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مقدمه
رف ارهددا اننددان ال انگیزههددا و نیالهددا اوالعدداتی۱او سرچشددمه میسیرنددد و اننددان
همواره نیالها سوناسونی دارد و برا برنوردن نیالهایی تالن می ند ه اهمیت بیش ر
در لندسی او دارند .نیالها اوالعاتی نیدز ممکدن اسدت بریاسد ه ال محر هدا انندانی،
رتد جنمی و ذهنی ،ترایط محیادی و تح دیلی باتدد شنو داریز و داورینداه .)۱۳8۵ ،ال
ننجا ه اوالعا همواره در اتکاد و قال ها مخ لفی من شر میتود ،دس یابی بده ننهدا
نیالمند مهار در جن جو و فراسیر اس راتژ ها جند جو و تناسدایی اندواع محملهدا
اوالعاتی میباتد؛ بنابراین ،رف ار یژوهشدگران و جوینددسان اوالعدا بدر اسدا
ننها م فاو است .افراد ال راهها مخ ل

تدنایت

و با انگیزهها م فداو بده یداف ن و جند جو

اوالعددا مددورد نیددال یددود مییردالنددد دده نددوع نیالتددان بددر تددیوهها جن د جو و رف ددار
اوالعیابی۲ننان تسثیر میسذارد .مدیران و م خ

ان اوالعرسانی امروله بدا هجد عظیمدی

ال دادههدا۳مواجهندد ده مددا ذییدره میتدوند .ایددن دادههدا جهدت اسد فاده بهینده بایدد بدده
اوالعا ۴و دانش۵تبدیل توند.
در سذت ه یکی ال دغدغهها محققان محدودیت دس رسدی بده اوالعدا  ،اوالعدا
1- Information Needs
2
- Information Searching Behaviour
3
- Data
4
- Information
5
- Knowledge
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د اوالعددا بددود؛ امددا امددروله بددا رتددد رول افددزون امکانددا و

امریوتر و وب جهانسن ر تاهد سن رن هج عظی اوالعا تولید تده در

دنیا هن ی  .این یدیده دس رسی اربران به اوالعا مناس

را دتوار سدای ه و باعدث تدده

ه اربران برا دس یابی به اوالعا مورد نظر به صور سزینشی عمل نند و نانی در
دس رسی به اوالعا موف اند ه ب وانند به صور ان خابی و با دات ن هددف و نسداهی بده
سو منابآ اوالعاتی بروند .در غیر این صور در سرداب اوالعا سرف ار تده و این امدر
باعث اتالف وقت و سرمایه افراد یواهد سردید.
امروله یکی ال عوامل تمایز بین جوامآ توسعه یاف ه با جوامآ فقیر و در هاد رتدد ،در
مرهله اود میزان قدر اوالعا است؛ بنابراین هر جامعها

ه مجهز بده اوالعدا بیشد ر

میباتدد ال قددر اق داد بیشد ر نیدز بریددوردار اسدت .ایدن قددر در ای یدار داتد ن
اوالعا درست و رولنمد است شیرها نیا.)۱۳87 ،
رف ددار اوالعیددابی تددامل جمددآنور  ،دریافددت و ان قدداد اوالعددا اسددت و جنبددهها
مخ لفددی ماننددد انگیزههددا و اهددداف جن د جو اوالعددا  ،ماهیددت و نددوع اوالعددا مددورد
جن جو ،رونها و ابزارها دس یابی بده اوالعدا  ،تناسدایی ،جند جو و ند

اوالعدا

مورد نیال ،رف ارها ارتباوی و اس فاده ال ابخانه را دربرمیسیرد شنوتین فدرد ۱۳8۴ ،نقدل
در ینرو  .)۱۳88 ،ال نظر یینلی۱سدابقه ،تجربده فدرد ،انگیدزه ،تشدکیال هرفدها  ،نظدا
اج ماعی ،سیاسی ،اق اد و سودمند اق اد اوالعا  ،مه تدرین عوامدل اثرسدذار بدر
رف ار اوالعیابی هن ند .به نظر او رف ار اوالعیابی به جنبدهها

یفدی بیشد ر توجده دارد ،بده

ویددژه نن دده عوامددل لیربنددایی روانشددنای ی و جامعهتددنای ی در نن نقددش اساسددی دارنددد
شیینددلی .)۱۹۶8 ،ویلنددون۲در الگددو رف ددار اوالعیددابی یددود نشددان میدهددد دده چگوندده
ویژسیهدددا روانشدددنای ی ،جمعیتتدددنای ی ،نقشمددددار ۳درونفدددرد  ،محیادددی و

1- Paisly
2- Wilson
3- Role-related
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منبآمدددار  ۱،فرنینددد اوالعیددابی را تحددت تددسثیر قددرار میدهددد .ویلنددون ،یودبدداور و
یوداثربخشی را مفثرترین عامل در رف ار اوالعیابی میداند شویلنون.)۲۰۰۲ ،
نانی ه به مهار ها اوالعیابی دست یاف ه باتند ،در جن جو من قل اوالعا
توانمند یواهند بود .باسواد اوالعاتی باید ال ارلن اوالعا در یژوهش نساه باتد و بداند
چگونه دانش عرضه و ذییره میتدود و چده نظا هدایی بدرا یدردالن داندش و اوالعدا
وجددود دارد .بددا ابزارهددا دییددره اوالعددا چددایی و ماتددینی و بددا مجددار م فدداو ان قدداد
اوالعا  ،نتنا و در بهرهور ال ننها توانا باتد؛ لیرا بددون مهدار در تناسدایی مندابآ و
بالیددابی اوالعددا یاسددخگویی بدده یرسددشها ذهددن یرسشددگر و محق د  ،مینددر نمیتددود
شداوریناه.)۱۳8۲ ،
در یژوهش هاضر منظور ال رف ار اوالعیابی مجموعه رف ارها و مهار هایی است ده
دانشیژوهددان سددا چهددار هولههددا علمیدده اسد ان یراسددان رضددو بددرا رفددآ نیالهددا
اوالعاتی در هوله تخ

ی یود به ار میسیرند.

هوله علمیه به عنوان عتو ال این جامعه و نهاد تسثیرسدذار در جریاندا

شدور و

تفکر مرد  ،در ابعاد سوناسون نیالمند اوالعا میباتد و باید اوالعا یدود را در عرصده
دایلی و بینالمللی بهرول ند و ال ت،ییرا سریآ جریانا در جهان به سادسی عبور نکندد.
روهانیت باید به جریانا علمی ،سیاسی ،اج ماعی ،فرهنگی و  ...دایلی و یدارجی اهاوده
دات ه و ورق اوالعاتی یود را تقویت نمایندد؛ بندابراین ،تعیدین نیالهدا اوالعداتی و رف دار
اوالعیابی ننان ،میتواند ضمن روتن ردن انگیزهها و اهدافشدان ال جند جو اوالعدا ،
تناسایی منابآ مورد اس فاده و تعیین مهار هدا و رونهدا اوالعیدابی ننهدا ،راه را بدرا
ایجاد یک سین اوالعرسانی مناس
یکی ال مدار

برا ننها فراه

ند.

و انونها تیعی ه در نهتدت علمدی امامیده ،نقدش عظیمدی ایفدا

رده ،هوله علمیه یراسدان اسدت .هدوله یراسدان در اواسدط قدرن دو هجدر بده دسدت
مبددار

امددا علیبنموسیالرضددا علی ده النددال ش ۲۰۶ – ۱۴8ق) تسسددیا تددد و عدددها ال
1
- Source-related
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ایشدان بهدره سرف ندد .همجدوار هدوله علمیده

یراسان با هر ماهر اما رضا شع) و بهرهبردن ال بر ا وجود این اما همدا  ،مه تدرین
عامل دس یابی این هوله یراف خار تیعه به این جایگاه اس وار است .هدوله علمیده یراسدان
در اف  ،۱۴۱۴دومین هوله علمیه تیعی در عرصه تفقه ،تولید علد و لمینهسدال نظا هدا
دینی و تمدن نوین اسالمی در جهان ،مرجآ اصدلی فرهندر و معدارف اسدالمی در مناقده،
الها بخش در تربیت عالمان م قدی ،م عهدد و ارنمدد و بریدوردار ال سدالمانها بالندده و
ه افددزا یواهددد بددود .در یددژوهش هاضددر ،منظددور ال دانشیژوهددان ،وددالب سددا چهددار
هولهها علمیه اس ان یراسان رضو است.
در جوامآ نونی با هجد عظیمدی ال داده ،مدواجهی  .امدروله ،در ا ثدر تدر تها و
سالمانها دادهها به سرعت تولید و جمآنور میتوند .در واقآ میتوان سفت ده در ایدن
قرن ،انفجار اوالعا در هاد ر دادن است و ما با بمباران اوالعاتی رو به رو هند ی  .اسدر
ال این ذییرهها عظی اس فاده نشود ،این منابآ بده صدور مقبرههدایی بییاصدیت تبددیل
یواهند تد شعباسی جوتقان .)۱۳87 ،ال لمانی ه رتد یایگاهها داده و هج اوالعدا ،
سرعت سرفت و میزان دادهها افزایش یافت ،نیال به تحلیل ماتینی دادهها و اسد خراج سدریآ
و دقی دانش نهف ه در ننها در برابر ضع

سین ها نمار

السدیک در مقابلده بدا ایدن

هج وسیآ تکل سرفت شالنون.)۱۳8۹ ۱،
رتد و انفجار دادهها ذییره تده ،نیال به تکنولو
هج لیاد داده به اوالعا و دانش را ول

هدا جدیدد جهدت تبددیل ایدن

می ند .در اینجاسدت ده تدبکهها ع دبی

م نوعی میتوانند به مک بیایند .یکی ال راه هلهدا مادرح در ایدن مندارل داده داو
است ه به وور ه لمان ال چندین رت ه علمی ال قبیل هون م نوعی ،تبکه ع بی ،نمار،
تناسایی الگو اس فاده می ند .داده داو جند جو یود دار مندابآ دادها بندیار بدزرگ
برا یاف ن الگوها و رف ارهایی اسدت ده فراتدر ال تحلیلهدا سداده هند ند .داده داو ال

1- Olson
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الگوری ها ریاضی ییچیدده بدرا تقندی بند دادههدا و ارلیدابی اه مداد و رویددادها در
نینده اس فاده می ند .داده او با عنوان ا شداف داندش در دادههدا نیدز تدنای ه میتدود
شتهرابی و تکورنیال .)۱۳87 ،داده او همچون هر اون دیگر به دنباد سنجدی اسدت
ه ال چش نهان است و بده عندوان رویکدرد شد

داندش ،در دنیدا دادههدا می داود تدا

مرواریددد ذ قیمددت دانددش را بدده چنددر نورد شغتددنفر  ،علیددزاده و تیموریددور.)۱۳۹۰ ،
داده او فرنیند تعیین الگوها سودمند تجار یدا ارتباودا در بانکهدا اوالعداتی یدا
سایر وسایل ذییره سال

امریوتر با اس فاده ال ابزارها نمار ییشدرف ه اسدت شفرهندر

تشریحی امریوتر میکروسافت.)۱۳8۶ ،
در هنگا اجرا داده او باید دو مال

را مد نظر قرار داد مورد اود این است ه

دانش اس خراج تده باید قابل فه  ،مع بر ،جدید و مفید باتد .مورد دیگر به باال بودن هج
دادهها تحت ا شاف میباتد .در تمامی منابآ داده او این موضوع مارح تدده اسدت
ه هر چه هج دادها بیش ر باتد ،روابط موجود در نن ییچیدهتر تده و در یی نن اهمیدت
داده او نمایانتر میتود .داده او به ما مک می ند تا جنگدل انبدوه را ببیندی بددون
نن ه در میان دری ان نن س توی شعباسی جوتقان.)۱۳۹۲ ،
فلنفه داده او این اسدت ده بدا تدنایت درسدت ال سذتد ه ،میتدوان نیندده را بدا
تقری

باال ییشبینی رد .به عنوان مثاد داده او در بخش فرون و ن

و ار مدک

می ند تا هداقل دو مورد اساسی را ب وان ییشبینی رد
 .۱ییشبینی نیالها یک مش ر یاص در نینده و در ن یجه هفظ نن مش ر .
 .۲ییشبینی نیال بالار در لمانها و مناو مخ ل

و در ن یجده سداماندهی نظدا تولیدآ

برا ننها شعباسی جوتقان.)۱۳۹۲ ،
یکی ال اربردها بارل تبکهها ع دبی ،در داده داو میباتدد .تدا ننجدایی ده
هولها تحت عنوان داده او بر مبنا تبکهها ع بی به وجود نمده است شغتدنفر ،
علیزاده و تیموریور.)۱۳۹۰ ،
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تبکه ع بی نوعی سین هون م نوعی ه ال سدلودها سیند ع دبی جدانوران
مددسال میتود و رون یردالن اوالعا  ،یدادسیر و محفوودا هافظده انندان را در
م،ز ،تبیهسال می ندد .تدبکه ع دبی بده صدور سیند ها مدرتبط بدا هد و درجهدت
یردالن عناصر وراهی میتوند ه هر یک ال ننها تعداد محددود ورود و یروجدی
دارد .این عناصر یردالن با دریافت ورود هدا ولندار ،تنظدی لمدان و تکدرار ،تناسدایی
عناصر ،تجزیه و تحلیل و تر ی

سف ار ،قابلیت یادسیر دارند شفرهنر تشریحی دامریوتر

میکروسافت.)۱۳8۶ ،
در این یژوهش ال تبکه ع بی یودسالمانده وهدونن اسد فاده تدده اسدت .بده ایدن
ترتی

نی هدایی ال قبیدل

ه رف ار اوالعیابی دانشیژوهان هوله یراسان رضو بر اسا

انگیددزه و اهددداف اوالعیددابی ،مهار هددا اوالعیددابی و راههددا دس رسددی بدده اوالعددا
یوتهبند و سرا یوتهها رتبهبند تدند .رف ار اوالعیابی دانشیژوهدان نتدی هدوله بدا
توجه به این ه به دامیک ال یوته ها تبیهتر است در یکی ال ننها قدرار سرف ده اسدت تدا
رف ار اوالعیابی ننها ییشبینی تود.
یوتهبند یک تابآ اوتی هدایتنشده۱ش ن ردنشده) برا

شد

سروهبندد ها

وبیعی در درون دادهها میباتد شتهرابی و تکورنیال .)۱۳87 ،در یژوهش هاضدر منظدور ال
یوتهبند فرنیند است ده دانشیژوهدان هدوله یراسدان رضدو را بده یوتدههایی بدا
وبژسیها مشخص تقنی می ند .این یوتهها بدر اسدا
توجه به ترایط و نیالها اوالعاتی ننها تعری

بررسدی دادههدا موجدود و بدا

میتوند و رف ار اوالعیابی ننان را تحلیل

می نند.
ایددن یددژوهش رف ددار اوالعیددابی دانشیژوهددان هددوله را بددا اسد فاده ال تددبکه ع ددبی
یوتهبند نموده تا بدا توجده بده نن ،برنامدهریزان در مرا دز اوالعرسدانی ب وانندد نیالهدا
اوالعاتی را ییشبینی و سا مفثر در جهت رفآ ننها برا این قشر مه جامعه بردارند .با

1- unsupervised
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اس فاده ال این رون الگوهدایی اسد خراج میتدود ده رف دار اوالعیدابی نتدی را ییشبیندی
می ند و قادر به یاف ن الگوهایی در اوالعدا اسدت ده تدا ندون هدیال ا و هیالسداه ال
وجود ننها اوالع ندات ه است و میتوان برا بدرنورد وضدعیتها دلخدواه جدیدد ال نن
اس فاده رد .با بده ارسیر تدبکه ع دبی ینجدرها جدیدد ال نیالهدا اوالعداتی و رف دار
اوالعیابی به رو مدیران ابخانهها و مرا ز اوالعرسانی بال میتدود .ه دی میتدوان ایدن
نیالها و رف ارها را در سدند چشد اندال بیندت سداله ییشبیندی نمدوده و یژوهشدگر را بدر نن
داتت تدا بده سدمت ا شداف اف هدا جدیدد و دانداییمحور در رتد ه علد اوالعدا و
دانشتناسی هر ت ند.
یاف هها این یژوهش میتواند به وراهان نظدا اوالعداتی و م خ
مددک نددد تددا در

دان اوالعرسدانی

به ددر ال نیالهددا و مشددکال دانشیژوهددان هددوله در جن د جو

اوالعا دات ه باتند و ب وانند با ییشبینی رف ار اوالعیابی ننان یددما مفیددتر و بهیندها
را برا این سروهها اراره و در نحوه اراره اوالعدا تمهیددا الل را اندیشدیده و اقددا بده
ت می سیر هوتمندانه نمایند .به وور لی ،اس فاده ال عل داده داو میتواندد در یداف ن
هج عظیمی ال دادهها هاصل ال ارتباط بین نثدار مخ لد  ،چگدونگی رف دار اوالعیدابی
اربران ،ارتباط بین اربران و منابآ ابخانه در بداله لمدانی مشدخص ،ییشبیندی بودجده و
منابآ مالی و غیره مفید باتد و اوالعا هاصل ال سردنور دادهها با برنامهها

ابخانهها

و مرا ز اوالعرسانی ه راس ا سش ه و باعث بهبود ت می سیر سردد.
هدف اصلی در یژوهش هاضر تعیین رف ار اوالعیابی دانشیژوهان سا جهار هوله
علمیه اس ان یراسان رضو با رویکرد تبکه ع بی بود .در همین راس ا اهداف فرعدی لیدر
مورد توجه قرار سرفدت تناسدایی هددف و انگیدزه اوالعیدابی دانشیژوهدان بدا اسد فاده ال
یوتهبند  ،تناسایی میزان مهار اوالعیابی دانشیژوهان بدا یوتدهبند ننهدا ،تناسدایی
میزان راهها دس رسی به اوالعا مورد نیال دانشیژوهان با یوته بند ننها.
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در یژوهش هاضر ییشدینه یژوهشهدا انجدا تدده در ایدران و یدارج ال ایدران را ال
سادها  ۱۳۹۰تمنی و  ۲۰۱۰میالد به بعد اس خراج سردیده است ه اه ننان عبارتندد
ال
بیرانوند ش )۱۳۹۲به «بررسی رف ارها اوالعیابی اعتا هیس علمی دانشگاه ییا نور
جهر » یردایت .ن ایج نشدان دادندد ده هددف ال جند جو اوالعدا در بدین ایدن سدروه
رولنمد ردن اوالعا تخ ی است .بیشد رین اوالعدا مدورد اسد فاده نندان مربدوط بده
رت ه تخ

ی ننها بوده و منابآ التین بیش ال منابآ فارسدی و ترجمده تدده مدورد اسد فاده

قرار میسیرند .عمده مشکال ننها نبود منابآ افی در ابخانه است و ابخانه به عندوان
مه ترین منبآ ن

اوالعا عنوان تده است .بین میدزان سداعا ماالعده افدراد در ودود

هف ه و رت هها تح یلی ننها راباه معنادار وجود دارد و رت هها فنی مهندسی با بدیش
ال  ۱۵ساعت ماالعه در هف ه بیشترین ساعا ماالعه را به یود ای اص دادهاند.
یون باف ش )۱۳۹۲در یایاننامه یود با عنوان «بررسدی رف دار اوالعیدابی دانشدجویان
تح یال تکمیلی مجال دانشگاه اما رضا شع) بر اسا

مدد الیا» ه به رون ییمایشی

 توصیفی بدا نمونده نمدار  ۴۴۹نفدر انجدا سرفدت بده ایدن ن یجده رسدید ده دانشدجویانتح یال تکمیلی ،جن جو را با موتورها جن جو نغال می نند و در مرهلده ییونددیابی
ال راهنمایی اساتید برا ان خاب موضوع اس فاده می نند .ه چنین در مرهله مدرور ،بدرا
یرو ه تحقیقاتی یود ال مجلهها مرور و در مرهله تمایزیابی ،ماال

را بر اسا

اع بار

نویننده و تاری ان شار اولویتبندد می نندد .دانشدجویان در مرهلده نظدار بدر اسدا
رولنمد و اع بار منبآ ،ماال
اوالعدا

را اولویتبند می نند و در مرهله اسد خراج ،ماالد

و

بده دسدت نمدده را موضدوعبند می نندد .دانشدجویان در مندیر دسد یابی بده

اوالعا  ،بدا مشدکالتی ال جملده ریدزن داذب اوالعدا شبالیدابی اوالعدا ندامرتبط)،
ندات ن ا انت  IEEEو رایگان نبودن منابآ اوالعاتی ،روبرو میتدند.
هیدداتی ش )۱۳۹۳در یژوهشددی بددا عنددوان «بخشبنددد مراجعه نندددسان ابخانددهها
عمومی بر مبنا نیالهایشان با اس فاده ال تدبکه ع دبی م دنوعی ،تحلیدل سلندله مراتبدی و
جمیله نعیمی/صدیقه محمداسماعیل/حنیف حیدری

102

فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطالعات

مدد انو» به بخشبند مراجعه نندسان ابخانهها عمومی اس ان فار

یردایت .ابدزار

ار یرسشنامها بود ه بر مبنا مدد انو و تایصها رضایت مراجعه ننددسان تنظدی
تده بود .بعد ال جمآنور دادهها چهار یوته وراهی تد و یوتهها اولویتبند تددند.
یوته اود با اولویت اود تامل مراجعه نندسانی بود ه بیش ر نیالها جذاب و انگیزتدی
دات ند و با رونها جدید و نوین در لمینهها سای مان و موقعیت ،نیرو اننانی ،مندابآ،
ترایط بهرهسیر ال یدما  ،یدما جانبی ابخانده و غیدره میتدوان در جهدت افدزایش
رضایت ننها وتید .به همین ترتی

نیالها مراجعه نندسان سدایر یوتدهها نیدز بررسدی

تده و ییشنهاداتی جهت بهبود امر یدمترسانی اراره سردید.
عربیور داهویی ش )۱۳۹۳در یایاننامه یود با عنوان «بررسی رف ارها اوالعیدابی لندان
روس ایی بخش مر ز تهرس ان لرند رمان» به تناسایی نیالها ،اهداف و انگیدزههدا نندان
در ن اوالعا مییردالد و مشکال و منارلی ه در این ی وص بر سدر راه ایدن لندان
وجود دارد را مورد بررسی قرار میدهد .یاف هها نشان دادند ده مه تدرین هددف ال جندت و
جو اوالعا توسط جامعه مورد ماالعه عالقه تخ ی بود .مه ترین نیدال اوالعداتی لندان
مورد ماالعه ،مربوط به منارل یانهدار و فرلنددار و بعد ال نن نیالها بهدات ی بود .این
لندان بدرا دسد یابی بده نیالهدا یاندهدار و فرلندددار ال رادیدو و تلویزیدون و نیالهدا
بهدات ی ال ال ها نمولتی اس فاده می ردند .عد توجده دافی مندئوالن بده نیالهدا
اوالعاتی روس اییان مه ترین عامل مفثر بر عد دس رسی نسان به اوالعدا مدورد نیدال ایدن
لنان بده تدمار مینمدد .همچندین ،بدین بریدی ال ویژسیهدا فدرد و نیالهدا اوالعداتی و
رف اراوالعیابی ننها راباه معنا دار مشاهده تد .لنان روسد ایی بخدش مر دز تهرسد ان
لرند رمان مثل همه اقشار جامعه و با توجه به ویژسیها و ترایای ه دارند ،اهنا

نیال به

اوالعا در ننها بنیار لیاد اسدت ده بایدد یاسد داده تدود .ال ایدنرو توجده بده نیالهدا
اوالعاتی و نحوه دس یابی این لنان به اوالعا

بنیار هارز اهمیت است.

قاس یانی ش )۱۳۹۳در یایاننامه یود با عنوان «بررسی رف دار اوالعیدابی سدالمندان در
ابخانهها عمومی تهر یو » ه بده رون داربرد انجدا تدد بده م داهبه بدا  ۲۰نفدر
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سالمند یردایت .یاف هها ها ی ال نن است ه دامنه اوالعیدابی سدالمندان مربدوط بده سده
دوره لمانی ال لندسی ننها است ه ال این سه دوره میتدوان بده دوره قبدل ال سدالمند ،
دوره هاد سالمند و دوره بعد ال سالمند اتاره رد .سالمندان با ماالعده مییواهندد ال
لندسی ییشینیانشان نساه توند و یا به نوعی به ندانن هها جوانی یود یی ببرندد .ندواقص
هاد سالمند یود را با ماالعه م ون رسمی و غیررسمی رفآ نند .اوقا فراغت یدود را
به وور م وسط  7الی  8ساعت با فعّالیّ ی مفید یر نند .در نهایت بدا اتد ،اد ذهندی ،علمدی
ننبت به نیر ییدا رده و ال تجربیا

یود در راه هدایت جوانترها اس فاده نند.

بدر ش )۱۳۹۴در یژوهش یود با عنوان «دس هبند

داربران هددف ابخانده مر دز

دانشگاه صنع ی اصفهان با رویکرد داده او » هدف این تحقی را دس هبند

اربران فدوق

بر مبنا نیالهدا و رف ارهدا اوالعیدابی نندان بیدان می ندد .یاف دهها هدا ی ال نن بدود ده
بیشد رین منددابآ اوالعدداتی مددورد نیددال ننددان ترجمدده ابهددا التددین و م ددرین نیددال ننددان
سزارنها و ورحها یژوهشی است .مه ترین مانآ اوالعیدابی نندان دس رسدی نداتد ن بده
این رنت مناس

و

اثرترین عامل در عد دس رسی ننان به منابآ اوالعاتی ،یردردسر بودن

اس فاده ال منابآ میباتد .مفثرترین یدما در رفآ نیال اوالعاتی ننان ،توانایی ابدداران و
مخ

ان اوالعرسانی در بالیابی اوالعا و نساهی ننان ال منابآ و یددما اوالعداتی و

اثرتددرین یدددما در رفددآ نیالهددا اوالعدداتی ننددان نتددنایی بددا انددواع منددابآ و یدددما
اوالعاتی در رت ه تخ

ی یود و امکان اس فاده ال منابآ اوالعداتی بده صدور فایلهدا

دیجی الی بدون نیال به هتور در ابخانه تعیین تده است.
جعفر اسکندر ش )۱۳۹۴در یژوهش یود با عنوان «یوتدهبند و ییشبیندی ت دادفا
جادها » هدف یود را ییشبینی این ت ادفها و اراره راهکار برا
این تحقی ال مدد یوتهبند

اهش ننها بیدان نمدود .در

ه یکی ال یر اربردترین مددها موجدود در بحدث ییشبیندی و

تناسایی الگوها و قوانین موجود میباتد ،اس فاده تده است .برا ایدن منظدور دادههدا مربدوط
بدده ت ددادفا جددادها اس د ان فددار ال سدداد  ۱۳8۹تددا  ۱۳۹۲در نظددر سرف دده تددده و یددا ال
ییشیردالن با اس فاده ال الگوری تبکه ع بی یودسالمانده به یوتهبند دادههدا یردای ده و
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دادهها به  ۱۱یوته اصلی تقنی تددند .سدرا ت دادفا در سده دال

د  ،م وسدط و لیداد

السهبند تدند و به مک دریت ت می  ،الگو ت ادفا جادها اس خراج تد.
موریا1و میومن2ش )۲۰۱۲در مقاله یود بدا عندوان «بررسدی رف دار اوالعیدابی اسد ادان
دانشکده علو اج ماعی دانشگاه ویت» به این ن یجه رسیدند ه این اسد ادان بده تدد بده
ابها و ورنادها به منظور تدریا وابن هاند و نیالمند سند ره وسدیآتر ال مدوارد ذ در
تده به منظور انجا هدفها تحقیقاتی میباتند.
بورسوا3و سیمیکوا۴ش )۲۰۱۲در یژوهش یود با عنوان «ماالعه یفدی رف دار اوالعیدابی
ود ان باهون» چگونگی رف ار اوالعیدابی دو سدروه ال ود دان شبداهون و م وسدط) را
مورد بررسی قرار دادند .این یژوهش ال ندوع ا شدافی بدود و ال ورید م داهبه بدا نندان و
والدین ننها صور سرفت .بین رف ار این دو سروه تفاو معنادار وجود داتت.
اوسولکا ش )۲۰۱۲در تحقیقی با عندوان «تدبکههدا ع دبی و فرایندد یوتدهبندد در
تناسایی رف ار مش ریان در بخش بانکدار » با اس فاده ال تبکهها ع دبی اقددا بده دسد ه-
بند مش ریان بانک بینالملل نمود .تبکهها ع بی ،رف ار مش ریان را بدا اسد فاده ال داده-
ها بدست نمده ال مش ریان ییشبیندی و بدا اسد فاده ال تناسدایی ویژسدیهدا سدروههدا
مخ ل

مش ریان ،سیاستها و یط مشیها مناس

جهت هفظ مش ریان تعیین تد.

بریندسی۵و مونویولی۶ش )۲۰۱۳در یژوهشی با عنوان «رف دار اوالعیدابی فیزیکداندان و
س ارهتناسان یونان» به بررسدی رف دار اوالعیدابی و چگدونگی جند جو اوالعدا توسدط
سروه هدف ه دانشجویان مقاآ ارتناسی دانشگاه
یونددان بودنددد ،یردای نددد .یددژوهش ال نددوع دداربرد و ییمایشددی بددود و یرسشددنامه
محق سای ها بین ننها تولیآ تد .ن ایج نشان داد ده ایدن سدروه بده نددر بده ابخانده
مراجعه هتور دارند .در سمینارها و نفراناها تر ت نمی نند .ال وجود بریدی مندابآ
1-Morris
2-Mumen
3-Buresova
4- Simikova
5- Brindesi
6- Monopoli
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اوالعا عمومی نساه نین ند .ننان ال وری مجال  ،سریآ به اوالعا مورد نظر دس رسدی
ییدا می نند .تفاوتشان با جن جوسران عداد  ،اسد فاده ال رونهدا جند جو ییشدرف ه و
عملگرها بولی میباتد.
جوتی۱و نیکو ۲ش )۲۰۱۳در یژوهشی با عنوان «رف دار اوالعیدابی داربران ابخانده
دانشکده فنی مهندسی مناقه چاندرایور» رف ارها اوالعیابی دانشجویان ،اساتید و محققدان
و مهندسان عتو این ابخانه را مورد ماالعه قرار دادند .یرسشدنامه محق سدای ها تولیدآ
تد .ن ایج ها ی ال این بود ه جند جو اوالعدا توسدط دانشدجویان و اسداتید بیشد ر ال
منابآ رسمی و چایی بوده و جن جو اوالعا ال منابآ الک رونیکی و این رنت بیش ر توسدط
مهندسان صور سرف ه است.
با بررسی ییشینهها دایل و یارج ال شور مشخص سردید ه رف دار اوالعیدابی بدا
اس فاده ال رونها نمار بررسی تده و تا نون با تکنیک داده داو مدورد توجده قدرار
نگرف دده اسددت و اسد فاده ال تکنیددک داده دداو در هددوله علد اوالعددا و دانشتناسددی،
ی وصاا در ایران بنیار

رنرتر ال به ارسیر نن در سایر هولههاست.

روش شناسی
یژوهش هاضر ال نظر هدف اربرد و ال نظدر ماهیدت توصدیفی – ییمایشدی اسدت.
چرا ه هدف یژوهش تعیین رف ار اوالعیابی دانشیژوهان هوله است و بدرا ایدن منظدور
رف ار اوالعیابی ننان ،مورد ماالعه و بررسی قرار میسیدرد .لدذا در راسد ا

داربرد داندش

است و سرایش به عملیبودن دارد ،یا ال نظر هدف داربرد اسدت .ال جنبده سدردنور
اوالعا ال نوع ییمایشی  -توصیفی است .چرا ه ال یرسشنامه برا جمدآنور اوالعدا
اس فاده تده است .این یژوهش با اس فاده ال تکنیک تبکه ع بی بده شد
ها

نظد و قدوانین

بر رف ارها اوالعیابی دانشیژوهان هوله مییردالد و رف ارها ننهدا در نیندده را

ییشبینی و یا ال سنجش در یوتده مربووده قدرار داده و راهکارهدا مناسد

بدرا ارارده
1- Joshi
2- Nikose
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یدما اوالعاتی مورد نیال دانشیژوهدان ،ارارده و مندابآ اوالعداتی و اولویتهدا نتدی را
اراره مینماید .جامعه نمار این یژوهش ،دانشیژوهان سا چهار مدار

علمیه نیدت اهلل

یویی ،نواب و نرجا مشهد تامل  ۲۴۳نفر میباتند .ال نن جا ه امکان دس رسی بده همده
ننها ممکدن نبدود ال رون نموندهسیر وبقدها ت دادفی۱اسد فاده سردیدد و بدا اسد فاده ال
فرمود و ران تعداد نمونه یژوهش  ۱۴۹نفر محاسبه تد .به دلیل فقدان دادهها مورد نیدال
در یایگدداه دادها

ابخانددهها مددورد ماالعدده ،یرسشددنامه محق سددای ها تهیدده و در بددین

دانشیژوهان عتو ابخانهها مربووه ال وری ینت الک رونیدک و یدا مراجعده هتدور
محق ارساد و تولیآ تد .جهت تعیین روایی ابزار اندالهسیر  ،یرسشنامه توسدط دو نفدر ال
مخ

ین هوله بالیابی اوالعا مورد بالبینی قرار سرفت و با اس فاده ال نظرا اصالهی

ننها نهایی سردید .برا بررسی قابلیدت اع مداد در یدژوهش هاضدر ،اب ددا  ۲۱یرسشدنامه بده
صور ییشفرض در میان نمونه نمار تولیآ و با اس فاده ال نر افزار  SPSSضری
رونبا نن محاسبه تد ه عدد  ۰/8۲۶نشان ال یایایی مناس

نلفا

یرسشدنامه بدود .بدرا تعیدین

رف ار اوالعیدابی دانشیژوهدان هدوله ال تکنیدک تدبکه ع دبی ده یکدی ال عملکردهدا
داده دداو اسددت ،اسدد فاده تددده اسددت .سددرا دانشیژوهددان هددوله بددر اسددا

رف ددار

اوالعیابیتان با اس فاده ال تبکه ع دبی یودسدالمانده یوتدهبند تدده و یدا ال نن بدا
اس فاده ال رون تحلیل سلنله مراتبی ،یوتهها رتبهبند تدند و رف ار اوالعیابی ننهدا در
هر یک ال یوتهها محاسبه سردید .برا انجا این تحقید اب ددا یرسشدنامه محق سدای ها
تنظی و دادهها مورد نظر جمآنور تد .سرا ،وراهی تبکه با اس فاده ال دنویندی در
نر افزار  MATLAB 14انجا سرفت.
با توجه به اینکه یرسشنامه در قال

 ۳۶سفاد وراهی تده بود ،روند وراهی تدبکه بدا

 ۳۶نرون ورود به اینسونه بود ه برا هریک ال جدداود ،یرسشدنامه هددفی تعیدین تدد.
سرا با توجه به اهداف تعیینتده ،هر یک ال سویهها ال یوتهبند هذف سردید و سرا
تسثیر نن بر ل یوته سنجیده تد .در صور یاس دادن به سدفاال توسدط دانشیژوهدان
بالقوه ،تبکه ع بی نمولندیده ،دادهها جدیدد را مدورد سدنجش قدرار داده و تشدخیص
1- Random Stratified Sampel
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میدهد ه در دا یوته قرار بگیرند .تبکه با تجزیه و تحلیل دادهها بده تعیدین و سدنجش
رف ددار اوالعیددابی دانشیژوهددان هددوله مییددردالد .در واقددآ ننددبت بدده رف ددار اوالعیددابی
دانشیژوهان بالفعل و بالقوه تنایت یوبی هاصل یواهد تد و در نهایت این ن دایج بدرا
دانشیژوهان بالقوه نیز قابل تعمی است.

یافتهها
چگونه میتوان با خوشهبندی دانشپژوهان حوزه و دانششگاه خراسشان
رضوی هدف و انگیزه اطالعیابی آنان را پیشبینی نمود؟
در یاسد بدده ایددن سددفاد ،لیرمفلفددهها مفلفدده اصددلی بددا  ۱۴نددرون ورود مادداب بددا
لیرمفلفهها مارح در یرسشنامه شجدود  )۱وراهی تد .با اسد فاده ال هدذف هدر یدک ال
مفلفهها و بررسی تسثیر نن در یوتهبند  ،مفثرترین و

اثرترین مفلفه در هدف و انگیدزه

اوالعیابی دانشیژوهان مشخص تد.
جدول  .1زیر مؤلفههای مربوط به مؤلفه اصلی هدف و انگیزه اطالعیابی
زیرمؤلفهها

ردیف
1

تحقیق (انجام فعالیتهای پژوهشی ،فرهنگی ،مذهبی)

2

کسب اطالعات تخصصی در حوزه کاری خود

3

ارتقاء کیفیت تدریس

4

تألیف و ترجمه کتاب

5

حفظ مرتبه علمی و آموزشی

6

روزآمد کردن اطالعات تخصصی و حرفهای

7

راهنمایی در هدایت پایاننامه و رساله

8

بهبود موقعیت شغلی و درآمدزایی

9

شناسایی منابع تخصصی برای انجام تحقیقات

10

حفظ جایگاه علمی در میان متخصصان همرشته

11

حفظ و ارتقای صالحیت حرفهای و تخصصی

12

عالقه و انگیزه فردی

13

کسب وجهه علمی و رقابت با همترازان
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14

نگارش مقاله علمی

دانشیژوهان هوله بدر اسدا
تدند .بر اسا

هددف و انگیدزه اوالعیدابی در دو سدروه یوتدهبند

مجموع ام یالا داده تده به سفاال و تفنیر و تحلیلها انجدا تدده در

مورد ات را ا و تفاو ها جامعه نمونه دانشیژوهان هوله در هر یوته ،یوته یدک ال
هدف و انگیزه م ر ننبت به یوته دو بریوردار بودند.

شکل  .1نمایش تعداد افراد خوشههای دانشپژوهان حوزه بر مبنای هدف و انگیزه اطالعیابی با استفاده از
الگوریتم شبکه عصبی

یاف هها هاصل ال تجزیه و تحلیل نمدار دادههدا مربدوط بده دانشیژوهدان هدوله
جامعه یژوهش بر مبنا هدف و انگیزه اوالعیابی به ترح جدود ش )۲میباتد.
جدول  .2تحلیلهای آماری مربوط به خوشهبندی دانشپژوهان حوزه بر مبنای هدف و انگیزه اطالعیابی آنان
معیار :انگیزه اطالعیابی

خوشهها
خوشه اول

خوشه دوم

تعداد افراد خوشه

67

82

درصد تعداد افراد خوشه

44/96

55/03

جمع نمرات خوشهها

3557

5070
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عصبی
میانگین نمرات خوشهها

53/08

61/82

ماکزیمم نمرات خوشهها

100

100

درصد تعداد دانشپژوهان پاسخگو

فقه و اصول

78/05

52/24

بر اساس رشته تحصیلی

فقه و قضا

21/95

47/76

مؤثرترین مؤلفه در خوشهبندی

انجام فعالیتهای پژوهشی ،فرهنگی و مذهبی

کماثرترین مؤلفه در خوشهبندی

کسب وجهه علمی و رقابت با همترازان

چگونه میتوان با خوشهبندی دانشپژوهان حوزه و دانششگاه خراسشان
رضوی میزان مهارت اطالعیابی آنان را پیشبینی نمود؟
در یاس د بدده ایددن سددفاد ،لیرمفلفددهها مفلفدده اصددلی بددا  8نددرون ورود مادداب بددا
لیرمفلفهها مارح در یرسشنامه شجدود  )۳وراهی تد .با اسد فاده ال هدذف هدر یدک ال
سویهها و بررسی تسثیر نن در یوتهبند مفثرترین و

اثرترین مفلفده مهدار اوالعیدابی

افراد نمونه جامعه یژوهش تناسایی تد.
جدول  .3زیر مؤلفههای مربوط به مؤلفه اصلی مهارتهای اطالعیابی
ردیف

زیر مؤلفهها

1

وقتی در موضوعی نیاز به اطالعات دارم میدانم چگونه باید به دنبال اطالعات مورد نیازم بروم.

2

با انواع منابع اطالعاتی آشنایی کامل دارم و میدانم از هر یک چگونه استفاده کنم.

3
4
5
6
7
8

هنگام جستجو در اینترنت میدانم از چه کلیدواژههایی باید استفاده کنم و با مترادفها و اصطالحات
مرتبط با اطالعات مورد نیاز خود آشنایی دارم.
با ابزارهای جستجو در اینترنت مانند انواع موتورهای جستجو ،راهنماهای موضوعی ،نمایهها و غیره
آشنایی کامل دارم.
با شیوه جستجو در اینترنت و پایگاههای اطالعاتی مانند جستجوی ساده ،جستجوی پیشرفته ،جستجو با
عملگرهای بولی ،کوتاه سازی و مجاورت آشنایی کامل دارم.
با پایگاههای اطالعاتی مرتبط با رشته و تخصص خود آشنایی کامل دارم و میدانم در هریک چگونه به
جستجوی اطالعات بپردازم.
متون به دست آمده از جستجوهای انجام شده را مطالعه میکنم و میتوانم از بین آنها اطالعات مورد
نیاز خود را پیدا کنم (جستجوی گزینشی اطالعات).
میتوانم تشخیص دهم که آیا اطالعات به دست آمده از جستجو نیاز اطالعاتیام را برطرف میکند یا
خیر.
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دانشیژوهان هوله بر اسدا
تدند .بر اسا

مهار هدا اوالعیدابی یدود بده دو یوتده دسد هبند

مجموع ام یالا داده تده به سفاال و تفنیر و تحلیلها انجدا تدده در

مورد ات را ا و تفاو ها دانشیژوهان هدر دو یوتده ،تفداو معندادار بدین مهدار
اوالعیابی ننان وجود ندارد.

شکل  .2نمایش تعداد افراد خوشههای دانشپژوهان حوزه بر مبنای مهارت اطالع یابی با استفاده از الگوریتم شبکه
عصبی

یاف هها هاصل ال تجزیه و تحلیلها نمار دادهها هدر یدک ال دو یوتده افدراد
جامعه نمونه دانشیژوهان هوله بر مبنا مهار اوالعیابی به ترح جدود ش )۴میباتد.
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جدول  .4تحلیلهای آماری دادههای مربوط به خوشهبندی دانشپژوهان حوزه بر مبنای مهارتهای اطالعیابی

خوشهها

معیار :مهارت اطالعیابی

خوشه اول

خوشه دوم

تعداد افراد خوشه

89

60

درصد تعداد افراد خوشه

59/73

40/26

جمع نمرات خوشهها

2592

1698

میانگین نمرات خوشهها

29/12

28/3

ماکزیمم نمرات خوشهها

40

40

فقه و اصول

78/33

58/43

فقه و قضا

21/67

41/57

درصد تعداد دانشپژوهان
پاسخگو بر اساس رشته
تحصیلی
مؤثرترین مؤلفه در خوشهبندی

وقتی در موضوعی نیاز به اطالعات دارم میدانم چگونه باید به دنبال
اطالعات مورد نیازم بروم.

کماثرترین مؤلفه در
خوشهبندی

-

چگونه میتوان با خوشهبندی دانشپژوهان حوزه و دانششگاه خراسشان
رضوی راههای دسترسی به اطالعات مورد نیاز آنها را پیشبینی نمود؟
در یاسد بدده ایددن سددفاد ،لیرمفلفددهها مفلفدده اصددلی بددا  ۱۴نددرون ورود مادداب بددا
لیرمفلفهها مارح در یرسشنامه شجدود  )۵وراهی تد .با اسد فاده ال هدذف هدر یدک ال
سویددهها و بررسددی تددسثیر نن در یوتددهبند مددفثرترین و
دانشیژوهان هوله تناسایی تد.
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جدول  .5زیر مؤلفههای مربوط به مؤلفه اصلی راههای اطالعیابی
زیر مؤلفهها

ردیف
1

شرکت در کنفرانس ها و سمینارها

2

شرکت در نمایشگاههای کتاب

3

مشاوره با متخصصان حوزه موضوعی و همکاران در داخل حوزه و دانشگاه

4

مشاوره با متخصصان حوزه موضوعی و همکاران در خارج از حوزه و دانشگاه

5

شرکت در دورههای آموزشی و بازآموزی

6

مراجعه به کتابخانه و مراکز اطالعرسانی و استمداد از کتابداران و متخصصان اطالعرسانی

7

استفاده از شبکههای اطالعرسانی و اینترنت

8

استفاده از منابع اطالعاتی چاپی

9

استفاده از منابع اطالعاتی الکترونیکی

10

استفاده از اطالعات گزیده

11

استفاده از خدمات تحویل مدرک

12

امانت منابع

13

خرید منابع

14

اطالعدهی (حضوری ،تلفنی ،ایمیل)

دانشیژوهان هوله بر اسا

راهها دس رسی بده اوالعدا مدورد نیدال یدود بده یدنج

یوته در ینج سا بنیار لیاد ،لیاد ،م وسط،

و بنیار

یوتهبند تدند .بدر اسدا

مجموع ام یالا داده تده به سفاال و تفنیر و تحلیلها انجا تده در مدورد اتد را ا
و تفاو ها
اود بنیار

اربران هر یوته ،سا دس رسی افراد جامعه یژوهش به اوالعا در یوته
 ،در یوته دو

 ،در یوته سو م وسط ،در یوته چهار بنیار لیاد و در

یوته ینج لیاد میباتد.
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شکل  :3نمایش تعداد افراد خوشههای دانشپژوهان حوزه بر مبنای راههای اطالعیابی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی

یاف هها هاصل ال تجزیه و تحلیلها نمار دادهها مربوط به دانشیژوهان هوله
بر مبنا راهها دس رسی به اوالعا به ترح جدود ش )۶میباتد.
جدول  .6تحلیلهای آماری دادههای مربوط به خوشهبندی دانشپژوهان حوزه بر مبنای راههای اطالعیابی
خوشهها
معیار :راههای اطالعیابی

خوشه

خوشه

چهارم

پنجم
39

خوشه اول

خوشه دوم

خوشه سوم

24

34

7

45

درصد تعداد افراد خوشه

16/1

22/81

4/69

30/2

26/1

جمع نمرات خوشهها

1101

1576

345

2373

1997

میانگین نمرات خوشهها

45/87

46/35

49/28

52/73

51/2

ماکزیمم نمرات خوشهها

60

60

60

60

60

56/41

82/22

28/57

58/82

75

43/59

17/78

71/43

41/18

25

تعداد افراد خوشه

درصد تعداد

فقه و

دانشپژوهان

اصول

پاسخگو بر
اساس رشته

فقه و قضا

مؤثرترین مؤلفه در
خوشهبندی
کماثرترین مؤلفه در
خوشهبندی

استفاده از منابع اطالعاتی چاپی
خرید منابع
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بحث و نتیجه گیری
در یاس د بدده چگددونگی ییشبینددی هدددف و انگیددزه اوالعیددابی دانشیژوهددان هددوله
یراسان رضو با رویکرد تبکه ع بی ،اب دا تبکه ع بی با  ۱۴نرون ورود وراهی تدد.
دانشیژوهان هوله به دو یوته بخشبند تدند .با توجه به میانگین نمرا  ،افدراد یوتده
اود ال انگیزه اوالعیابی م در نندبت بده افدراد یوتده دو بریدوردار هند ند .مه تدرین
هدددف و انگیددزه اوالعیددابی دانشیژوهددان هددوله انجددا فعالیتهددا یژوهشددی ،فرهنگددی و
مذهبی و

اهمیتترین هدف ننان ن

وجهه علمی و رقابت بدا ه تدرالان میباتدد .بدا

توجه به قابلیت ییشبینی در یوتهبند  ،هدف و انگیزه اوالعیابی دانشیژوهان نیندده نیدز
همینسونه یواهد بود .لذا ،با توجه به ن ایج به دست نمده به نظدر میرسدد مندابآ اوالعداتی
مربوط به فعالیتها یژوهشی تهیه و به رول سردد و جهت فعالیتهدا فرهنگدی و مدذهبی
تمهیدا الل توسط ابخانهها اندیشیده تود.
در یاسد بدده چگددونگی ییشبینددی مهددار اوالعیددابی دانشیژوهددان هددوله یراسددان
رضو با رویکرد تبکه ع بی ،اب دا تبکه ع بی بدا  8ندرون ورود وراهدی تدد .جامعده
نمونه دانشیژوهان هوله با اس فاده ال الگوری تدبکه ع دبی بده دو یوتده تقندی تددند.
 ۵۹/7۳درصد جامعه یژوهش با میدانگین نمدرا  ۲۹/۱۲در یوتده اود و  ۴۰/۲۶درصدد ال
جامعه نمونه مورد یژوهش با میانگین نمرا  ۲8/۳در یوته دو قرار سرف هاند .لیده افدراد
هر دو یوته دارا میانگین نمرا مشابه هن ند و تفاو معنادار بین مهدار اوالعیدابی
ننان وجود ندارد .قابل ذ ر است مدفثرترین مفلفده در مهار هدا اوالعیدابی افدراد نمونده
جامعه یژوهش «وق ی در موضوعی نیدال بده اوالعدا دار مدیدان چگونده بایدد بده دنبداد
اثرترین مفلفه تعیین نشد .با توجه به قابلیت ییشبیندی

اوالعا مورد نیال برو » تعیین و

در یوتهبند  ،سا مهار دانشیژوهان نینده نیز به همینسونه یواهد بود .لذا ،با توجده
به ن ایج به دست نمده به نظر میرسد جهت افزایش سا مهار اوالعیدابی دانشیژوهدان
فعلی و نینده ،دورهها نمولتدی تخ

دی بالیدابی اوالعدا  ،بدرا همده دانشیژوهدان

برسزار سردد.
سال چهارم ،شماره اول ـ بهار  1397شماره پیاپی 10

رفتار اطالعیابی دانشپژوهان حوزه علمیه خراسان رضوی با رویکرد شبکه

115

عصبی

در یاس به چگونگی ییشبینی راهها دس رسی به اوالعا مورد نیدال دانشیژوهدان
هوله یراسان رضو با رویکرد تبکه ع بی ،تدبکه ع دبی بدا  ۱۴ندرون ورود وراهدی
تد .اب دا جامعه نمونه دانشیژوهان هوله با اس فاده ال الگوری تبکه ع بی به ینج یوتده
تقنی تدند ۱۶/۱ .درصد ال جامعه نمونه دانشیژوهان هوله با میدانگین نمدرا  ۴۵/87در
یوته اود ۲۲/8۱ ،درصد افراد با میانگین نمرا  ۴۶/۳۵در یوته دو  ۴/۶۹ ،درصد افدراد
با میانگین نمرا  ۴۹/۲8در یوته سو  ۳۰/۲ ،درصدد افدراد بدا میدانگین نمدرا  ۵۲/7۳در
یوته چهار و  ۲۶/۱درصد افراد با میانگین نمرا  ۵۱/۲در یوته ینج قرار سرف هاندد .بدا
توجه به میانگین نمدرا یوتدهها ،تفداو معندادار بدین راههدا دس رسدی دانشیژوهدان
هوله به اوالعا مشاهده میتود .سا دس رسی در یوته اود بنیار

 ،در یوتده دو

 ،در یوته سو م وسط ،در یوته چهار بنیار لیاد و در یوته یدنج لیداد مدیباتدد.
قابددل ذ ددر اسددت مددفثرترین مفلفدده در یوتددهبند «اس د فاده ال منددابآ اوالعدداتی چددایی» و
اثرترین مفلفه «یرید منابآ» تعیین تد .با توجه به قابلیت ییشبینی در یوتهبند  ،سدا
دس رسی دانشیژوهان نینده نیز به همین صور یواهد بود .لذا ،در راس ا افزایش سدا
دس رسی دانشیژوهان فعلی و نتی ییشنهاد میسردد تمهیداتی جهت تهیه ،افدزایش ،بده رول
رسانی و غنا منابآ اوالعاتی چایی و نمولن اس فاده ال این منابآ برا تما دانشیژوهدان
اندیشیده تود.
ن ایج یژوهش هاضر با یژوهش بیرانوند ش )۱۳۹۲ماابقت نددارد .چدرا ده جند جو
اوالعا در نن یژوهش ال وری منابآ التین بوده و نبود منابآ افی در ابخانده بده عندوان
مانآ اوالعیابی تنای ه تد .به نظر میرسد نوع دانشگاه ه نمولن ال راه دور اسدت ،دلیدل
این م،ایر باتد .ن ایج یژوهش هاضر با یدژوهش یونبداف ش )۱۳۹۲م،دایر دارد .چدرا
ه در نن یژوهش جن جو اوالعا ال وری موتورهدا جند جو و ند

راهنمدایی ال

اساتید و مانآ اوالعیابی ننان بالیابی اوالعا نامرتبط است .تاید دلیل این م،ایر جامعده
نمار و مجال بودن دوره تح یلی باتد .ن ایج این یژوهش با یژوهش عربیور داهدویی
ش )۱۳۹۳ماابقت نداتت .چرا ه هدف ال رف ار اوالعیابی با ایدن یدژوهش م فداو اسدت.
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چرا ه جامعه نمار بنیار م فاو ال همدیگرند .رف ار اوالعیابی در یدژوهش قاسد یانی
ش )۱۳۹۳ال وری م ون رسمی و غیر رسمی ،در یژوهش موریا و میومن ش )۲۰۱۲ال ورید
اب و ورناد ،در یژوهش بورسدوا و سدیمیکوال ش )۲۰۱۳ال ورید م داهبه ،در یدژوهش
جوتددی و نیکددو

ش )۲۰۱۳ال وری د منددابآ رسددمی چددایی بددود .قابددل بدده ذ ددر اسددت دده

یژوهشها مذ ور رف ارها اوالعیابی در جوامآ نمدار مربووده را بررسدی نمدوده و بده
یوتهبند و ییشبینی رف ارها

اربران نتی نرردای ه است و بده نظدر میرسدد ایدن مدورد

علت اصلی م،ایر یژوهش هاضر با یژوهشها باال باتد.
یژوهش هاضر با یژوهشها هیاتی ش )۱۳۹۳و بدر ش )۱۳۹۴ماابقدت دارد .چدرا ده
ننها به ییشبینی نیالها اوالعاتی و رف ارها اوالعیابی اربران با هدف ند

رضدایت

ننان یردای ه و ال این نظر با این یژوهش ه راس ا میباتند .ولی در ن دایج بده دسدت نمدده،
تفاو مشاهده میتود ه به نظر میرسد به دلیل تفاو در جامعه نمدار باتدد .یدژوهش
هاضر ال جهت یوتهبند با اس فاده ال الگوری تبکه ع دبی و تحلیدل سلندله مراتبدی بدا
یژوهش جعفر اسکندر ش )۱۳۹۴ماابقت دارد ولی ال نظر جامعه نمدار و هددف بدا نن
یژوهش م،ایر دارد .چرا ه هدف او ییشبینی ت ادفا جدادها و راهکارهدایی جهدت
اهش ننها میباتد.
اس د خراج قددوانین ناتددنای ه بددا اس د فاده ال داده دداو منجددر بدده ت ددمی سیر بهیندده
واوالعا سرا میسردد .تا نون بیش ر ال ت می سیر تجربهسرا در سالمانها و ابخاندهها
اس فاده میتده است .در دنیا امرول ه بر اسا

رقابت یدیش مدیرود و اوالعدا در نن

قدر اصلی محنوب میتود ،تالن بر این است ه ال ت می سیر بر یایده تجربدهسرایی
به ت می سیر بر یایه اوالعا سرایی هر دت نمدایی  .لدذا ،مددیران ابخاندهها و مرا دز
اوالعرسانی نیز وویفه دارند تا با اس فاده ال ت دمیما اوالعدا سرا ،نیالهدا اوالعداتی و
رف ار اوالعیابی مراجعه نندسان یود را تناسایی و ییشبینی نموده و در جهت تسمین بدهجا
و به موقآ ننها سا بردارند و هدف اصلی ده جلد

رضدایت مشد ریان اسدت را بدرنورده

نمایند.
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با توجه به تجزیه و تحلیدل یاف دهها و ن دایج بده دسدت نمدده ده بدر اسدا

117

دادههدا

یرسشنامهها انجا تد ،ییشنهاد میتود یوتدهبند بدا اسد فاده ال الگدوری تدبکه ع دبی،
جهت تنایت دقی تر مهار ها ،مواندآ ،اهدداف و انگیدزه اوالعیدابی و تعیدین و ییشبیندی
منابآ و یددما اوالعداتی و راههدا دس رسدی بده اوالعدا بدا اسد فاده ال الگفایلهدا
دانشیژوهان انجا یذیرد و ن ایج به دست نمده با ن ایج یژوهش هاضر مقاینه سردد.
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منابع
 .۱میکروسافت ش .)۱۳8۶فرهنر تشریحی امریوتر میکروسدافت .ترجمده رضدا هندنو و داریدون فرسدایی .تهدران
دانشیار ،ییک علو .
 .۲النون ،د .ش .)۱۳8۹داده او ییشرف ه .ترجمه غالمرضا جنددقی ،ا البندین هاتدمی و امیدر تدهید تداد ا  .تهدران
جهاد دانشگاهی واهد رمان.

 .۳بدر ،ع .ش .)۱۳۹۴دس هبند

اربران هدف ابخانه مر ز دانشگاه صنع ی اصفهان با رویکرد داده او  .یایاننامه

ارتناسی ارتد عل اوالعا و دانشتناسی .دانشکده علو اننانی .دانشدگاه نلاد اسدالمی .واهدد علدو و تحقیقدا
تهران.

 .۴بیرانوند ،ع.ش .)۱۳۹۲بررسی رف ارها اوالعیابی اعتا هیس علمی دانشگاه ییا نور جهدر  .مددیریت اوالعدا و
دانشتناسی .دوره  .۱تماره  .۱صص .۱۱۰ – ۱۰۱
 .۵یرها نیا ،ف .ش .)۱۳87مقدمها بر اوالعرسانی .رمانشاه دانشگاه نلاد اسالمی.
 .۶جعفر اسکندر  . ،ش .)۱۳۹۴یوتهبند و ییشبینی ت ادفها جادها  .راهور .دوره  .۶۳تماره  .۲۹صدص 8۹
– .۱۰۶
 .7هیاتی ،ل؛ مظفر  ،ع؛ منوچهر  ،ر .ش .)۱۳۹۳بخشبند مراجعه نندسان ابخانهها عمومی بر مبنا نیالهایشدان

با اس فاده ال تبکه ع بی م نوعی ،تحلیل سلنله مراتبی و مدد انو .تحقیقا اوالعرسدانی و ابخاندهها عمدومی.
دوره  .۲۰تماره  .۳صص .۵۳۳ – ۵۱۳
 .8ینرو  . ،ش .)۱۳88بررسی و مقاینه رف ار اوالعیابی مراجعان به ابخانه یژوهشدگاه اوالعدا و مددار

علمدی

ایران .ف لنامه ماالعا ملی ابدار و سالماندهی اوالعا  .دوره  .۲۰تماره  .۱صص.۱7۴-۱۵۹ .

 .۹یونباف . ،ش .)۱۳۹۲بررسی رف ار اوالعیابی دانشجویان تح یال تکمیلی مجال دانشگاه اما رضا علیهالندال
بر اسا

مدد الیا .یایاننامه ارتناسی ارتد عل اوالعا و دانشتناسی .دانشکده علو اننانی .دانشگاه امدا رضدا

علیهالنال مشهد.
 .۱۰داوریناه . ،ش .)۱۳8۲جن جو اوالعا علمی و یژوهشی در منابآ چایی و الک رونیکی .تهران دبیزن.
 .۱۱تهرابی ،ج؛ تکورنیال و .ش .)۱۳87مفاهی داده او در ارا ل .تهران م الون.

 ۱۲ایعباسی جوتقان . ،ش .)۱۳۹۲بررسی تسثیرا ت،ذیه رولهسیر بر بیمار ها قلبی -عروقی بده مدک داده داو
فال  .یایاننامه ارتناسی ارتد مهندسی برق .دانشکده فنی و مهندسی .دانشگاه نلاد اسالمی .واهد سناباد.
 .۱۳عربیور داهویی ،ح .ش .)۱۳۹۳بررسی رف ارها اوالعیابی لنان روس ایی بخش مر دز تهرسد ان لرندد رمدان.
یایان نامه ارتناسی ارتد عل اوالعا و دانشتناسی .دانشکده روانشناسی و علو تربی ی .دانشگاه الزهرا ش ).

 .۱۴غتنفر  ،؛ علیزاده ،؛ تیموریور ،ب .ش .)۱۳۹۰داده او و ش
 .۱۵قاس د یانی،

دانش .تهران دانشگاه عل و صنعت ایران.

 .ش .)۱۳۹۳بررسددی رف ددار اوالعیددابی سددالمندان در ابخانددهها عمددومی تددهر یددو  .یایاننامدده
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