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رنش پژنهش :در پژوهش حاضررر با اسررت اده از روا کتاب انهای مدل رفتار اطالعیابی بایسررتروم و ژارولین مورد بررس ری و تحلیل قرار
گرفته است.
اایج :نتایج تحلیل عاملی اکتشرافی به روا مول ه های اصرلی با چرخه واریماکس به شرناسرایی  5عامل شرناسرایی ،تایید و سرازماندهی؛
نظارت ،ح ظ و اسرت را؛؛ رب و پیوندیابی؛ دسرتر پ یری و به روز بودن و عامل اعتباریابی منجر شرد .الگوی پنج عاملی اسرت را؛ شرده
بیش از  66درصررد از تغییرات رفتار اطالع یابی را تبیین می کند .نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشرران دهنده برازا مولوا الگوی اسررت را؛
شده است .کلیه عوامل از همسانی مولوبی برخوردار بودند و آل ای کرونباخ کلی ابزار  0/97به دست آمد.
ایجاهگیری :الگوی پنج عراملی رفترار اطالع یرابی در وا ،یر ابزار خودگزارشر ری جردیرد برای ارزیرابی مراهیرت رفترار اطالع یرابی کراربران
دانشرگاهی در وا اسرت .این الگو از نظر محتوایی و گویه های مورد اسرت اده ،ترریبا مبتنی بر الگوی اطالع یابی الیس اسرت ولیکن از نظر
خرده مریا با آن مت اوت است.
کلمات کلیدی :الگوی اطالع یابی الیس ،هنجاریابی ،اعتبارسنجی ،رفتار اطالع یابی
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Abstract
Introduction: Study evaluated the internal structure of Ellis information seeking model in the student community
with the aim of presenting the Persian norm.
Methods: This is a descriptive-analytical study conducted by cross-sectional survey method in the second semester of the academic year 1399-1400. Population comprise of 280 graduate students at Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences. Data collection tool is a questionnaire based on Ellis information seeking behavior
pattern with 41 questions. Findings were analyzed using SPSS software and Amos.
Results: Results of exploratory factor analysis by principal component method with Varimax cycle led to identify
five factors of identification, confirmation and organization; Monitoring, conservation and extraction; Relevance;
Availability and up-to-datedness and credit factor. The extracted five-factor pattern explains more than 66% of
the changes in information seeking behavior. The results of confirmatory factor analysis indicate the optimal fit
of the extracted pattern. All factors had good consistency and Cronbach's total alpha of the instrument was 0.97.
Conclusion: The five-factor pattern of web-based information retrieval behavior is a new self-report tool for
assessing the nature of academic user retrieval behavior on the Web. This pattern is based on Ellis's information
pattern in terms of content and items used, but it differs from it in terms of subscale.
Keywords: Ellis Information Seeking Model, Standardization, Validation, Information Seeking Behavior.
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افراد طی فرایند اطالع یابی هدفمندانه برای تغییر موقعیت دانش
تالا می کنند .کاربرد اطالعات وس ریع اسررت و می تواند برای
حل مشررکل ،اجرای کار ،افزایش سرروا ادرا  ،سرررگرمی و ...
اسرت اده شرود .در جسرتجوی اطالعات ،گام ها هدفمند اسرت و
روندی برای حل مسررئله به منظور ت ررمیمگیری طی میگردد.
افراد ،منابع موجود را شرناسرایی و تمایز یابی و انت اا می کنند و
با اسرت اده از اطالعات کسرش شرده سرعی در حل مشرکل یا ات اذ
ت ررمیم می نمایند .رفتار اطالع یابی به نحوه شررناسررایی نیاز
اطالعاتی ،دستیابی و است اده از اطالعات اطالق می شود (کیس
و گیون .)2016 1اطالع یابی به عنوان ی رفتار اجتماعی زمانی
ات اق می افتد که فرد نیاز به کسررش اطالعات زمینه ای را در
کرده و آگراهرانره برای رفع این نیراز اقردام کنرد (اگروال.)2017 ،2
این اقدامات می تواند شرامل انواع اسرتراتژیها از جمله مشراوره با
همکاران ،جسرتجو در پایگاههای اطالعاتی موضروعی و علمی و
بررسری منابع اطالعاتی در دسرتر تا رفع این نیاز باشرد (گوردن،
کمرون ،چراوز و هراتیینسرررون .)2020 ،3منرابع م تل ی برای
جسررتجوی اطالعات توسرر افراد مورد اسررت اده قرار می گیرد.
امروزه با گسرترا فناوری و سروولت دسرترسری ،منابع اطالعاتی
موجود بر روی شررربکه جوانی وا به یکی از پر اسرررت اده ترین
منابع برای کسررش اطالعات تبدیل شررده اند (اسررتارسرروی و
ابوجود .)2015 ،4براتوجره بره اهمیرت رفترار اطالع یرابی بره عنوان
ی پدیده اجتماعی ،مدل و الگوهای نظری م تل ی ارائه شرررد.
یکی از الگوهرای رفترار اطالع یرابی کره بره کراربران دانشر رگراهی
توجه داشته ،الگوی تحلیلی رفتار اطالع یابی الیس 5است (الیس،
کوکس و هرال .)1993 ،6الگوی الیس را می توان در تمرامی
حوزه های دانش مورد بررسری قرار داد و با اسرت اده از آن عناصرر
و مول ه های رفتار اطالع یابی را توصر ریف نمود .در خ رررو
بسرتر رفتار اطالع یابی ،این الگو برای بررسری ویژگی های رفتار
اطالع یابی در محی های الکترونی و فضرررای وا منراسرررش
اسرت .نسر ه اولیه الگوی الیس مبتنی بر  6مرحله بود و پس از
بررسری رفتار اطالع یابی پژوهشرگران دانشرگاهی دو مرحله دیگر
به آن اضرافه شرد .هشرت مرحله الگوی الیس بدین شرر اسرت:
مرحله آغاز شررامل فعالیتهای اولیه جسررتجوی اطالعات نظیر
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شرناسرایی منابعی که ممکن اسرت به عنوان نروه شرروع چرخه
پژوهش بره شر رمرار آیرد؛ مرحلره پیونردیرابی بره منظور ردیرابی منرابع
معتبر مورد اسرتناد در پانویسها یا ارجاعات منابع و به بیان دیگر
ایجاد شررربکه اسرررتنادی صرررورت می گیرد؛ مرحله مرور نوعی
جسرتجوی نیمه هدایت شرده یا نیمه سراختارمند اسرت .مرور منابع
ردیف اول و دوم بره عنوان یر فعرالیرت موم اطالعیرابی تلری
میشرررود کره تمرام پژوهشرررگران در مروعی از پژوهش وارد آن
میشروند؛ مرحله تمایزیابی شرامل اسرت اده از ت اوتهای مشروود
در منرابع اطالعراتی بره عنوان راهی برای پرامیش میزان اطالعرات
به دسررت آمده اسررت؛ مرحله نظارت شررامل روزآمد نگهداشررتن
اطالعات خود از طریق جسرتجوی آگاهیرسرانی جاری در حوزه
مورد پژوهش اسررت؛ مرحله اسررت را؛ شررامل شررناسررایی منابع
اطالعاتی مربوط است و بررسی دقیق و گزینشی منابع اطالعاتی
و شرناسرایی موالش مرتب را در برمیگیرد؛ مرحله تایید به معنی
بررسری صرحت اطالعات بازیابی شرده اسرت که می تواند به روا
های م تل ی صرورت گیرد و مرحله اتمام که به معنی جمعبندی
تمام موالش از طریق ی جسرررتجوی نوایی اسرررت (نوروزی و
س نوری.)2014 ،7
امروزه حوزه رفتار اطالع یابی از محررانی سرود برده اسرت که از
رواهرای تحریرراتی متنوعی برای ایجراد مجموعره دادههرای
قویتر و معتبرتر اسرت اده میکنند .این مجموعه داده ها به دنبال
کراوا و در بوتر ابعراد اجتمراعی اطالعرات و ترکیرش بیشرررتر
ابعاد ،زمینه ،ادراکات و افکار و احسراسرات افراد هسرتند .رویکرد
نسررربترا جردیرد در حوزه رفترار اطالع یرابی بره دنبرال در بوتر
رفتارهایی است که افراد را به سمت جستجوی اطالعات م تلف
با در نظر گرفتن عوامل شرناختی ،جمعیت شرناختی ،روانشرناختی،
مرتب با نرش و محیوی سروق می دهد .از این عوامل به عنوان
عوامل تعیین کننده رفتار اطالعاتی یاد می شررود .اطالع یابی به
عنوان ی پدیده اجتماعی در شرناسرایی نحوه ارتباط دانشرگاهیان
برا ایردههرای جردیرد و اظورار نظر در مورد تحریررات موجود بسر ریرار
م ید بوده است .بررسی رفتار اطالع یابی جامعه دانشگاهی ،یکی
از دغدغه های موم پژوهشرگران ایرانی اسرت و سرایر سرازمان ها
کمتر مورد توجره قرار گرفتره انرد .در میران جرامعره دانشر رگراهی ،دو
گروه اساتید و دانشجویان در مرایسه با کارکنان و سایرین ،بیشتر
مورد پژوهش قرار گرفتره انرد (اعظمی و داورپنراه .)2013 ،8

صباغی نژاد و دیگران
مشراهده نحوه انت اا اطالعات توسر دانشرگاهیان و شرناسرایی
منابع و راهبردها برای ماندن در صرردر ادبیات ،عن ررر مومی از
تحریرات دانشگاهی است (گوردون و دیگران.)2020 ،1
یکی از الگوهرایی کره می توانرد بره بررسر ری عوامرل تعیین کننرده
رفترار اطالع یرابی در جرامعره دانشر رگراهیران بپردازد ،الگوی رفترار
اطالع یابی الیس اسرت .این الگو در برخی از پژوهشروا در ایران
نیز مورد است اده قرار گرفته است (بیگدلی و پورموسوی2018 ،2؛
شر ر یعی و دیگران ،2016 ،3نوروزی و سر ر نوری )2014 ،4که
حاکی از پ یرا و اسررتربال از آن توسرر پژوهشررگران اسررت.
ولیکن در هنگام اسرت اده از الگو ،ابزارهای یکدسرت و هماهنگی
مورد اسررت اده قرار نگرفته اسرت و هر پژوهش باتوجه به ماهیت
خود ،تغییراتی لحرا کرده اسرررت کره می توانرد در هنگرام تحلیرل
نتایج به شرکل مت اوتی گزارا شرود .از آنجاییکه ت سریر و تعمیم
نترایج در هر پژوهشر ری مبتنی بر تحلیرل اولیره اسرررت ،بنرابراین
اشررکال در تحلیل می تواند مسرریر کلی پژوهش را تغییر دهد و
همه این اشررکامت به دنبال عدم اسررت اده از ی ابزار هنجار و
بومی شرده اسرت .بنابراین پژوهش حاضرر جوت بررسری الگوی
رفتار اطالع یابی الیس با هدف معرفی ابزار هنجارشررده فارس ری
جوت رفتار اطالع یابی در وا دانشرررگاهی انجام گرفت .باتوجه
بره ضررررورت تبیین رفترار اطالع یرابی همگرام برا تغییرات دنیرای
دانش ،وجود ی ابزار هنجار شرده در خ رو رفتار اطالع یابی
در وا می تواند به هماهنگی بیشتر پژوهشوای این زمینه کم
نماید .بدیوی اسرت این هنجار برای پژوهشروای ایرانی مربوط به
رفتار اطالع یابی در وا در دانشرجویان مورد اسرت اده یکدسرت
قرار گیرد
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رنش
پژوهش حاضررر توص ری ی-تحلیلی اسررت و به روا پیمایشرری-
مروعی در نیمسررال دوم سررال تح رریلی  1400-1399انجام
گردید .جامعه پژوهش دانشرجویان تح ریالت تکمیلی دانشرگاه
علوم پزشرکی جندی شاپور اهواز می¬باشد .تعداد جامعه پژوهش
 1035ن ر اسرت که  755ن ر دانشرجوی کارشرناسری ارشرد و 280
ن ر دانشررجوی دکتری بودند .حجم نمونه با اسررت اده از فرمول
کوکران 280 ،ن ر تعیین شررد (به ت کی مروع تح رریلی 180
ن ر کارشرناسری ارشرد و  100ن ر دکترای ت ر ری) .تعداد 230

] [ Downloaded from hii.khu.ac.ir on 2022-12-01

پرسررشررنامه ( 148عدد کارشررناسرری ارشررد و  82عدد دکترای
ی) تکمیل شد و همگی قابل تحلیل بودند .
ت
باتوجه به سرایر پژوهشروایی که از الگوی رفتار اطالعیابی الیس
تبعیت می کردند ،گویه های تمامی پرسررشررنامه ها اسررت را؛
شردند .سرپس موارد تکراری تعدیل شدند و نس ه اولیه پرسشنامه
تویه شرد .پرسرشرنامه در مریا لیکرت پنج گزینه ای بسریار کم
( ،)1کم ( ،)2متوس ( ،)3زیاد ( )4و خیلی زیاد ( )5و نمره گ اری
 1تا  5تنظیم شرد و جوت روایی در اختیار اسراتید گروه کتابداری
و اطالع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
قرار گرفت .بعد از انجام اصرالحات ،پرسرشرنامه با  41سراال و در
 7بعد شرناسرایی و آغاز (سراامت  1تا  ،)6پیوندیابی (سراامت  7تا
 ،)13مرور (سرروامت  14تا  ،)17تمایزیابی (سرراامت  18تا ،)22
نظارت (سراامت  23تا  ،)24اسرت را؛ (سراامت  25تا  )33تایید
(سرراامت  26تا  )41تنظیم گردید .جوت گردآوری داده¬ها کد
اخالق  IR.AJUMS. REC.1398.936از کمیتره ملی اخالق
در پژوهش هرای زیسرررتی دریرافرت شرررد .جورت ح ظ اطالعرات
ش ر ری و حریم خ رروص ری افراد شرررکت کننده در پژوهش
شرررکت¬کنندگان نیازی به در؛ نام خود بر روی پرسررشررنامه
نداشررتند .همینین کلیه اطالعات به صررورت محرمانه بررسرری
شردند .جوت بررسری پایایی 50 ،عدد پرسرشرنامه در دانشرجویان
دانشرگاه علوم پزشرکی جندی شراپور اهواز (به شررط عدم ورود
مجدد) توزیع گردید و آل ای کرونباخ  0/87به دست آمد.
برای ارزیرابی سررراخترار عراملی ابزار ،ابتردا از روا تحلیرل عراملی
اکتشرافی با کاربرد روا اسرت را؛ مول ه های اصرلی و و چرخش
واریماکس اسررت اده شررد .تحلیل عامل با پ یرا شرررط ارزا
ویژه 5مسراوی یا بزرگتر از  1و بار عاملی مسراوی یا بزرگتر از قدر
مولق  0/5انجرام شرررد .آزمون کرایزر-مره یر-اولکین 6و کرویرت
برارتلرت 7بره عنوان پیش فرض هرای تحلیرل عراملی اجرا شررردند و
سررپس تحلیل عاملی تایید مورد اسررت اده قرار گرفت .به منظور
تعیین برازا مدل از شرراخه های برازا  CFIو RMSEA
اسرت اده شرد .به منظور مرایسره مدل نوایی با مدل اولیه از آزمون
تراوت خی دو اسرررتراده شرررد .تمرامی تحلیرل هرا برا اسرررتراده از
نرم افزار  spssو  Amosانجام گرفت.

ارزیابی ساختار درونی الگوی اطالع یابی الیس به منظورارائه هنجار فارسی ابزار اطالع یابی در وا
قدر مولق  0/5گزارا شرد .نتایج به دسرت آمده از تحلیل عاملی
اکتشررافی نشرران دهنده ی راه حل با  5عامل بود که می تواند
 66/937درصررد از تغییرات (واریانس) رفتار اطالع یابی را تبیین
نماید .از  41گویه که در پرسرشرنامه وجود داشرت ،سره گویه 2 ،1
و  27بر روی هیچ عاملی قرار نگرفتند .
براتوجره بره الگوی رفترار اطالع یرابی الیس ،مبرانی پژوهشر ری و
ماهیت گویه ها عوامل بدین صررورت نامگ اری شرردند :عامل :1
شرناسرایی ،تایید و سرازماندهی ،عامل  :2نظارت ،ح ظ و اسرت را؛،
عرامرل  :3رب و پیونردیرابی ،عرامرل  :4دسرررتر پر یری و بره روز
بودن و عرامرل  :5اعتبراریرابی .برار عراملی هرکردام از گویره هرا برا در
نظر گرفتن پنج عامل اسرت را؛ شرده در جدول  1گزارا شرده
است

یافاه ها
نتایج آزمون  kmoبرابر  0/942به دسررت آمد که نشرران دهنده
کرایرت نمونره جورت اسرررتراده از روا تحلیرل عراملی در پژوهش
حاضررر دارد .آزمون کرویت بارتلت با مردار خی دو  8085/316و
p= 0/001معنی دار بود که نشران دهنده توان داده های پژوهش
برای است را؛ ی ساختار عاملی مش ه است .
ابتدا تحلیل با بارعاملی مساوی یا بزرگتر از قدر مولق  0/3انجام
شرررد و بره دلیرل اینکره  12گویره بر روی بیش از یر عرامرل قرار
داشتند ،تحلیل عاملی مجدد با بار عاملی مساوی یا بزرگتر از قدر
مولق  0/5انجرام شرررد .در هر دو حالت قدر مولق ،تعداد عوامل
اسرت را؛ شرده 5 ،عدد بود ولی به دلیل توزیع مناسرش گویه ها،
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0/804
0/787
0/767
0/687
0/682
0/655
0/626
0/601
0/554
0/648
0/644
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0/618
0/573
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0/550
0/531
0/513
0/673
0/663

29
تعامل انسان و اطالعات
جلد نهم ،شماره دوم (تابستان -34 :)1401
-2517

http://hii.khu.ac.ir

] [ DOR: 20.1001.1.24237418.1401.9.2.5.3

41
37
6
26
28
10
16
29
11
39
23
25
34
32
35
31
30
24
40
33
36
8
9
12
7
14
4
13
15
3
5
22

عامل 1
خالصه گویه
0/823
نوع فونت ،اشتباهات نگارشی در تایید صحت اطالعات
پیگیری منبع در پایگاه های اطالعاتی معتبر در تایید صحت اطالعات0/788
ان برای شناسایی منبع 0/772
مراجعه به وبالگ ،سایت یا ص حات مت
0/725
سازماندهی براسا فرمت اطالعات
0/698
است اده از نرم افزارهای سازماندهی و مدیریت
0/645
تعداد دفعاتی که لین مورد استناد واقع شده
0/632
است اده از موتور جستجوی سایت برای بررسی محتوا
0/623
چاپ کردن اطالعات بازیابی شده برای ح ظ اطالعات
0/598
تاریخ و روز آمدی سایت لین داده شده
0/596
ان در تایید صحت اطالعات
توصیه اساتید ،مت
م ید بودن برقراری ارتباط باصاحش نظران را در موضوع پژوهشی 0/561
0/555
پوشه بندی منابع براسا موضوع ،عنوان ،یا نویسنده
بررسی صحت و درستی اطالعات بازیابی شده از اینترنت
نشانه گ اری ص حات مورد نظر
بررسی توابق عنوان بازیابی شده با محتوای منبع
ذخیره سازی در روی فلش مموری CD, DVD
دانلود و ذخیره در محلی مناسش از کامپیوتر
است اده از امکانات ارتباطی وا برای برقراری ارتباط با صاحش نظران
مبتنی بر پژوهش بودن یافته ها
افزودن ص حه وا مورد نظر به فورست مورد عالقه
مرایسه اطالعات آن با چند منبع معتبر در همان موضوع
توجه به ارتباط موضوعی در است اده از ی لین
شورت و اعتبار سایت لین داده شده
مراجعه به سایت جوت رفع کنجکاوی
دنبال کردن لین های مرتب با ص حه بازیابی شده
مرور نرشه سایت برای بررسی محتوای سایت
جستجو در سایت های آشنا برای شناسایی منبع
بدون هزینه بودن است اده در هنگام انت اا سایت
بررسی فورست موالش ارائه شده در سایت
جستجو در موتورهای جستجو و راهنماها به منظور شناسایی منبع
کم گرفتن از صاحش نظران برای شناسایی موضوع
توجه به جدید بودن اطالعات برای تمایز ی سایت

عامل  2عامل  3عامل  4عامل 5

صباغی نژاد و دیگران
21
17
19
18
20
38

0/614
0/579

امکان دسترسی و است اده آسان از اطالعات ارائه شده در سایت
مرور اطالعات جدید در سایت مرتب در ابتدای ورود
مرتب بودن سایت با موضوع مورد نظر
پسوند ماهیتی در نشانی سایت به منظور تعیین اعتبار
شورت و اعتبار نویسنده یا منتشر کننده اطالعات
اشتوار و اعتبار نویسنده یا منبع اطالعات جوت تایید صحت

0/660
0/644
0/610
0/526

جوت بررس ری همسررانی درونی عوامل اسررت را؛ شررده از آل ای
کرونباخ اسرررت اده شرررد .جدول  2گزارا واریانس تبیین شرررده
عوامل پنجگانه و همسانی درونی عوامل را نشان می دهد.
عامل

شماره گویه ها
25-23-39-11-29-16-10-28-26-6-37-41

عامل رنم

36-33-40-24-30-31-35-32-34

16/011

عامل سوم

3-15-13-4-14-7-12-9-8

13/301

0/916

عامل چهارم

17-21-22-5

9/168

0/859

عامل پنجم

38-20-18-19

7/763

0/888

تجمعی 66/937

آلفای کلی 0/97

عامل انل

ناریا س تبیین شده
20/695

همسا ی ررن ی
0/947
0/912

جمع بندی

عامل
1

0/001

با اسرررت اده از  amosالگوی سررراختاری برای مدل پنج عاملی
ترسریم شرد در ت رویر 1ارائه گردید .برای الگوی سراختاری پنج
عاملی شراخه ها بدین صرورت به دسرت آمدchi- 1900/061 :
= =81/0CFI ،619df= ،001/0 P= ،squareو 0/09
( =RMSEAسرروا مورد انتظار بین  0/09تا  .)0/1براسررا
دیدگاه م کالوم ،براون و شررروگاوارا  1اگر مرردار این شررراخه
کوچکتر از  0/1باشرد برازندگی مدل بسریار عالی اسرت .اگر بین
 0/1و  0/5باشرد برازندگی مدل خوا اسرت و اگر بین 0/5و 0/8
باشرد برازندگی مدل متوسر اسرت (م کالوم ،براون و شروگاوارا،
 .)1996بنابراین با توجه به شراخه های ذکر شرده ،الگوی پنج
عاملی از برازا مولوبی برخوردار است.

___________________________________
MacCallum, Browne & Sugawara
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همانگونه که جدول  2نشرران می دهد ،همسررانی درونی عوامل
بامتر از حد مولوا اسرت .بنظر می رسرد ضرریش همسرانی درونی
با تعداد گویه ها مرتب اسرت ،از این رو دو عامل چوار و پنج که
تعداد گویه کمتری دارا هسررتند ،ضررریش همسررانی پایین تری
دارنرد .ولیکن همسرررانی همگی عوامرل برامتر از مولوا اسرررت.
همینین آلرای کلی ابزار برابر  0/97بره دسرررت آمرد کره نشررران
دهنرده اعتبرار کرامال مولوا ابزار اسرررت .همینین خروجی نرم
افزار نشررران داد که ح ف هیچ کدام از گویه ها نمی تواند منجر
بره بوبود قرابرل مالحظره ای در مرردار آل را گردد و همگی مورد
تایید قرار گرفتند .
سرپس ماتریس همبسرتگی بین عوامل شرناسرایی شرده ،اسرت را؛
شرد که در جدول  3نشران داده شرده اسرت .همبسرتگی در رواب
دو دامنه و سروا خوای  0/01گزارا شرده اسرت .همانگونه که
مشراهده می شرود ،همبسرتگی بین کلیه عوامل اسرت را؛ شرده
معنی دار است.

جدول  .3ماتریس همبستگی بین عوامل پنجگانه
عامل  2عامل  3عامل 4
ضریش 0/709 0/783 0/529
همبستگی
0/001 0/001 0/001 p-value

عامل 5
0/740

ارزیابی ساختار درونی الگوی اطالع یابی الیس به منظورارائه هنجار فارسی ابزار اطالع یابی در وا
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بحث
هدف موالعه حاضررر ،بررس ری سرراختار عاملی پرسررشررنامه رفتار
اطالع یرابی بر مبنرای الگوی اطالع یرابی الیس اسررررت .این
پرسرشرنامه در جامعه دانشرگاهی توزیع گردید و مورد تحلیل قرار
گرفت .تحلیل عاملی اکتشرررافی به روا مولره های اصرررلی با
چرخه واریماکس انجام شرد و  5عامل شرناسرایی شرد .تمامی گویه
های پرسشنامه (به استثنای سه گویه  2 ،1و  )27مورد تایید قرار
گرفتند و نشرران دهنده تایید الگوی الیس در جامعه دانشررگاهی
ایران اسرت .الگوی پنج عاملی اسرت را؛ شرده بیش از  66درصرد
از تغییرات رفترار اطالع یرابی را تبیین می کنرد .نترایج تحلیرل
عاملی تاییدی نشران دهنده برازا مولوا الگوی اسرت را؛ شرده
اسرت .بر اسرا گزارا همسرانی درونی ،کلیه عوامل از همسرانی
مولوبی برخوردار بودند و تنوا دو عامل چوارم و پنجم همسررانی
کمتر از  0/9داشررتند که بنظر می رسررد تحت تا یر تعداد کمتر
گویره هرا قرار گرفتره اسرررت .آل رای کرونبراخ کلی ابزار  0/97بره
دسرررت آمرد کره تراییرد کننرده مولوبیرت ابزار جورت اجرا در جرامعره
دانشگاهی است .
الگوی پنج عاملی بر اسرا پیشرینه های مرتب و الگوی اطالع
یرابی الیس نرامگر اری شرررد .مبنرای نرامگر اری پوشرررش دادن
حرداکثری مول ره هرای هر عرامرل بود بره گونره ای کره بتواننرد رفترار
اطالع یابی دانشگاهی را منعکس کنند .
عامل اول ،شررناسررایی ،تایید و سررازماندهی نامگ اری شررد .این
عرامرل برا  12گویره همسرررانی درونی برامیی دارد و بره تنورایی می
تواند حدود  20درصرررد از تغییرات مربوط به رفترار اطالع یابی را
تبیین کند که نشان دهنده اهمیت و قدرت تبیین آن است .این

عامل خرده مریاسرری اسررت که نشرران دهنده اقداماتی اسررت که
کراربر در مراحرل آغرازین فراینرد اطالع یرابی انجرام می دهرد .در
مرحله شرناسرایی ،منابعی که می توانند به عنوان نروه آغاز فرایند
اطالع یابی به شرمار آیند ،شرناسرایی می شروند .این منابع ممکن
اسرت منابع انسرانی مانند همکاران ،دوسرتان و صراحبنظران و یا
منرابع مکتوا مراننردپژوهشر رورای مرتب  ،نمرایرهنرامرههرا و چکیرده
نامهها باشرد .شرناسرایی معموم با هدف بررسری ی موضروع جدید
و در ابتدای پژوهش صرررورت میگیرد .اغلش ،جسرررتجو با منابع
مزبور شروع میشود؛ اما برخی از پژوهشگران بر مبنای اطالعات
شر ر ررری خویش کار را آغاز میکننرد .به طور کلی ،به هنگرام
شرررروع یر پژوهش جردیرد ،جسرررتجوی اولیره معموم از طریق
جسررتجو همراه با فعالیتهای ارتباطی شررروع میشررود .در هر
پژوهش و یرا برای پراسر ر گویی بره هر نیراز اطالعراتی ،اولین قردم
شرناسرایی منابع اطالعاتی اسرت که میتواند پاسر گوی نیاز باشرد.
سرپس بررسری اطالعات بازیابی شرده با هدف ح ف نامولوا ها
و سرازماندهی موارد تایید شرده انجام می گیرد .جوت شرناسرایی و
تراییرد اطالعرات مرتب  ،کراربر بره مورارت هرای ارزیرابی اطالعرات،
تشرر یه صررحت و اعتبار یابی نیاز خواهد داشررت .همینین
مورارت ت کر انتررادی برا هردف برآورد تورابق اطالعرات برازیرابی
شررده با نیاز اطالعاتی می تواند نرش م یدی ای ا نماید .در ادامه
مزم اسرررت اطالعات مرتب که با شررراخه های م تلف مورد
تایید کاربر قرار گرفته اند ،سررازماندهی شرروند .برای اینکار نرم
افزارهرای سرررازمرانردهی اطالعرات ،نگرارا منبع (جورت نگرارا
مررالره ،پرایران نرامره و آرار آکرادمیر ) می توانرد برای کراربر م یرد

صباغی نژاد و دیگران

___________________________________
Jalali Dizaji, Parvini
Kundu
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باشررد .یافته های مربوط به این عامل در راسررتای نتایج پژوهش
جاللی و همکراران در خ رررو الگوی اطالع یرابی در وا
دانشرجویان تح ریالت تکمیلی اسرت (جاللی ،دیزجی و پروینی،1
 .)2011همینین با مرحله سوم در مدل رفتار اطالع یابی کولثاو
که به "فرایند شررناسررایی و اکتشرراف" می پردازد ،قرابت دارد
)کاندو .)2017 ،2مرحله شرناسرایی و اکتشراف به شررای مربوط به
ماهیت جسرتجو می پردازد .در مرحله  5مدل اطالع یابی لنز نیز
به ماهیت شرناسرایی و تایید اطالعات اشراره شرده اسرت که نشران
دهنرده همراسر رترا بودن یرافتره هرا اسرررت (ملره زاریران و زارع-
فراشبندی.)2014 ،3
عامل دوم ،نظارت ،اسرت را؛ و ح ظ نامگ اری شرد .این عامل با
 9گویه همسرانی درونی بامیی دارد و می تواند حدود  16درصرد
از تغییرات رفترار اطالع یرابی را تبیین کنرد .این خرده مریرا کره
برآوردی از سره عامل نظارت و اسرت را؛ در مدل الیس اسرت می
توانرد بره عنوان گرام دوم در فراینرد اطالع یرابی معرفی گردد.
منظور از نظارت ،روزآمد نگهداشتن اطالعات از طریق جستجوی
آگاهیرسرانی جاری در حوزه مورد پژوهش اسرت و بیانگر آگاهی
از پیشررررفتها و انتشرررارات تازه و داك ی حوزه موضررروعی با
مراجعه به مجالت هسرته ،خالصره مرامت کن رانسها ،کتااها
و اطالعات شربکه های مجازی در آن موضروع اسرت .این مرحله
برا هردف تکمیرل اطالعرات برازیرابی شرررده در محلره ن سرررت
(شرررناسرررایی) اسرررت .معموم در این مرحله کاربر با حجم زیاد
اطالعات بازیابی شررده مواجه اسررت و پس از تجمیع اطالعات
بازیابی شرده جدید با اطالعات مرحله اول ،نیاز به اسرت را؛ موارد
روزآمد با رب بیشررتر وجود دارد .در این مرحله بررسرری دقیق و
گزینشرری اطالعات بازیابی شررده انجام می شررود .خرده مریا
تراییرد در مردل الیس کره یر مرحلره جردا بره خود اخت رررا داده
بود ،در پژوهش حاضررر در دو خرده مریا شررناسررایی و ح ظ و
نظارت قرار گرفت .منظور از تایید بررسری صرحت اطالعات اسرت
کره مزم اسرررت در هر دو مرحلره مورد اسرررت راده قرار گیرد .این
ویژگی شامل بررسی درستی اطالعات بازیابی شده است و هدف
آن جلوگیری از تایید اطالعات نادرسررت اسررت .این یافته ها با
مرحلره پنجم در مردل کولثراو کره بره گردآوری و مجموعره سرررازی
اطالعرات برازیرابی شرررده می پردازد ،قرابرت دارد .یرافتره هرای این
مرحلره برا مرحلره  5مردل اطالع یرابی لنز کره بره نحوه ت کیر
اطالعات درست از نادرست می پردازد ،همراستا است.
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عرامرل سررروم پیونردیرابی و رب نرام دارد .این عرامرل برا  9گویره
همسرررانی درونی برامیی دارد و می توانرد حردود  13درصرررد از
تغییرات رفترار اطالع یرابی را تبیین کنرد .در پیونرد یرابی ،منرابع
معتبر مورد اسرررتناد در پانویس ها ،ارجاعات مترابل و یا شررربکه
اسرررتنرادی مورد ردیرابی قرار می گیرد .پیونردیرابی اغلرش بره منظور
شررناسررایی منابع جدید اطالعات مورد اسررت اده قرار میگیرد و
تراوت آن برا نظرارت در روا برازیرابی اطالعرات جردیرد اسرررت .در
مرحله دوم ،فرد اقدام با جسررتجوی اطالعات جدید با روا ها و
منرابع ذکر شرررده می کنرد ولی در مرحلره پیونردیرابی ،پس از
شرناسرایی ی منبع اطالعات کامال مرتب  ،اقدام به دنبال کردن
سررایر منابع پیوند داده شررده در همان منبع می نماید که شررامل
دنبرال کردن پانویس ها ،توجه به شررربکره اسرررتنرادی و ارجاعات
مترابل و اسررت اده از مرامت مشررابه و مرامت مرتب در پایگاه
های اطالعاتی اسرت .برخی از افراد برای سوولت در پیوندیابی از
نمایهنامههای اسرتنادی اسرت اده میکنند .ماهیت و نحوه پیگیری
اسرتنادها می تواند به عواملی مانند رب موضروعی ،میزان اهمیت،
شرورت پدیدآورنده ،تازگی ،اعتبار ناشرر ،هزینه ،فراوانی اسرتنادات
و زمان مزم برای مکانیابی اطالعات و منابع ،رب داشرته باشرد.
طی این مرحلره ب ش مومی از منرابع اصرررلی از طریق شررربکره
اسرتنادی ،شرناسرایی میشروند ،سرپس پژوهشرگر منابع و ارجاعات
آنورا را دنبرال میکنرد ترا از آن طریق بره منرابع بیشرررتری در حوزه
موردنظر دسرررت یرابرد .بره همین منظور منرابع ردیف دومی مراننرد
نمایهنامههای اسررتنادی که امکان دسررترسرری به منابع معتبر را
فراهم می کنند ،برای کاربر م ید خواهند بود.
عامل چوارم سروولت دسترسی و به روز بودن نام گ اری شد و 4
گویه را در بر می گیرد و همسانی درونی مولوبی دارد .این خرده
مریرا برخی از گویره هرای مربوط بره تورق ،تمرایزیرابی ،مرور و
آغراز در مردل الیس ،را در خود جرای داده اسرررت .این عرامرل بره
سروولت دسرترسری به محتوای اطالعاتی به ویژه در پایگاهوای
اطالعاتی اشراره دارد .یکی از نکاتی که مزم اسرت به آن اشراره
شود ،امکان دسترسی به متن کامل مرامت با تمرکز بر دسترسی
رایگان و بدون هزینه اسرت .این خرده مریا  ،عامل مشرابوی در
مدل الیس نداشت .از جمله دمیل شناسایی آن می توان به روا؛
اسرت اده از فضرای وا برای دسرترسری به اطالعات علمی اشراره
کرد که در سررالوای اخیر رشررد فزاینده ای داشررته و در هنگام
طراحی مردل الیس ،این رخرداد چنردان قرابرل توجره نبوده اسرررت.
افزایش اطالعات آنالین باعث اضافه بار اطالعاتی برای کاربران

ارزیابی ساختار درونی الگوی اطالع یابی الیس به منظورارائه هنجار فارسی ابزار اطالع یابی در وا

تعارض منافع
نویسندگان اظوار می دارند که در پژوهش حاضر ،تعارض منافعی
وجود ندارد.
منبع حماایا کنناده :این پژوهش تحرت حمرایرت مرادی و
معنوی معاونت توسرعه تحریرات و فناوری دانشرگاه علوم پزشرکی
جندی شاپور اهواز انجام شده است.

Agarwal, N. K. (2017). Exploring context in information behavior: Seeker, situation, surroundings,

and shared identities. Synthesis lectures on information concepts, retrieval, and services, 9(7), i-
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شرده اسرت که باعث شرده ،کاربر انتظار داشرته باشرد ،در هنگام
مراجعه به ی پایگاه اطالعاتی ،امکان دسرترسری به به روز ترین
اطالعات فراهم شرده باشرد .خرده مریا سروولت دسرترسری و به
روز بودن ،به بررسرری ویژگی هایی می پردازد که توسرر ب ش
زیادی از پژوهشگران تجربه شده است .یافته های مربوط به این
عامل در راسررتای نتایج پژوهش جاللی و همکاران در خ ررو
الگوی اطالع یابی در وا دانشرجویان تح ریالت تکمیلی اسرت
(جاللی ،دیزجی و پروینی .)2011 ،همینین در گرام چورارم مردل
اطالع یابی جانسررون ،به اهمیت دسررترس ری به اطالعات به روز
برای اتمام فرایند اطالع یابی پرداخته شده است که نشان دهنده
همراستایی این دو عامل است.
عرامرل پنجم اعتبراریرابی نرام دارد و برا در برگرفتن  4گویره،
همسرانی درونی مولوبی دارد .پس از رونق اسرت اده از اطالعات
آنالین در انتشرارات علمی و پژوهشری ،توجه به اعتبار اطالعات و
منبع آن اهمیرت یرافرت .در این مرحلره توجره بره اعتبرار اطالعرات برا
هدف جلوگیری از اسرت اده از اطالعات نامعتبر ،سروگگرفته ،دارای
سروگگیری سریاسری ،نژادی ،قومی و م هبی اسرت .روا های و
منرابع م تلف مکتوا و شر ر راهی برای اطمینران از درسرررتی و
صررحت اطالعات ،وجود دارد .از جمله منابع مکتوا تعیین اعتبار
اطالعات می توان به پایگاه های اطالعاتی ناشرران معتبر ،منابع
اطالعاتی آکادمی  ،نمایه های استنادی و  ...اشاره نمود .است اده
از نظرات صراحبنظران ،مت ر رین و اسراتید ی حوزه پژوهشری،
از جمله روا های شر اهی تعیین اعتبار اطالعات اسرت .باتوجه
به قوانین اخالق در انتشرارات علمی ،امکان اسرتناد به ی مراله
ریترکت شرده 1در ی مراله آکادمی وجود ندارد از این رو توجه
به اعتبار اطالعات بازیابی شرده با اسرت اده از روا های م تلف
اهمیت می یابد .این عامل در راسرتای عامل ارزیابی اطالعات در
الگوی اطالع یابی فرایموث 2اسررت که به اهمیت اعتباریابی و و
تشرر یه اطالعات بدون سرروگگیری اشرراره دارد .اگرچه مدل
فرایموث به شرکل خا به اطالعات سرالمت توجه داشرته اسرت
ولیکن می توان گ ت که اطالعات سرالمت ب شری از اطالعاتی
هسرتند که در فضرای وا توسر کاربر جسرتجو می شرود و به
یکدیگر نزدی هستند (مله زاریان و زارع-فراشبندی.)2014 ،

ایجه گیری
الگوی پنج عاملی رفتار اطالع یابی در وا ،ی ابزار خودگزارشی
جدید برای ارزیابی ماهیت رفتار اطالع یابی کاربران دانشررگاهی
در وا اسررررت .این الگو از نظر محتوایی و گویره هرای مورد
اسرت اده ،ترریبا مبتنی بر الگوی اطالع یابی الیس اسرت ولیکن از
نظر خرده مریا با آن مت اوت اسررت .الگوی اطالع یابی الیس،
هشرت عاملی اسرت و حاوی  41گویه ولی الگوی اکتشرافی حاضرر
دارای  5خرده مریرا و  38گویره اسرررت .نکتره قرابرل توجره در
اسررت را؛ عوامل ،شررناسررایی عامل اعتباریابی اسررت که نشرران
دهنده افزایش توجه به اسررت اده از اطالعات معتبر به دنبال روا؛
قوانین رعایت اخالق علمی در نگارا علمی است .
پژوهش حاضرر با محدودیت هایی مواجه بوده اسرت .از آنجاییکه
این الگو باتوجه به دانشرجویان اسرت را؛ شرده اسرت ،مزم اسرت
جورت تعمیم نترایج برا احتیراط عمرل شرررود .از این رو تکرار
پژوهشروای مشرابه در جامعه اسراتید می تواند به تکمیل اطالعات
در این راسر رترا کمر نمرایرد .همینین اعمرال متغیرهرای جمعیرت
شرررنراختی بر رفترار اطالع یرابی در وا در پژوهش هرای آینرده
پیشنواد می شود .
تقدیر ن تشکر
بدینوسرریله از معاونت توسررعه تحریرات و فناوری دانشررگاه علوم
پزشرررکی جنردی شررراپور اهواز جورت حمرایرت مرادی و معنوی از
پژوهش حاضررر ،قدردانی می گردد .پژوهش حاضررر ب شرری از
پایان نامه کارشرناسری ارشرد آقای عبدالرضرا خلف کعش عمیری با
کد اخالق  IR.AJUMS. REC.1398.936اخ شرده از
کمیته ملی اخالق در پژوهش های زیستی است .
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