی» بدرا دانشدجویان روانتناسدی تدر ت

به ن

ننده در م اهبهها تده است .بریدی مفداهی اسد خراج تدده ال مد ن م داهبهها همچدون
«اع بار تبکهها اج ماعی» نشان میدهد ه نیدال بده ند

اوالعدا در ی دوص اع بدار

تبکهها اج ماعی بدرا دانشدجویان روانتناسدی تدر ت نندده در م داهبهها اهندا
میتود.
ند

اوالعددا و نیددال بدده اوالعددا دربدداره «تددبکهها جن د جو

دداب» نیددز ال

موضوعاتی است ه بدرا دانشدجویان روانتناسدی تدر ت نندده در م داهبهها اهمیدت
دات ه اسدت .تدواهد نشدان میدهدد ده دانشدجویان روانتناسدی بدا تدبکهها و سدایتها
اوالعاتی مخ ص جن جو
نتنایی ندارند و اهنا

اب همچدون سوسدل بدو ا 1،ا بدرار 2و نمدالون3و غیدره
نیال به ن

اوالعا در این باره دارند.

مقوله «تنایت اوالعا » با دو لیرمفهو «تردید در ت می سیر » و «تشخیص نیال به
اوالعا » ال لزو توجه به نیالها اوالعاتی مدرتبط بدا اوالعدا و اهمیدت نن در ت دمی
۱. Google books
۲. Ebrary
۳. Amazon
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سیر هکایت دارد .دانشجویان روانتناسی تر ت ننده در م اهبه ال بداف ی ده در نن
هتور دارند تنایت مناسبی ندارند و نیالمند ن

اوالعا مناسد

مدرتبط بدا «تدنایت

بافت و منابآ باف ی» هن ند .بریی مفاهی من خرج ال م ن م اهبهها همچون «اوالع ندات ن
ال وجود صفحه یانگی اساتید»« ،اوالع ندات ن ال ایمیل ن ادمیک»« ،نتنا نبدودن بدا مندابآ
اوالعاتی موجود در بافت» و نیز «نیال به نتنایی با فتا ابر دانشگاه» هکایت ال نیالهدا
اوالعاتی مناب بر باف ی دارد ه دانشجو روانتناسی در نن هتور دارد.
مقوله اصلی «تنایت مکانیز یژوهش» هکایدت ال نیدال بده ند
منارلی همچون «نسی تناسی یژوهش» ،توجه افی به یژوهش ها
اوالعا درباره اصود ایالق یژوهش و توجده بده قدب تقلد

اوالعدا دربداره
یفی و لدزو

ند

علمدی دارد .نتدنا نبدودن بدا

سایتها اراره دهنده یرسشنامه و تیوه یاف ن سایتها و نر افزارها ترجمده نیدز ال دیگدر
نیالها اوالعاتی دانشجویان روانتناسی می باتد.
بریددی نیالهددا اوالعدداتی دانشددجویان روانتناسددی تددر ت ننددده در م دداهبهها
یژوهش در هوله تدنایت مندابآ اوالعداتی قدرار دارد .مقولده اصدلی «لدزو تدنایت مندابآ
اوالعاتی» بر همین اسا

تکل سرف ه است .نتنا نبودن با سرعنوانها موضوعی فارسدی،

نادیده سرف ن انواع منابآ ،نگرن و تنایت نادرست ننبت به مجله ،لزو توجده بده اهمیدت
اع بار منابآ و نتنا نبودن با اتکاد و فرمتها مخ ل

مندابآ ال لدزو

ند

اوالعدا در

این هولهها هکایت دارد.
«مفدداهی تددبکه» مقولددها اصددلی اسددت دده دانشددجویان روانتناسددی نیددال بدده ند
اوالعا درباره نن دارند .تواهد و یاف هها یژوهش نشان داد ه دانشجویان روانتناسدی
با بریی مفاهی همچون مفداهی دامدین1نتدنایی ندارندد .ننهدا مفهدو دامدین را نمیدانندد و
انواع ننها را نمیتناسند و نیالمند ن

اوالعا در این هند ند .ند

اوالعدا دربداره

۱. Domain
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مفاهی تبکه به عنوان یکدی ال نیالهدا اوالعداتی دانشدجویان تدر ت نندده در م داهبه
مارح تده است.
اوالعا درباره «منابآ این رن ی» ال نیالهدا اوالعداتی دانشدجویان روان

نیال به ن

تناسی است ه در مقوله مذ ور قرار سرف ه است .تواهد و یاف ه هدا یدژوهش نشدان مدی
دهد ه دانشجویان روان تناسی نیالمند نتنایی با اع بار ویکییدیا هن ند و ننهدا نندبت بده
اع بار ویکی یدیا تردید دارند .همچنین ننبت به اس فاده ال وبالگ نگرن نادرسد ی دارندد.
به نظر میرسد ن

اوالعا در این هولهها میتواند تنایت بیش ر ننها را ننبت به منابآ

این رن ی افزایش دهد.
مقولدده «منددابآ تخ

ددی» هکایددت ال نیددال بدده ند

اوالعددا در ایددن هددوله دارد.

دانشجویان روانتناسی تر ت نندده در م داهبهها ال نیدال بده دس رسدی بده سزارنهدا
مورد 1سخن سف هاند و نیدز اذعدان ردهاندد ده بدا نشدریهها روانتناسدی نتدنا نیند ند.
ن

اوالعا در این هولهها میتواند بریی ال نیالها اوالعاتی ننان را مرتفآ سالد.
«نیالها اوالعاتی نر افزار » یکدی ال مقولده هدا اصدلی مند خرج ال دیددساهها

اراره تده توسط دانشجویان روانتناسی در یژوهش هاضر است .تواهد نشان میدهدد ده
دانشجویان روانتناسی نیال به ن

اوالعا در بریی هولهها نر افزار همچون «وان

نو »« ،نر افزارها مدیریت یادداتتها»« ،نر افزار رفرنا منیجر»« ،نر افدزار یدژوه یدار»،
«نر افزار سمی نور»« ،جی یاور»« ،نر افزارها مدیریت اوالعا تخ ی» و به وور لدی
نر افزارها مدیریت اس ناد دارند.

بحث و نتیجه گیری
بر اسا

دسدذار ان خدابی ،نیالهدا اوالعداتی دانشدجویان روانتناسدی دانشدگاه

سمنان در  ۵وبقه لی قرار داده تدد .نمدودار تدماره  ۱ده بدر مبندا

دسدذار ان خدابی

۱. Case report
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صور یذیرف ه است ،نشان میدهد ه دانشجویان روان تناسی نیالها اوالعاتی م ندوعی
دارند.
اطالعات
حرفهای و
اطالعات نشر

شناخت مکانیزم
پژوهش

نیازهای
اطالعاتی
دانشجویان
روانشناسی

شناخت منابع
اطالعاتی
تخصصی و بافتی

مفاهیم جستجو و
بازیابی اطالعات

مفاهیم اینترنت
و شبکه های
اطالعاتی
اجتماعی

نمودار  .1نیازهای اطالعاتی دانشجویان روانشناسی دانشگاه سمنان

نمودار یک نشان میدهد ه دانشجویان روانتناسی نیال به ند
مفاهی این رنت و تبکهها اج ماعی دارند .ننها همچنین نیال به ن

اوالعدا دربداره
اوالعدا مدرتبط بدا

مکانیز یژوهش دارند.
ن

اوالعا درباره منابآ اوالعاتی تخ

ی و مندابآ اوالعداتی موجدود در بافدت

دانشگاه ،ال دیگر نیالها اوالعاتی دانشجویان مذ ور باتد .بخشدی ال نیالهدا اوالعداتی
دانشجویان روانتناسی دانشگاه سدمنان نداور بدر مفداهی این رندت و تدبکه هدا اوالعداتی
اج ماعی است و مفاهی مرتبط بدا جند جو و بالیدابی اوالعدا نیدز در نیالهدا اوالعداتی
دانشجویان روانتناسی مارح است.
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تشکر و سپاسگزاری
یژوهشددگران بددر یددود الل میداننددد ال همکددار و همدددلی صددمیمانه دانشددجویان
تر ت ننده در م اهبهها یدژوهش هاضدر سراسدگزار نمایندد .اعتدا هیدا علمدی
سددروه روانتناسددی دانشددگاه سددمنان نیددز تایند ه اه ددرا و تقدددیر هند ند .ابدددار مح ددر
دانشکده روان تناسی و علو تربی ی دانشگاه سمنان ،سدر ار یدان ذوالفقدار نیدز تایند ه
اه را و تقدیر هن ند.
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