
 Moradi, Samira (2022). Explaining the components of access in information seeking process 

in virtual space based on radical change theory: The case study of newcomer bachelor 

degree students of faculty of Education and Psychology of the University of Tabriz. 

Journal of Knowledge-Research Studies, 1(1): 119-141. 

DOI: 10.22034/jkrs.2021.47743.1005 

URL: https://jkrs.tabrizu.ac.ir/article_14080.html 

The paper is an open access and licensed under the Creative Commons CC BY NC license.  

 

 

eeking Snformation Iin  ccessAomponents of Cthe  Explaining

The : heoryThange Cadical Based on R paceSirtual Vin  rocessP

Case Study of Newcomer Bachelor Degree Students of Faculty of 

Education and Psychology of the University of Tabriz  

1Samira Moradi 

 
Received: September, 3, 2021                   ; Accepted: December, 26, 2021 

 

Abstract 

Purpose: explain the components of access based on one of the dimensions of fundamental 

change theory in information-seeking from students in virtual space. 

Method: The present study is a qualitative using semi-structured interviews. The population 

consists of University of Tabriz bachelor students in Education and Psychology Faculty, 

selected using snowball sampling, Finally, using the opinions of 21 students, the required data 

came to saturation. To analyze qualitative data and extract components from coding, the 

grounded theory and MaxQDA software were used.  

Findings  : To design access model and to discover a common concept of the definition of the 

phenomenon in question (access), considering causal conditions (context of using the 

knowledge; and ability of others and types of content used in virtual space), contextual 

variables (access tools), strategies (how to access information resources, having the necessary 

skills to use information resources independently, using the knowledge and abilities of others 

in virtual space), intervening conditions (barriers to accessing information) and consequences 

of access (application of virtual space for users) was explained. 

Conclusion: The emergence of electronic resources in virtual space and the unique features 

of virtual space have changed the information-seeking behavior of students, and need to have 

necessary abilities and skills in the field of information literacy, computer literacy, Internet 

literacy, communication literacy, critical literacy, and culture literacy. 

Value: The value of this research is to show one of the essential dimensions of the theory of 

fundamental change (access) that is affected by the virtual environment. 
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Extended Abstract 

Introduction 

Access is one of the main factors in the information-seeking process. Therefore, careful 

consideration of changes in information-seeking behavior under the influence of the digital 

environment in terms of access requires understanding of change in methods of access to 

information and ways to Use it. Because the lack of necessary knowledge regarding the nature of 

this subsystem of the macro system of information-seeking behavior can lead to challenges in 

developing appropriate information services and libraries. According to an increasing level of 

technology intermediation as the primary tool for access to information, technology skills are the 

main amplifier or obstacle in the access process, and expertise in it can facilitate the information 

seeking approach (Khosrojerdy, 2005)   

Studies show that despite the undeniable role of access in the information-seeking process, 

there have been few theories about this regard. One of the most specific theories in this field is 

to explain the information-seeking behavior of young people and adolescents or people who have 
recently entered the new virtual information spaces and electronic environment based on it, is the theory 

of fundamental change which was presented by Elisa Dresang in 1990. The results of his research, 

which is manifested in the form of this theory, have shown that access, along with other factors 

such as interaction, communication, in new virtual information spaces, is faced with fundamental 

changes. In his view, the more information literacy students have, the better they can deal with 

the latest information space (Fisher, Mckechnie, Erdelez, 2008). 

The main purpose of this research is to explain the components and concepts of access to 

identify the unique patterns and approaches of first-year students in the information-seeking 

process, especially in virtual space. 

Method 
The current research approach is qualitative using semi-structured interviews; the method of data 

collection was done through a face-to-face interviews. The research population was newcomer 

bachelor-degree-students of the faculty of Education and Psychology (University of Tabriz). The 

sampling method was a snowball. Finally, the data was matured by points of 21 students. The 

data was analyzed by MaxQDA. In this study, for designing an access model, seven questions 

were asked. The questions have become Thematic, and each of the questions was analyzed under 

the main category. 

Findings 

After analyzing the qualitative data and the method of coding the grounded theory, From the 

answers given to the questions with Thematic of application of virtual space for users, types of 

content used in virtual space, access tools, how to access information resources, having the 

necessary skills to use information resources independently, using the knowledge and abilities of 

others in virtual area, barriers to information access in virtual space, 19 main categories and 39 

subcategories were extracted which are presented in Table 1. 
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Table 1. The main categories and subcategories extracted related to access 

 

Subcategories Categories 

Required Reading Material, necessary 

Reading Material for life 
Everyday use 

The study of the novel, watching movies, 

photos, listening to music, watching Jokes 
Entertainment 

Scientific videos Scientific 

Psychology, Knowledge and information 

science, philosophical, historical 

information 

Scientific and research 

Smartphone, laptop, and tablet Unlimited access tools to information 

Computer, and library limited access tools to information 

Access to the most required information Easy access 

Challenging, challenges resulting from 

spiritual - emotional issues 
Difficult access 

Access to the required information 

sometimes 
Medium access 

The experience of using Information skills 

The skill of asking others Communication skills 

Computer skills Technological skills 

Skilled people, successful people, and 

professors 
Reference groups 

Friends, anonymous users of virtual space Social groups 

Solving problems, life issues Everyday use 

Concours, Scientific Scientific-educational 

be independent Disuse 

Educational Challenges, Weaknesses in 

Internet learning skills, weaknesses in 

computer training skills 

Educational barriers 

Lack of service provider centers, lack of 

Internet infrastructure access, inherent 

challenges of Internet resources, Filter, the 

inefficiency of search engines, computer 

virus, slow- speed internet 

Infrastructural and technological barriers 

Weakness in volition Individual barriers 

 

According to the research findings, many students use smartphones because of easy access, easy 

mobility, and ancillary facilities such as a dictionary and use the laptop to carry out their tasks, opening 

PDF files, educational videos, and even entertainment. The main reason students use personal computers, 

is the small size of tablets and smartphones. For reasons such as a large amount of information, extensive 

advertising, and lack of focus, they prefer the library. Most students, for meeting the information needs 

related to their discipline and carrying out research, turn to the virtual space. The multimedia feature of 

virtual space has attracted students to entertainment such as reading novels, watching movies, viewing 

photos. Also, features like the extensiveness of information and finding the required information quickly 

and sometimes with difficulty have invited students towards virtual space. Some of them looking for the 

issues that are important to them in life. Students perform the most tasks themselves for excessive use and 

to pass educational courses in schools, reading books and ease of use, independently, and some believe 

that humans need each other. On the other hand, students have considered the breadth and variety of 

information, dealing with lots of marginal things, being familiar with how to use the Internet and computer 

principles, etc., as significant barriers to accessing data in virtual space. 

Conclusion: The emergence of electronic resources in virtual space, especially the Internet, the 

World Wide Web, and the unique features of virtual space such as ease of access, breadth, and 
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diversity of information, and its multimedia has changed the information-seeking behavior of 

students. Students need information literacy, computer literacy, internet literacy, communication 

literacy, critical literacy, and culture literacy.  

Keywords: information- seeking behavior, access, fundamental change theory, students, virtual 

space 
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ۀ یابی در فضای مجازی بر اساس نظریهای دسترسی در فرآیند اطالعتبیین مؤلفه

دانشکدۀ علوم  تغییر بنیادین: مطالعۀ موردی دانشجویان جدیدالورود کارشناسی

 دانشگاه تبریزشناسی تربیتی و روان

 
  1سمیرا مرادی

 2011دی  5؛ تاریخ پذیرش:                                           2011شهریور  21تاریخ دریافت:

 
 

 چکیده

 فضای مجازی یابی دانشجویان درفرآیند اطالع های دسترسی بر اساس یکی از ابعاد نظریۀ تغییر بنیادین درتبیین مؤلفههدف: 

سی:   روش اسرر . جامعۀ پژوهش دانشررجویان جدیدالورود  افتهیسررااتار مهینپژوهش حاضررر کیفی و به شرریوۀ مهرراحبه  شنا

برفی انجام شد. نهایتاً با  گیری با روش گلولهشناسی دانشگاه تبریز بودند که فرآیند نمونه   کارشناسی دانشکده علوم تربیتی و روان   

شجویان داده  10گیری از نظرات بهره سید.     ازیموردنهای نفر از دان شباع ر ستخراج مؤلفه های کیفبرای تحلیل دادهبه ا ها، از ی و ا

  ای. استفاده شد.دی.کیو.افزار مکسو نرم بنیادشناسی نظریه دادهشیوه کدگذاری روش

شرایط           منظوربه ها:یافته سترسی(،  شترک از تعریف پدیدۀ )د سترسی و یافتن مفهومی م ستفاده از  ) یعلطراحی الگوی د زمینه ا

)ابزارهای دسررترسرری به اطالعات(،  ایدر فضررای مجازی(، متغیرهای زمینه مورداسررتفادهدانش و توانایی دیگران و انواع محتوای 

های الزم برای اسررتفادۀ مقررتزل از منابال اطالعاتی، اسررتفاده از راهبردها )نحوۀ دسررترسرری به منابال اطالعاتی، براورداری از مهارت

سترسی به اطالعات( و پیامدهای دسترسی )کاربرد فضای       گر )موانال ددانش و توانایی دیگران در فضای مجازی(، شرایط مدااله  

 ( مشخص شد.مجازی برای کاربران

طۀ محیط واس: ارزش مزالۀ حاضر در نشان دادن یکی از ابعاد مهم نظریه تغییر بنیادین )دسترسی( اس  که بهاصالت و ارزش

 گیرد. مجازی تح  تأثیر قرار می

جازی رفتار  های منحهررر فضررای م ویژه اینترن ، شرربکه جهانی و ویژگیی مجازی بهپیدایش منابال الکترونیکی در فضررا نتایج:

واد  سررواد اطالعاتی، سرر  ۀنیدرزمهای الزم یابی نیازمند داشررتن توانایی و مهارتیابی دانشررجویان را تغییر داده و برای اطالعاطالع

 ی هقتند.ای، سواد اینترنتی، سواد ارتباطی، سواد انتزادی و سواد فرهنگرایانه

 

 جوانان یابی، دسترسی، نظریۀ تغییر بنیادین، دانشجویان، فضای مجازی،رفتار اطالع ها:کلیدواژه
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سی    ستر شه      0به مفهومی عام، د س  که لزوماً همی ستفاده از یک منبال ا رایگان  صورت به، حق یا اجازۀ ا

 دسترسی الکترونیکی -1دسترسی فیزیکی  -0: اس پذیر نیق . دسترسی عمدتاً شامل دو نوع امکان

رکز کننده اطالعات، حضوراً به م کننده یا دراواس  منظور از دسترسی فیزیکی آن اس  که استفاده    

س  می  ازشیموردنکند و اطالعات اطالعات مراجعه می سی الکترونیکی     را دراوا ستر کند. منظور از د

ترن ،  های الکترونیکی از قبیل اینکننده اطالعات از طریق درگاهکننده یا دراواس  آن اس  که استفاده  

یان می نیاز اطالعاتی   به افزایش میزان واسرررطه      اش را ب با توجّه  به  کند.  لی  عنوان ابزار اصرررگری فناوری 

سی به اطالعات،     ستر س  و تبحر         کننده یتزومهارت در فناوری، د سی ا ستر صلی در فرآیند د یا مانال ا

(. اینترن  و وب به دلیل     0830یابی فرد را تقرررهیل نماید )اقرررروجردی،     تواند فرآیند اطالع  در آن می

ژه ویسررریال و آسرران انواع اطالعات به ابزار مهم جقررتجوهای اطالعاتی همگان به  سررااتن ریپذدسررترس

ا تغییر  ویژه دسترسی به اطالعات ر  یابی بهای الگوهای اطالعطور فزایندهن تبدیل شده اس  و به  دانشجویا 

س  )چن و چانگ  شبکه  ،حالنیباا. (1،1112داده ا سی به اطالعات جایگاه       هنوز  ستر سمی د های غیرر

کان صررورت  معموالً از طریق دوسررتان، آشررنایان و نزدی ازیموردناود را دارند و دسررترسرری به اطالعات 

 (. 08۱8گیرد )معرف ،می

یابی  یابی اس . بررسی دقیق تغییرات رفتار اطالع  در فرآیند اطالع اجزاءترین دسترسی یکی از اصلی   

قتلزم درک تغییرات در روش      جنبهتح  تأثیر محیط مجازی از  سی م ستر ستیابی به اطالع د ات و های د

فزدان درک الزم در   چراکهمقررتزل و جدی اسرر .  های های اسررتفاده از آن و نیز انجام پژوهششرریوه

هایی را در توسعه ادمات   تواند چالشیابی میاین ارده نظام از نظام کالن رفتار اطالع  یماهاهوص  

صورت درک تغییرات رفتار اطالع       اطالعاتی و کتابخانه شد و در  شته با سب به همراه دا ابی افراد  یای منا

را   هاآن یابیکوشید، فرآیند اطالع  هاآنیابی ز میان برداشتن موانال اطالع توان در جه  رفال نیازها و امی

،  یابی در حال  کلیبه اطالعات را موجب شد. منظور از رفتار اطالع  هاآنتقهیل نمود و دسترسی مؤثر     

ها و ابزار  و نوع اطالعات مورد جقرررتجو، شررریوه   یماهها و اهداف جقرررتجوی اطالعات، همان انگیزه 

، تبادل اطالعات میان افراد،  ازیموردندسرررتیابی به اطالعات، شرررناسرررایی و جقرررتجو و کقرررب اطالعات 

و  و تعامل با آن اس  )نواده  اطالعاتی مشخص رفتارهای ارتباطی رسمی و غیررسمی و استفاده از محیط    

 (.102، 0833سپهر،

های ، نظریهیابیرغم جایگاه انکارناپذیر دسترسی در فرآیند اطالعاس  که علیها نشانگر آن بررسی

ن در این زمینه، جه  تبیی شدهمطرحترین نظریات اندکی در این اهوص ارائه شده اس . یکی از ااص

و محیط الکترونیکی مبتنی  اطالعاتی جدید مجازی هایفضاوارد  یتازگبهکه یابی جوانانی رفتار اطالع

ارائه شده اس .  0۱۱۱در سال  0که توسط الیزا درسانگبوده باشد می 8نظریۀ تغییر بنیادیناند، بر آن شده

ان در عهر یابی جوان، رفتار اطالعهاآنای که به ااطر شناسایی سه شیوه منظوربه نظریه تغییر بنیادین

                                                           
1. access 

2. Chen, Chang 

3. Radical change theory 

4. Dresang 
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قرار گرف : تعامل: اینکه جوانان درباره اطالعات چگونه فکر دیجیتال تغییر کرده اس ، مورد استفاده 

کنند؛ ارتباط: آنان اودشان و کنند و الق میدهند، دریاف  میگیرند، ارائه میکنند، آن را یاد میمی

جتماع را کنند و اچگونه به اطالعات دسترسی پیدا می هاآنکنند؛ دسترسی: دیگران را چگونه درک می

ی نشان داده اس  که دسترس یاف های درسانگ که در قالب این نظریه تجلی ایج پژوهشنت جویند.می

در کنار سایر عواملی چون تعامل، ارتباط، در فضاهای اطالعاتی جدید مجازی با تغییراتی بنیادین روبرو 

ند با آن نتواشود. به نظر وی هر چه دانشجویان از سواد اطالعاتی بیشتری براوردار باشند، بهتر میمی

( نیز باور بر آن دارند که 111۱) 1(. درسانگ و کوه0831، 0کچنیو مک روبرو شوند )فیشر، اردلز

های جدیدی لشکایجاد دسترسی همچون تعامل و ارتباط در رفتار اطالعاتی نیز تأثیر گذاشته و منجر به 

  .اواهد شدروی در حال تغییر اندازها و مرزهای پیشیابی و یادگیری، چشماز اطالع

اتی انجام عملی صورتبههای اندکی نیز یابی، پژوهشاساسی فرآیند اطالع عنهراین   یاهمبراالف 

یابی جوانان در عهر تبیین تغییرات رفتار اطالع برنظریه تغییر بنیادین تمرکز اصلی  ازآنجاکهشده اس . 

در  هانآیابی دانشجویان جدیدالورود بررسی شد که بیشتر در این پژوهش رفتار اطالع، لذا دیجیتال اس 

تر عنوان یک بقفرص  درک و استفاده از فضای مجازی را به یتازگبه و قرار دارند 18-0۱گروه سنی 

 اند.جدید اطالعاتی به دس  آورده

ردازد پهای آن میپژوهش حاضر به تبیین مفهوم دسترسی و مؤلفه موضوع دسترسی،  یاهمبا توجّه به  

ویژه یابی بهو جدید دانشجویان در فرآیند اطالع فردمنحهربهکه منجر به شناسایی الگوها و رویکردهای 

 باشند:های پژوهش حاضر به این شرح میدر فضای مجازی اواهد شد. بنابراین سؤال

بردهایی دارد که دانشجویان استفاده از آن را برای دسترسی به فضای مجازی چه کارسؤال اصلی: 

 دهند؟اطالعات اود ترجیح می

 فرعی: سؤاالت

 دانشجویان در فضای مجازی بیشتر به دنبال چه نوع مطالبی هقتند؟ .0

 کنند؟اود استفاده می ازیموردندانشجویان از چه ابزارهایی برای دسترسی به اطالعات  .1

 یابند؟اود دسترسی می ازیموردندانشجویان در فضای مجازی چگونه به اطالعات  .8

 های الزم برای استفاده مقتزل از منابال اطالعاتی براوردارند؟از مهارت هاآنآیا  .0

 ؟کنندای استفاده میکنند و در چه زمینهاز توانایی و دانش دیگران استفاده می هاآنآیا  .2

 ؟موانال دسترسی به اطالعات در فضای مجازی کدامنداز دیدگاه دانشجویان  .2

 

 پیشینه پژوهش.1

در  یابی دانشررجویانرفتار اطالع ۀنیدرزمهای زیادی ، تاکنون پژوهششرردهانجامهای با توجه به بررسرری

بیین  ت ازنظریابی های اندکی در اهوص فرآیند اطالع های مختلف انجام شده اس ، اما پژوهش  دانشگاه 

                                                           
1. Fisher, Mckechnie, Erdelez 2. Dresang & koh 
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های  عملیاتی در این راستا انجام شده اس . در اینجا به برای از پژوهش    صورت بهدسترسی و   های مؤلفه

 شود:مرتبط اشاره می

( در نشقتی تح  عنوان تأثیر منابال 0831محمدی )پور حافظی و علیاقروی، منهوریان، علی

به اهداف و  ترالیسرالکترونیکی بر مطالعه اظهار کردند تأثیر استفاده از منابال الکترونیکی دسترسی 

پژوهشی  ( در08۱1شود. نگهبان بنابی و انهاری )و باعث توسعه مطالعه از طریق وب می اس مطالعات 

پی و های چاهای علوم پزشکی رفقنجان درباره مطالعه در محیطبا بررسی نظرات دانشجویان دانشگاه

خهوص های چاپی بدیجیتالی به این نتیجه رسیدند که تمایل و راحتی دانشجویان در استفاده از محیط

دتر دیجیتالی و های کارآمجه  اواندن عمیق، تالش تحزیزاتی آینده را برای طراحی کتابخانه

ر مطالعه طلبد. دهای دیجیتالی میتوانمندسازی کاربران جه  افزایش توجه مقتمر حین اواندن در محیط

یابی تحهیلی از طریق اینترن  در بین دانشجویان مزطال ( رفتار اطالع08۱1معمارباشی و میاندشتی )

د قرار گرف  که حاکی از آن بو کارشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه  مورد بررسی

بیشترین مورد استفاده از اینترن  توسط دانشجویان انجام تکالیف درسی و کمترین مورد استفاده از 

نترن ، ترین مشکالت دانشجویان برای استفاده بهتر از ایاینترن ، ارتباط و تبادل درسی با اساتید اس . مهم

عبداللهی و اجتهدنژاد کاشانی   بوده اس . مطالعات های ناکافی و نبودن دسترسی راحزیرساا 

های ( نشان دادند که رشد و گقترش نفوذپذیری اینترن ، رواج وسایل الکترونیکی همچون موبایل08۱0)

العه ها در فضای مجازی از عوامل اصلی اقبال مطهوشمند، تبل  و همچنین افزایش نقخ الکترونیکی کتاب

به نزل از احمدی و  1118 ) یکاشانیف سدر پژوهشی که کتاب چاپی اس .  کتاب الکترونیکی در برابر

عه تواند موجب توسعنوان یک رسانه مهم میاینترن  به( انجام داد، به این نتیجه رسید که 08۱0یاری،

های سطح مطالعه افراد در تمام دنیا شود، در این زمینه عواملی مانند سطح دسترسی به اینترن ، زمینه

گی و سطح تحهیالت اوانندگان، موانال زبانی، سواد اینترنتی و فناوری اوانندگان و وضعی  نشر فرهن

( در پژوهشی که با عنوان تأثیر محیط دیجیتال بر عادت و 08۱2ناصری و نوروزی ) پیوسته تأثیرگذارند.

قترده اندن تعاملی، گهای اواندن انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که جوانان معتزدند اینترن ، اوروش

( در 08۱2دهد. فامیل روحانی و موسوی )و سطحی را افزایش و اواندن متمرکز و عمیق را کاهش می

جه رسیدند به این نتی مجازی فضای در یابیاطالع رفتار و ایرسانه سواد مفاهیم بر مروریپژوهشی با عنوان 

استفاده از فضای مجازی و تعداد  زمانمدتتوان یابی، میهای اطالعای و مهارتکه با داشتن سواد رسانه

اوانندگان را افزایش داد و منجر به بروز توانایی انتزادی، تفقیر اطالعات سیاسی، اجتماعی، اقتهادی و 

( در پژوهشی به بررسی عوامل 08۱۱زاوی و همکاران)گردد. حریتشخیص اطالعات مفید از غیرمفید می

یابی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آبادان پردااتند و متوجه شدند که بیشترین مؤثر بر رفتارهای اطالع

 برای انتخاب منبال هاآنترین معیارهای و مهم بوده باشددانشجویان اینترن  می مورداستفادهمنابال 

رسی به روز بودن اس  و بیشترین موانال دستبودن، دسترسی آسان، زبان منبال و به بودن و معتبر درکقابل

درسانگ  اطالعات سرع  پایین اینترن  و فزدان آگاهی از وجود منابال و یا شیوۀ دسترسی به منابال اس .

بی در محیط یایابی جوانان به این نتیجه رسید که بین رفتار اطالع( در پژوهشی با بررسی رفتار اطالع1112)
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یابی و دسترسی اشتراکاتی وجود دارد و استفاده از اجتماعی اطالع  یماهسنتی و محیط دیجیتالی، و 

  طلبد.اجتماعی مجزا نیق  و تعامل بیشتری را در محیط اجتماعی می  یفعالای یک فناوری رایانه

( در پژوهشی به بررسی رفتار اطالعاتی جوانان عهر دیجیتال بر اساس نظریۀ تغییر بنیادین 1100) 0کوه

کند و نظریۀ شناسی عهر دیجیتال رفتار اطالعاتی جوانان را تزوی  میپرداا  و دریاف  که توسعه نشانه

اتی جوانان به ار اطالعتغییر رفت  یماهدهد. همچنین آگاهی بیشتر درباره تغییر بنیادین را گقترش می

نظیر های اطالعاتی، شناا  الگوهای بیرسانی، سیاس ای و اطالعتوسعه مناسب ادمات کتابخانه

 1به اطالعات کمک اواهد کرد. شعبانی، نادری اراجی و عابدی هاآنجوانان عهر دیجیتال و نگرش 

ها نشان دانشگاه اصفهان پردااتند. یافتهالتحهیل ( در مطالعه اود به رفتار اواندن دانشجویان فارغ1101)

رین برداری از منابال چاپی و چاپ منابال الکترونیکی هقتند و باالتداد که دانشجویان بیشتر اواهان یادداش 

( در 1108دانند. کوه )مزایای اواندن منابال الکترونیکی را روزآمد بودن آن و دسترسی از راه دور می

ها تهنان عهر دیجیتال را بر اساس گقترش نظریه تغییر بنیادین بررسی کرد. یافپژوهشی رفتار اطالعاتی جوا

کند و شناسی رفتار اطالعاتی جدید، مفاهیم نظریۀ تغییر بنیادین را عملیاتی میحاکی از آن بود که نشانه

دن اوان( تأثیر منابال دیجیتالی بر عادت 1100) 8کند. در پژوهش سعید و وهاببه گقترش نظریه کمک می

انشجویان د  یاکثردانشجویان مزطال کارشناسی بررسی شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که 

اوانند. درصد می 1/01درصد و مطالعه  0/03جای تحزیق درصد منابال دیجیتال را برای تفریح به 2۱ا/1

ر اند. همچنین بیشتیافتهتغییر  هاآنهای اواندن موافز  کردند که عادت هاآندرصد از  1/21همچنین 

( در پژوهشی 1100) 0یمزکنند. آکارسو و داریتاپ برای اواندن دیجیتال استفاده میدانشجویان از لپ

ها های اواندن دانشجویان متون و زبان انگلیقی را در عهر دیجیتال مورد بررسی قرار دادند. یافتهعادت

ها وق   ساع هاآنأثیر رسانه و فناوری بودند و بیشتر های اواندن دانشجویان تح  تنشان داد که عادت

برند، کنند. دانشجویان از گوش دادن به موسیزی و بازی لذّت میصرف می شینماصفحهاود را در مزابل 

کنند. کنند و وضعی  هوا و کارتون را نیز مشاهده میرا بررسی می لشانیمیااوانند، آنالین می ااباراغلب 

ر پژوهشی به بررسی ترکیبی از همکاری منابال متغیر و جوانان در عهر دیجیتال پرداا  و ( د1102کوه )

س ها نشان داد که جوانان عهر دیجیتال حنظریه را با شناسایی رفتار اطالعاتی جوانان توسعه داد. یافته

ظیری را برای نهای االقی  و اجتماعی دارند. همچنین دیدگاه بیکنترل بیشتری در حین یادگیری، جنبه

( در پژوهشی به بررسی 110۱) 2کاوش بالزوه رفتارهای اطالعاتی جدید ارائه داد. وبر، بکر و هیلمرت

ها نشان داد های نمرات دانشجویان کارشناسی پردااتند. یافتههای جقتجو با تفاوتارتباط بین استراتژی

اس .  یلی برای کقب نمرات اوبکه استفاده از جقتجوی پیشرفته آنالین عامل عمده موفزی  تحه

ها مفید اس  ولی از هر چهار دانشجو فزط یک نفر در اوایل های جقتجوی پیشرفته در همۀ رشتهاستراتژی

این بخش از جقتجو در طی دوره مطالعاتی حداقل  کهیدرحالکند استفاده می هاآندوره تحهیلی از 

 ها و مجالت الکترونیکی مورد اشتراک دانشگاه آگاهییابد. دانشجویان از پایگاهافزایش می درصدپنجاه

                                                           
1. Koh 

2. Shabani, NaderiKharaji, Abedi 

3. Saaid Wahab 

4. Akarsu & Darıyemez 

5. Weber, Becker & Hillmert 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هیپژودانشنشریه مطالعات 

 210   صفحه  

    2، شماره 2دوره   

 2011 زمستان  

 2پیاپی   

های جقتجو فراتر از موتورهای جقتجوی گوگل و با این منابال اطالعاتی و تکنیک هاآنندارند. آشنایی 

 لکردعمبهبود  تواند ابزاری مؤثر برایویژه در اوایل دورۀ تحهیلی میپدیا، بهادمات مشاوره ویکی

یابی دانشجویان مزطال ( در پژوهشی به بررسی رفتار اطالع1110) 0تحهیلی باشد. احمد و همکاران

ها نشان داد که دانشجویان به دنبال اطالعات علمی هقتند. کانال کارشناسی دانشکده هنر پردااتند. یافته

رای رسیدند که اگر برنامه سواد اطالعاتی ب اینترن  اس  و به این نتیجه هاآن ۀمورداستفاداصلی اطالعات 

 افزایش اواهد یاف . هاآنهای اطالعاتی طراحی و اجرا نشود چالش موردمطالعهجامعه 

های مؤلفه مفهوم ودهد که تاکنون هیچ پژوهشی در زمینۀ تبیین های داالی نشان میمرور پژوهش

نشگاهی یابی دانشجویان در فضای مجازی دااطالع ابعاد نظریۀ تغییر بنیادین در فرآیند بر اساسدسترسی 

های اارجی رفتارهای اطالعاتی جوانان را بر اساس نظریۀ تغییر بنیادین انجام نشده اس . پژوهش

اند؛ لذا اهمی  و ضرورت انجام چنین ابعاد آن کمتر مورد توجه قرار داده ازنظرکلی بررسی و  صورتبه

 یابید اطالعیکی از ابعاد نظریۀ تغییر بنیادین در فرآین بر اساسای دسترسی هتبیین مؤلفه منظوربهپژوهشی 

ی دانشگاه شناسدانشجویان جدیدالورود کارشناسی دانشکده علوم تربیتی و رواندر فضای مجازی در میان 

 شود.تأیید می شیازپشیب تبریز

 

 شناسی پژوهشروش.1

گیری سااتاریافته استفاده شد. روش نمونهنیمه برای انجام این پژوهش از رویکرد کیفی و شیوۀ مهاحبه

برفی استفاده شده اس . جامعه در پژوهش حاضر هدفمند و با توجّه به هدف پژوهش از روش گلوله

شناسی رواننفر از دانشجویان جدیدالورود دانشکده علوم تربیتی و  10آماری پژوهش حاضر شامل 

یل شناسی، و علوم تربیتی بودند. دلشناسی، رواندانشگاه تبریز در قالب سه گروه علم اطالعات و دانش

یابی عو نوین در فرآیند اطال فردمنحهربهانتخاب دانشجویان جدیدالورود شناسایی الگوها و رویکردهای 

ی در گیرزی در دانشگاه اس . نمونهبه محیط جدید اطالعاتی بر اساس فضای مجا هاآنبه سبب ورود 

ویژه های گوناگون استفاده شود بهپژوهش حاضر به نحوی صورت گرف  که شامل افرادی با ویژگی

های عی شد دادهس گریدعبارتبهاند. دانشجویانی که بیشترین و کمترین استفاده از فضا را تجربه کرده

دریافتی الزم برای تحلیل به حداکثر میزان تنوع اود رسانده شود. حداقل میزان استفاده از اینترن  در بین 

دانشجویان کمتر از یک ساع  اس  و حداکثر استفاده از آن بیش از ده ساع  اس . میانگین سنی هم 

 0ر جدول کنندگان، دمربوط به مشارک اس . اطالعات  کیوق یبکنندگان تزریباً در بین مشارک 

 البق در و شفاهی صورتبه که بود پاسخی باز پرسشنامه ها،داده گردآوری نشان داده شده اس . ابزار

 نمایراه برگه پژوهش در کنندهشرک  دانشجوی هر به عالوه بر این. سؤال شد دانشجویان از مهاحبه

 بنیادین غییرت دسترسی نظریۀ بعد اساس بر که مهاحبه راهنمای برگه اساسی محورهای همچنین و مهاحبه

 هایسؤال. ندباش داشته پرسش مورد مزوله به نقب  تریکامل و بهتر درک تا شد ارائه بودند شده تنظیم

 .گرف  رارق دنظریتجد مورد و بازبینی ،موردمطالعه جامعه افراد از نفر دو با اولیه مهاحبه از پس مهاحبه

                                                           
1. Ahmad et al  
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 موافز  با کنندگانشرک  های صورت گرفته بامهاحبه از تربرای امکان تحلیل بهتر و کاملهمچنین 

  .شد تهیه صوتی فایل ،هاآن
 کنندگان در پژوهش: مشخصات کلی مشارکت1جدول 

میزان استفاده از  شوندگانمصاحبه فراوانی سن جنسیت
 اینترنت روزانه

 شوندگانمصاحبه فراوانی

 
 زن

 
 مرد

11 5 1 ،5 ،11 ،11 ،
11 

0-1 4 1 ،14 ،15 ،11 

10 1 1 ،4 ،10 ،11 ،
14 ،15 ،11 ،11 ،

10 

 1، 1، 1، 1 4 ساعت 1

 11، 11، 11 1 ساعت 1 1، 1 1 11

 10، 1 1 ساعت 4 11، 1، 1، 1 4 11

 10، 11، 1، 5 4 ساعت 5 11 1 11 1 10

 
 نفر 11

 

میان
گین 
11 

 
 11جمعاً 

 1-1 1 4 ،11 

10- 11 1 11 ،11 

 

های ( از مالک0۱32) 0ها طبق نظر لینکلن و گوبابرای سنجش روایی و پایایی ابزار گردآوری داده 

ها توسط اساتید اعتبارپذیری و قابلی  اطمینان استفاده شده اس . منظور از اعتبارپذیری، بررسی مکرر داده

کامل توسط تیم اجرای پژوهش اعمال شد.  صورتبهها که ها و کنترل کدگذاریو تحلیل چندباره داده

 کنندهشارک م اقناع زمینۀ مهاحبه، تکرار یجاهب اگر که گف  توانیم نیز اطمینان قابلی  اهوص در

 طمینانا قابلی  از پژوهش کیفی هایداده شود فراهم نتایج بودن نانیاطمقابل اهوص در پژوهش در

 ها ازدر این پژوهش در جه  تضمین قابلی  اطمینان داده .بود اواهند براوردار تحلیل برای الزم

ا، هحفظ و نگهداری فایل صوتی مهاحبه، نگارش متن مهاحبه ازجملههای مهاحبه مقتندسازی داده

 شدههارائافزار، حفظ اطالعات مربوط به مشخهات نویقندگان طبق راهکار سازی متن روی نرمپیاده

ری ها، از شیوه کدگذاهای کیفی و استخراج مؤلفه( استفاده شد. برای تحلیل داده0832توسط حریری )

  استفاده شد. 1ایدیکیوافزار مکسنرم 01نیاد و نقخۀ بشناسی نظریه دادهروش

ا دق  ب هاآنبر اساس مراحل زیر انجام شد: بعد از هر مهاحبه محتوای  لیوتحلهیتجزدر این پژوهش 

ها مطالب چندین بار اوانده شد تا درک و فهم کاملی کردن مهاحبه و اوانا بازنویقی شد. پس از پیاده

شوندگان در جه  هدف پژوهش به عمل آید. سپس متون سطر به سطر اوانده شد های مهاحبهاز گفته

قه مداوم، مزای بر اساستا کدها انتخاب شوند، در این پژوهش ابتدا کدهای اولیه یا معنادار استخراج شد و 

و ادغام گردیدند و در پایان به ازای هر  دهد، طبزات جداو تشابهات بین کدها را نشان می هاکه تفاوت

گوی گیری البنیاد برای شکلها ارائه شد. از سه مرحله کدگذاری نظریۀ دادهقولمفهوم، شواهدی از نزل

                                                           
1. Lincoln & Guba 2. MaxQDA 
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گذاری باز یا کد .8و انتخابی 1، محوری0از: کدگذاری باز اندعبارتد که مفهومی دسترسی استفاده ش

ده و واحد اود تجزیه ش نیترکوچکهای عظیم به اولیه، نخقتین مرحله تحلیل داده اس  که با آن داده

شود. درکدگذاری محوری فرآیند ها کشف میها در دادهها و ابعاد آنمفاهیم شناسایی و ویژگی

گیرد. به اود می و شکلی گزیدهشود آمده، از حال  کامالً باز اارج می به وجودااتهاص کد به مفاهیم 

کدگذاری انتخابی یا مرحله سوم کدگذاری روندی اس  که طی آن طبزات به طبزه مرکزی مرتبط 

 گیرد. شود و نظریه شکل میمی

 

 هایافته.0

ه های دانشجویان جدیدالورود کارشناسی دانشگاه تبریز در سه رشتهای پژوهش حاضر مبتنی بر پاسخیافته

رشته  (،2) یآموزشگرایش تکنولوژی  (،2) یدبقتانگرایش پیش(، 0) یتیتربمختلف )رشته علوم 

 ( هقتند.(1) یشناسشناسی و رشته علم اطالعات و دانشروان

ها بنیاد سؤالی و اجرای فرآیند کدگذاری بر اساس روند نظریۀ دادههای کیفبرای تحلیل داده

. پس دانقرارگرفته لیوتحلهیتجزها در زیر مزوله اصلی مورد مضمون درآمده، هر یک از سؤال صورتبه

ه شرح ها بها( برای هر یک از سؤالها( و طبزات اصلی )مزولهاز استخراج مفاهیم، طبزات فرعی )زیرمزوله

 زیر استخراج شد:

فضای مجازی چه کاربردهایی دارد که دانشجویان استفاده از آن را برای : اصلیسؤال پاسخ به 

 دهند؟دسترسی به اطالعات اود ترجیح می

 کننده درشود کاربرد فضای مجازی از دیدگاه دانشجویان مشارک مشاهده می 1که در جدول چنان

 بندی نمود.اده روزمره، سرگرمی و علمی دستهتوان در سه مزوله استفپژوهش را می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1. Open Coding  

2. Axial Coding 

3. Selective Coding 
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 . کاربرد فضای مجازی برای کاربران2 جدول

 هاقولهایی از نقلنمونه هامقوله هازیرمقوله مفاهیم

بندی مطالب بر اساس اولویت
 نیاز و در مواقع ضروری

 

خواندن مطالب 
 ازیموردن

 
 استفاده روزمره

 

دارد چه چیزی متنوع است، بستگی »
نیاز داشته باشم و هر چیزی که الزم 

 «.کنمباشد از فضای مجازی پیدا می

، هر چیزی که مورد نیاز زیچهمه»
 11، 11، 10، 1«. باشد

خواندن مطالب 
 الزم برای زندگی

مطالبی که برای » 5
 «.کنماند استفاده میزندگی مهم

استفاده از فضای مجازی 
دیدن برای خواندن رمان، 

فیلم، عکس، و ویدئو، جوک 
و دانلود آهنگ جهت 

 سرگرمی

 
 مطالعه رمان

 
 
 

 سرگرمی

 

 «.خوانمرمان، زیاد می»
 «.خوانمرمان از فضای مجازی می»

1 ،1 ،10 ،11 ،11 ،11 

 مشاهده فیلم

«بیشتر
 

 فیلم»
1 ،5 ،1 ،10 ،10 ،11 

 
گوش دادن به 

 موسیقی

 «.کنمدر گوگل آهنگ دانلود می»
 «بیشتر غیرعلمی و دانلود موسیقی»

10 ،11 ،11 

 

 مشاهده عکس
، 5 «اکثر مطالب، عکس، فیلم و ویدئو»

10 

 جوک
بوک کانال جوک و سرگرمی فیس»

 11، 1«. رومعضو هستم و می

استفاده از فضای مجازی 
برای مشاهده ویدئوهای 

 علمی
 ویدئوهای علمی

 
 علمی

 11، 10« مشاهده ویدئوهای علمی»

 

 

ای فضای مجازی دانشجویان را به سرگرمی یعنی اواندن رمان، تماشای فیلم و ویژگی فرا رسانه

دادن به موسیزی، کتاب  مشاهده عکس جذب کرده اس . برای از دانشجویان به طنز، جوک، گوش

یاز نصوتی و مشاهده ویدئوهای علمی عالقه دارند. برای نیز در فضای مجازی به دنبال آن چیزی که 

  روند.هقتند، می دارند و مقائلی که برایشان در زندگی مهم

 

 بیشتر به دنبال چه نوع مطالبی از طریق فضای مجازی هقتید؟ پاسخ به سؤال اول پژوهش:

توان در دو مزوله علمی دانشجویان را می موردعالقهشود بیشترین مقائل مشاهده می 8که در جدول چنان

 بندی نمود.و پژوهشی و ابری دسته
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 در فضای مجازی مورداستفاده. انواع محتوای 3 جدول

 هاقولهایی از نقلنمونه هامقوله هازیرمقوله مفاهیم

 
 شناسی،عالقه به روان

 انجام تکالیف درسی،
کسب اطالعات دربارۀ رشتۀ 

 خود
کسب اطالعات مرتبط با 

 رشتۀ خود
کسب اطالعات در مواقع نیاز 

 و ضروری
 
 

 
 شناسیروان

 

 
علمی و 
 پژوهشی

 
 

 «.شناسی دوست دارمعلمی مانند روان»

های عکس های مختلف مثالً کانالکانال»
 «.شناسی عضو هستمروان

شناسی است برای ام روانچون رشته»
شناسی انجام تحقیق درباره پروژه روان

اجتماعی اولین چیزی به ذهنمان خطور 
هیم و کند و اینکه چه تحقیقی انجام د

تحقیقات را از  گونهنیااطالعات مربوط به 
 «.کنیماینترنت جستجو می

خواهم از فضای اگر کتاب یا رمانی که می»
ام خوانم و یا دربارۀ رشتهمجازی می

 «.اطالعاتی کسب کنم
کنم در ارتباط با رشتۀ بیشتر سعی می»

 «شناسیخودم باشد موفقیت، روان
زبان ، وپرورشآموزشعلمی بیشتر، »

 «انگلیسی
هر مطلبی که نیاز داشته باشم علمی و »

ای پژوهشی، اگر استادمان از ما مقاله
 «.کنیمبخواهند اجباراً جستجو می

 اشباشد و عالقه ازیموردنهر مطالبی که »
کنم اکثراً علمی داشته باشم تحقیق می

های کالسی و انجام شود برای ارائهمی
خواهم هایی که میتحقیقات و مقاله

 «.بخوانم
1 ،4 ،1 ،10 ،11 ،11 ،15 ،11 ،10 

خواندن مقاله و کتاب دربارۀ 
 رشتۀ خود، ادبیات ایران،

کسب اطالعات دربارۀ رشته 
 خود
 
 

 
اطالعات و علم 

 شناسیدانش

ای که دربارۀ رشتۀ خودم است )علم مقاله»
 «.اطالعات و دانش شناسی(

درباره رشته خودم علم اطالعات و »
شناسی عالقه دارم کتاب و مقاله دانش

 «.بخوانم

 
ادبیات کشور خودمان و نیز دربارۀ رشتۀ »

ام را خودمان هست چون زیاد رشته
 14، 11، 1«. هستمشناسم و ترم دوم نمی

عالقه به اطالعات فلسفی و 
 تاریخی و نیز رمان

 
فلسفی و 
 تاریخی

 

اطالعات فلسفی و تاریخی را دوست »
 «.دارم

 .«خوانمکتاب فلسفی و رمان خیلی می»
11 ،11 

اخبار روز، اخبار علمی، اخبار 
 معتبر، افزایش اطالعات

 
 اخبار روز

 خبری

 

-علمی را میمن بیشتر مطالب اخباری و »

پسندم یعنی اخبار روز و اخباری که موثق و 
 .«معتبر باشد و اطالعاتمان را افزایش بدهد

1 ،1 ،11 
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 زجملهامقائل مرتبط با حوزۀ اودشان ، دانشجویان دنبال افزایش اطالعاتی در ارتباط با رشتۀ اودشان

حزیق برای انجام تکالیف درسی و ت هاآنشناسی هقتند. و روان  یموفز، زبان انگلیقی، وپرورشآموزش

از:  اندعبارت هاآن موردعالقهآورند و دیگر مقائل در مواقال نیاز و ضروری به فضای مجازی روی می

ویژه مقائل روز، تاریخی و فلقفی، ادبیات ایران، توریقم و توسعه پایدار، مقائل سیاسی و اقتهادی به

و طالق، بهترین سن ازدواج، ازدواج پایدار،   یجمعبیکاران،  مقائل اجتماعی مانند دلیل افزایش تعداد

های ازدواج در کشورهای دیگر و دوس  واقعی، مقائل بهداشتی مثل پوس  و مو، کارهای هنری، سؤال

 هوش، نجوم و مقائل شخهی.

 ؟کنیداز چه ابزارهایی استفاده می ازیموردنبرای دسترسی به اطالعات پاسخ به سؤال دوم پژوهش: 

توان در دو مزوله ابزارهای دسترسی نامحدود نشان داد ابزارهای دسترسی را می 0های جدول که یافتهچنان

 بندی نمود.اطالعات و ابزارهای دسترسی محدود به اطالعات دسته
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 . ابزارهای دسترسی به اطالعات4جدول 
 هاقولنقلهایی از نمونه هامقوله هازیرمقوله مفاهیم

اتصال آسان به اینترنت، 
پذیری آسان، استفاده دسترس

 تر از امکانات آن، راحت

 
 

 تلفن همراه

 
 

ابزارهای 
دسترسی 

نامحدود به 
اطالعات 
 )فیزیکی(

 

نت شدن به اینتر وصل تیقابل تلفن همراه»
تر به آن دسترسی توانید راحترا دارد و می

 مراجعهیابید، الزم نیست به کامپیوتر 
بکنید، و از امکانات آن مانند دیکشنری که 

 «.توان استفاده کردراحتی میبه
 ترتر و در دسترس، چون راحتتلفن همراه»

 «.است
1 ،4 ،1 ،1 ،1 ،11 ،11 ،14 ،15 ،11 ،11 

  
استفاده از آن برای انجام 

تر پروژه، ایجاد اسالید و راحت
 از تلفن همراه ونقلحملبودن 

 ، تاپلپ
اف، دیباز کردن فایل پی

مشاهده ویدئوهای آموزشی، 
 سرگرمی 

 
 تاپلپ
 

ام و تاپم برای انجام کارهای پروژهاز لپ»
م کنپاورپوینت استفاده می درست کردن

 تر است وراحت تلفن همراه ونقلحملولی 
 «.توانم با خودم حمل کنمتاپم را نمیلپ

-راحت تلفن همراهتاپ، و لپ تلفن همراه»

توان جابجا کرد. از راحتی میتر است، به
های فایل باز کردنتوان برای تاپ میلپ
اف، ویدئوهای آموزشی و حتی دیپی

 «.سرگرمی استفاده کرد
 1 ،5 ،1 ،1 ،1 ،11 ،11 ،11 ،14 ،11 ،11 

 10« تبلت» تبلت استفاده کردن از تبلت

 ،تلفن همراه ونقلحملراحتی 
ابزارهای استفاده از کلیۀ 

 دسترسی به اطالعات

 
 رایانه

 

ابزارهای 
دسترسی 

محدود به 
 اطالعات

 

 تلفن همراهو در خانه رایانه،  تلفن همراه»
 1«. تر استراحت

برای دسترسی به اطالعات معتبر از »
تاپ، چه کامپیوتر و طریق کامپیوتر چه لپ

 «.کنماستفاده می هاآنچه گوشی از همه 
11 

و  تاپلپاستفاده محدود از 
گوشی به خاطر مواجه با 
تبلیغات زیاد و نداشتن تمرکز 
حواس، آرامش یافتن در محیط 
کتابخانه، مشاهده در هنگام 
جستجو و تقلید از خواندن همه 

 در آنجا

 
 کتابخانه

 

 یو گوشتاپ معموالً خیلی کم از لپ»
 قدرآنکنم چون فضای مجازی استفاده می

شود استفاده کرد و ارد که نمیتبلیغات د
روم، چون بیشتر مواقع به کتابخانه می

کتابخانه مکانی است که کالً آرامش به من 
خوانند، دنبال دهد، همه درس میدست می

روید گردند و فضای مجازی میمطالب می
 11«. رودکالً تمرکزت از دست می

 

 

 فن همراهتلدسترسی آسان، جابجایی راح  آن و امکانات  به ااطر تلفن همراهبیشتر دانشجویان از 

اف، دیپی هایفایل باز کردنتاپ برای انجام تکالیف اود و کنند و از لپدیکشنری استفاده می ازجمله

کنند. کنند. برای افراد از رایانه در اانه استفاده میویدئوهای آموزشی و حتی سرگرمی استفاده می

دانند و بر فضای مجازی به دلیل حجم انبوه محلی امن برای درس اواندن می همچنین کتابخانه را
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لی دهند و یکی از علل اصبا تبلیغات گقترده و نداشتن تمرکز حواس ترجیح می شدنمواجهاطالعات، 

 همراه اس .استفاده دانشجویان از رایانه شخهی، اندازه کوچک تبل  و تلفن

 

 یابید؟فضای مجازی چگونه به اطالعات مورد نیاز اود دسترسی میدر پاسخ به سؤال سوم پژوهش: 

توان در سه مزوله شود چگونگی دسترسی به منابال اطالعاتی را میمشاهده می 2که در جدول چنان

 بندی نمود.و دسترسی متوسط دسته دسترسی آسان، دسترسی دشوار

 
 . نحوۀ دسترسی به منابع اطالعاتی5جدول

 هاقولهایی از نقلنمونه هامقوله هازیرمقوله مفاهیم

جستجو کردن، یافتن 
همۀ منابع به دلیل 
گستردگی و تنوع 

اطالعات، دسترسی 
آسان به اطالعات 

  ازیموردن

 
دسترسی به 

اکثر 
اطالعات 

 ازیموردن
 
 
 

 
 دسترسی آسان

جستجو بله بیشتر اوقات، از طریق »
تر و و هرکدام را که علمی کردن

 «.کنمتر بود انتخاب میمناسب
کنم چون منابع زیاد نود درصد پیدا می»

 «.است
معموالً در فضای مجازی همه چیز »

هست مانند مطالب علمی، فیلم مستند، 
نامه و اف کتاب، پایاندیفایل پی

نیازی نیست از بیرون تهیه کنیم و اگر 
توانیم اطالعات تر میبلد باشیم راحت

 «.آوریم ستبه درا  ازمانیموردن
1 ،4 ،1 ،1 ،1 ،11 ،11 ،11 ،10 ،11 

دسترسی در بعضی 
 مواقع، 

جستجو نکردن هنگام 
نیافتن اطالعات، بعداً 

 جستجو کردن،

داشتن اراده و به نتیجه 
 رسیدن 

 
 زبرانگیچالش

 
 

 
 

 دسترسی دشوار
 

توانم ولی میمواقع هابعضی موقع»
وم و شخیالش میتوانم یا بیوقتی نمی

 «.کنمجستجو می بعداًیا 
سخت است ولی  مواقعهابعضی موقع»

 «.کرد دایپتوان می
ا توان شاید بعضی چیزهتقریباً بله می»

به جواب  تیدرنهاسخت باشد ولی 
 «.رسیدم

1 ،5 ،1 ،1 ،1 ،10 ،11 ،14 ،11 

برآوردن نیازهای  
اطالعاتی و برطرف 

 نکردن نیازهای عاطفی

چالش ناشی 
از مسائل 

 -روحی
 عاطفی

 ازلحاظاطالعاتی شاید ولی  ازلحاظ»
تواند عاطفی، فضای مجازی نمی

 15«. کننده باشدتسهیل

 ازیموردنیافتن اطالعات 
به دلیل گستردگی 
منابع، پیدا نکردن 

به  ازیموردناطالعات 
 دلیل کمبود منابع 

دسترسی به 
اطالعات 

 گاهی اوقات

مطالبی  ها در موردمعموالً بعضی وقت» دسترسی متوسط
 اندکه بیشتر افراد درباره آن نوشته

کنم ولی اگر اطالعات زیادی پیدا می
 توانمسختی میاطالعات کم باشد به

 11، 11، 1«. پیدا کنم
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 یسوهبسختی دانشجویان را راحتی و گاهی بهگقتردگی اطالعات فضای مجازی و یافتن اطالعات به

ن یابند و یافتپس از جقتجوی مکرر به اطالعات اویش دس  می هاآنفضای مجازی فرااوانده اس . 

ترین مشکالت دانشجویان، روبرو شدن با مقائل دانند. مهمبرانگیز میاود را چالش ازیموردناطالعات 

 ای و تبلیغات زیاد، برطرف نکردن نیازهای عاطفی بود.حاشیه
 

ی استفادۀ مقتزل از منابال اطالعاتی در دسترس های الزم براآیا از مهارتپاسخ به سؤال چهارم پژوهش:

 براوردارید؟

های الزم برای استفاده مقتزل از منابال مهارتدهد مینشان  2جدول پژوهش در های که یافتهچنان

های فناورانه های ارتباطی و مهارتهای اطالعاتی، مهارتتوان در سه مزوله مهارتاطالعاتی را می

 بندی نمود. دسته

 
 های الزم برای استفادۀ مستقل از منابع اطالعاتی. مهارت6جدول 

 هاقولهایی از نقلنمونه هامقوله هازیرمقوله مفاهیم

استفاده بیشتر از 
 اینترنت

 
تجربۀ 
 استفاده

 

 
های مهارت

 اطالعاتی

توانم کارهای خود را زیاد استفاده کردم و می»
 «.طور مستقل انجام دهمراحتی و بهبه
1 ،1 ،4 ،1 ،1 ،1 ،11 ،11 ،14 ،10 

 
حداقل آشنایی و 

 کمک از دیگران،
ارتباط با دوستان و 
اطرافیان برای رفع 
نیازهای اطالعاتی 

 خود،
 سهولت استفاده

سؤال پرسیدن در 
 مواقع نیاز

 
 
 
 
 

 
مهارت 

پرسش از 
 دیگران

 

 
های مهارت

 ارتباطی
 

 که ییآنجاتا  صورت کاملتا حدودی، نه به»
الزم دارم و اگر نتوانم از کمک دیگران استفاده 

 «.کنممی
آید، توانم ولی برای آدمی پیش میبله می»

 که ییجاها به همدیگر نیاز دارند، شاید انسان
من  که ییجاداند و دانم دیگری نمیمن می

 یترکاملدانم دوستم و اطرافیان اطالعات نمی
ن ه بیتوانیم با تعاملی کداشته باشند و می
شود نیازها و مشکالت خودمان برقرار می
 «.کنیمهمدیگر را رفع می

-ها، اشکاالتی پیش بیاید مینه بعضی وقت»

گیرم. قبالً آشنایی پرسم و تازه دارم یاد می
داشتم زیاد لنگ نبودم ولی بازم جایش هست 

 «.گیرمبیشتر از این یاد می
ته آدم اشکال داش ییکجایبله، ولی  هاآنبیشتر »

 «.باشد باید بپرسد
5 ،11 ،14 ،15 ،11 

های گذراندن دوره
آموزشی، مطالعه 

کردن و رفع 
نیازهای اطالعاتی 

 دیگران

 
های مهارت
 ایرایانه

 

 
های مهارت
 فناورانه

توانم، کالس رفتم مطالعه داشتم معموالً بله می»
 «.پرسند که چگونه استفاده کنیماز من می

11 
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های دانشجویان بیشتر کارها را اودشان به دالیلی مانند استفاده زیاد، گذراندن دوره

و ویژگی منحهر فضای  اینترن  و رایانه ۀنیدرزمها، اواندن آموزشی در آموزشگاه

ز فضای توانند ادهند. برای کامالً نمیطور مقتزل انجام میمجازی یعنی سهول  استفاده به

 ها به یکدیگر نیاز دارند.معتزدند که انقان ود مجازی استفاده کنن

های از مهارت یبراوردارترین عامل در ابعاد دسترسی که ذکر شد یکی از اصلیچنان

 الزم برای استفادۀ مقتزل از منابال اطالعاتی اس . 

دانشجویان در بقتر فضای مجازی از توانایی و دانش پاسخ به سؤال پنجم پژوهش: 

  کنند؟ای استفاده مینهدیگران در چه زمی

استفاده از دانش و توانایی دیگران  دهدمینشان  3و  1جدول پژوهش در های که یافتهچنان

های اجتماعی و زمینۀ استفاده از دانش و های مرجال و گروهتوان در دو مزوله گروهرا می

دن استفاده نکرو  آموزشی -توان در سه مزوله مقائل روزمره، علمیتوانایی دیگران را می

 بندی نمود. دسته

 

 . استفاده از دانش و توانایی دیگران در فضای مجازی7 جدول

 هاقولهایی از نقلنمونه هامقوله هازیرمقوله مفاهیم

 
رفع مشکل از طریق 
چت با افراد 
 متخصص

 

 
 افراد ماهر

 
 

 
های گروه

 مرجع

 

دانم شخصی در آن بله وقتی مشکلی دارم و می»
مهارتی دارد، از طریق چت مشکلم را حل زمینه 

 «.کنممی
ها اطالعاتی داشته باشند افرادی که در این زمینه»

کنم بپرسم و از اطالعاتشان استفاده سعی می
 «.کنم

1 ،5 ،10 

تحلیل  ۀنیدرزمویژه دکتری، با افراد موفق به» افراد موفق گفتگو با افراد موفق
 11« های کنکورسؤال

سؤال پرسیدن از 
 ۀلیوسبهاساتید 

 تلگرام 

اساتیدمان هستند، اگر سؤالی داشتم از طریق »  اساتید
 11، 11«. پرسمتلگرام می

 
ارتباط با دوستان و 
 رفع اشکاالت

 

 
 دوستان

 
های گروه

 اجتماعی
 

ر فرستم و اگاگر اشکالی داشتم به دوستانم می»
هم بلد نباشند به دوستان دیگرشان  هاآن

  11«. فرستندمی

گذاری اشتراک
مطالب از طریق 
 کانال
سؤال پرسیدن از 

ها و طریق کامنت
های معتبر سایت

 علمی

 
کاربران 
ناشناس 
فضای 
 مجازی

 

های زندگی، مردانه و مثالً کانالی دربارۀ سیاست»
من گذارند و زنانه دارم، مطالبی را به اشتراک می

 «.خوانممی
های معتبر که علمی هستند، ها و سایتکامنت»

واب رویی جبا گشاده هاآنتوانید سؤال بپرسید و می
  11، 11، 15، 10، 1، 1«. دهندمی
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 . زمینۀ استفاده از دانش و توانایی دیگران در فضای مجازی8جدول          
 

 

 

 

 

سند پرها آگاهی دارند، میشوند از افرادی که در آن زمینهبا مشکلی مواجه می که یزماندانشجویان 

کنکور  هایمقائل درسی، افراد موفق در زمینۀ تحلیل سؤال ۀنیدرزمو همچنین از کمک اساتید، دوستان 

کنند. لذا و از دانش و آگاهی دیگران درباره مقائل زندگی و علمی در فضای مجازی استفاده می

ای رشتۀ علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی معتزد اس  که اواستن توانقتن اس  و عالقه دانشجوی

 ارد حتی اگر شکق  بخورد دوس  دارد اودش انجام بدهد. به کمک اواستن از دیگران ند

 

ای به اطالعات اود در فض هاآناز دیدگاه دانشجویان موانال دسترسی : پاسخ به سؤال ششم پژوهش

 دهد.اطالعات بیشتری در این اهوص ارائه می ۱مجازی کدامند؟ جدول 

 

 

 

 

 

 هاقولنقلهایی از نمونه هامقوله اهزیرمقوله مفاهیم

رفع مشکل از طریق 
 چت با افراد متخصص

 
 

 

 
رفع 
 مشکل

 

 
 
 

استفاده 
 روزمره
 
 
 
 

 

دانم شخصی در آن زمینه مهارتی وقتی مشکلی دارم و می»
 «.کنمدارد، از طریق چت مشکلم را حل می

-آمده باشد، در حالت عادی استفاده نمیاگر مشکلی پیش»

 «.کنم
1 ،14 ،10 

مطالب گذاری اشتراک
خود و دیگران از طریق 
کانال و استفادۀ مفید از 
 آن در زندگی

 
مسائل 
 زندگی

های زندگی، مردانه و زنانه دارم، مثالً کانالی درباره سیاست»
خوانم و خیلی به دردم، در زندگی گذارند، میمطلبی را می

 15، 10«. خوردمی

ایجاد شبکۀ آموزشی 
 هاویژه کنکوری
آن  استفاده راحت از

 توسط خود و دیگران

 

 
 کنکور

 
 
 -علمی

 آموزشی

 

د گذارنها میای را که مختص آموزش کنکوریبله شبکه»
توانید خودتان استفاده کنید دهند، هم میو آنجا توضیح می

 11، 11«. و هم به دیگران یاد بدهید

سؤال پرسیدن از 
های ها و سایتکامنت

 معتبر علمی

 
 علمی

ید توانهای معتبر که علمی هستند میها و سایتکامنت»
 11، 14«. دهندبا روی گشاد جواب می هاآنسؤال بپرسید و 

کمک نخواستن از 
دیگران، داشتن اراده 
 قوی

 
مستقل 

 بودن

 
استفاده 
 نکردن

 

کنم کمک خواستن از دیگران را نه اصالً استفاده نمی»
 کاریتواند هر دوست ندارم و معتقدم انسان اگر بخواهد می

  11«. کنم کاری را انجام دهمرا انجام بدهد، خودم سعی می
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 : موانع دسترسی به اطالعات در فضای مجازی9جدول 

 هاقولهایی از نقلنمونه هامقوله هازیرمقوله مفاهیم

آشنا نبودن با فضای 
 مجازی

های چالش
 آموزشی

 
 

موانع 
 آموزشی

 
 

 صورت پیشرفته با فضایها بهبعضی وقت»
 14، 1« مجازی آشنایی نداریم

آموزش ندادن فضای 
 مجازی

ضعف در 
 یهامهارت

آموزشی 
 اینترنت

م و اینترنت را بلد نیستیاستفاده صحیح از »
، 5 «کنیمخواهیم پیدا نمیاطالعاتی که می

1 

آشنا نبودن با نحوۀ کار 
 ایهای رایانهدر سیستم

ضعف در 
 یهامهارت

 آموزشی رایانه

در  کار کردنآشنا نبودن با نحوۀ »
های کامپیوتری و امکانات اولیه سیستم

 11« افزاریافزاری و نرمسخت

 برای ارائهنبود مراکز 
 روزخدمات به

 

فقدان وجود 
مراکز 

دهنده ارائه
 خدمات

 
 

موانع 
زیرساختی و 

 فناورانه
 

نبود مراکزی برای دسترسی به اطالعات »
 11« روزبه

محدودیت مکانی در 
اتصال به اینترنت، قرار 
نگرفتن در موقعیت و 

 استفاده نکردن از اینترنت

فقدان وجود 
های زیرساخت

دسترسی به 
 اینترنت

ای گیرد واقعاً آن لحظهنمی جاهمهاینترنت »
الً توانم بروم. مثکه نیاز به مطلبی دارم نمی

ام خارج از کشور است الزم دارم دخترخاله
، نظرش را بپرسم یامسئلهآن لحظه دربارۀ 

قرار دارم اینترنت نیست و  یتیموقعولی در 
 11. «توانم به آن دسترسی داشته باشمنمی

توانایی کافی نداشتن، 
تنوع اطالعات زیاد و 
سردرگم شدن، کامل 
نبودن منابع و مواجه 

شدن با حاشیه و تبلیغات 
 زیاد

 
های چالش

ذاتی منابع 
 اینترنتی

 

توانایی کافی نداریم، تنوع اطالعات زیاد »
 «.گیری کردشود نتیجهاست و نمی

منابعش کامل نیست، موضوعات حاشیه و »
 11، 11، 1، 1 «.یاد استتبلیغات هم ز

چه  ازتیموردنبستگی دارد اطالعات »
چیزی باشد اگر سیاسی و مذهبی باشد 

های فیلترکننده به آن مطالبی که سایت
 «.شوندخواهید برسید مانع میمی

ها واقعاً آدم نیاز دارد و رشتۀ بعضی سایت»
خودمان طوری هست که بعضی مباحث باید 

 استفاده نادرست بقیه به خاطربخوانید ولی 
آن  توانیم بهشوند و ما خودمان نمیفیلتر می

 11، 1، 1، 4، 1«. دسترسی پیدا کنیم

دسترسی نداشتن به 
به  ازیموردناطالعات 

دلیل فیلتر شدن 
ها، استفاده نکردن سایت

صحیح از اینترنت و فیلتر 
 هاشدن سایت

 
 فیلتر
 
 
 
 

نبود پوشش مناسب  
 جستجوتوسط موتورهای 

 

ناکارآمدی 
موتورهای 

 جستجو

اشکال در موتورهای جستجو، باعث »
جستجو  گوگل در کهچنانآنشود می

 «.کنید نیاوردمی
نبود پوشش مناسب توسط موتورهای »

 1، 1« جستجو

ویروسی شدن و 
دسترسی نداشتن به 

 اطالعات

شدن  ویروسی
 کامپیوتر

 شود وها کامپیوتر ویروسی میگاهی وقت»
تواند در همان لحظه به شخص نمی

 11، 11«. برسد موردنظراطالعات 

بندی اطالعات زمان
اینترنتی و مسدود شدن 
صفحه، دسترسی دشوار 

 
سرعت کم 

 اینترنت

 تو گوگلدار هستند، هایشان مدتبعضی»
آورد این صفحه مسدود شده زنیم میمی

 .«توانید استفاده کنیدو دیگر نمی است
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به  ازیموردنبه اطالعات 
 دلیل سرعت کم اینترنت،

شود که به سرعت کم اینترنت باعث می»
دیرتر دسترسی پیدا  ازمانیموردناطالعات 

 11، 11، 11، 1، 1«. کنیم

 موانع فردی ضعف در اراده داشتن اراده
اگر بخواهید به علم دسترسی یابید »
. «توانید بگویید خواستن توانستن استمی

11 

 

های موانال دسترسی به اطالعات از دیدگاه مزوله دهدمینشان  ۱جدول پژوهش در های که یافتهچنان

بندی و موانال فردی دسته توان در سه مزوله موانال آموزشی، موانال زیرسااتی و فناورانهدانشجویان را می

 نمود.

، ای زیاد و نداشتن تمرکز حواسبا مطالب حاشیه شدنمواجهدانشجویان گقتردگی و تنوع اطالعات، 

نترن  های دسترسی به ایآشنا نبودن با نحوۀ استفاده از اینترن  و مبانی رایانه، فزدان وجود زیرساا 

ها و اطالعات ااص، ناکارآمدی موتورهای سرع  ضعیف اینترن ، فیلتر شدن بعضی از سای  ازجمله

کرهای اینترنتی و ضعف در اراده را از موانال دسترسی به اطالعات جقتجو، ویروسی شدن کامپیوتر و ه

 دانند.می

 

 گیریبحث و نتیجه.5

یند یکی از ابعاد نظریۀ تغییر بنیادین در فرآ بر اساسهای دسترسی تبیین مؤلفه هدف از پژوهش حاضر

 های مهاحبه برای یافتناس . در همین اهوص سؤال یابی در فضای مجازی با رویکرد کیفیاطالع

ایط ای، شر)دسترسی(، شرایط علی، متغیرهای زمینه یموردبررسمفهومی مشترک از تعریف پدیدۀ 

 ارائه شده اس . 0گر و پیامدهای دسترسی تنظیم شد که در شکل مدااله
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 مجازی یابی در بستر فضای. الگوی مفهومی دسترسی در فرآیند اطالع1شکل 

 

 

 

 

 

 شرایط علی

زمینۀ استفاده از دانش و توانایی دیگران در  -1

 فضای مجازی

استفاده آموزشی و  -استفادۀ روزمره، علمی

 نکردن 

فضای انواع محتوای مورد استفاده در  -1

 مجازی

 علمی و پژوهشی، و خبری

 

 

 

 

 

 

 دسترسی 

 ایعوامل زمینه

 ابزارهای دسترسی به اطالعات

ابزارهای دسترسی نامحدود  -1
 به اطالعات )فیزیکی(

 تاپ و تبلتهمراه، لپتلفن
 
ابزارهای دسترسی محدود  -1

 به اطالعات
 رایانه و کتابخانه

 

 

 

 

 

 گرعوامل مداخله

 موانع دسترسی به اطالعات

 وانع آموزشیم -1

 
موانع زیرساختی و  -1

 هفناوران
 

 وانع فردیم -1

 

 

 

 

 

 

 

 راهبردها

نحوۀ دسترسی به منابع اطالعاتی در  -1

 فضای مجازی

 دسترسی آسان، دشوار و متوسط

های الزم برای برخورداری از مهارت -1

 استفادۀ مستقل از منابع اطالعاتی

 های اطالعاتی، ارتباطی و فناورانهمهارت

 دیگران دراستفاده از دانش و توانایی  -1

 مجازی فضای

 های اجتماعی های مرجع، گروهگروه
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های موجود در دانشجویان داتر هقتند که با توجه به رشته  یاکثردهد که های مطالعه نشان مییافته

قرار دارند و با توجّه به هدف  18-0۱های مختلف متفاوت اس . بیشتر دانشجویان در گروه سنی دانشکده

ه ااطر ب تلفن همراههای مطالعه حاکی از آن اس  که بیشتر دانشجویان از پژوهش جوان هقتند. یافته

اود،  تاپ برای انجام تکالیفیی راح  و تقهیالت جانبی چون دیکشنری و از لپدسترسی آسان، جابجا

 کنند. برای افراد نیز از رایانه دراف، ویدئوهای آموزشی و حتی سرگرمی استفاده میدیباز کردن پی

جم حکنند. به دالیلی چون و رایانه به هنگام در دسترس بودن استفاده می تلفن همراهتاپ، اانه و از لپ

 تاپ ترجیحو لپ تلفن همراهانبوه اطالعات، تبلیغات گقترده و نداشتن تمرکز حواس، کتابخانه را به 

دهند. از سوی دیگر نتایج این پژوهش نشان داد که یکی از علل اصلی استفاده دانشجویان از رایانه می

( مبنی بر 1100های سعید و وهاب )اس . این نتایج با یافته تلفن همراهشخهی، اندازه کوچک تبل  و 

( و نیز با 1101و عابدی ) اراجیهای شعبانی، نادریتاپ برای اواندن دیجیتالی و یافتهاستفاده از لپ

برداری آسان از منابال چاپی و داشتن تمرکز حواس ( مبنی بر یادداش 083۱نتایج نگهبان بنابی و انهاری )

 ندن، همخوانی دارد.هنگام اوا

( نیز به این نتیجه رسیدند که رشد و گقترش نفوذپذیری اینترن ، 08۱0و اجتهدنژادکاشانی ) عبداللهی

ها های هوشمند، تبل  و همچنین افزایش نقخ الکترونیکی کتابرواج وسایل الکترونیکی همچون موبایل

  .اب الکترونیکی در برابر کتاب چاپی دانقتوان از عوامل اصلی اقبال مطالعه کتدر فضای مجازی را می

از: علمی و پژوهشی، و ابری. علمی شامل  اندعبارتدر اینترن   مورداستفادهانواع محتوای 

های شناسی، فلقفی، تاریخی و ابری شامل اابار روز اس  و با یافتهشناسی، علم اطالعات و دانشروان

( مبنی بر اینکه بیشترین میزان استفاده از اینترن  برای انجام تکالیف درسی 08۱1معمارباشی و میاندشتی )

( مبنی بر اینکه دانشجویان به دنبال اطالعات علمی هقتند 1110و همکاران) های احمداس  و نیز با یافته

 اینترن  اس ، همقو اس . هاآن مورداستفادهو کانال اصلی اطالعات 

، اواندن ازیموردنکاربرد فضای مجازی برای کاربران در سه مزوله روزمره چون اواندن مطالب 

رمان، مشاهده فیلم، گوش دادن به موسیزی، مشاهده مطالب الزم برای زندگی، سرگرمی چون مطالعه 

( مبنی 1100یمز )های آکارسو و داریبندی گردید و با یافتهعکس و نیز علمی مثل ویدئوهای علمی دسته

 برند همخوانی دارد.بر اینکه از گوش دادن به موسیزی لذت می

، ازیوردنمبه اکثر اطالعات  صورت دسترسی آسان با دسترسینحوۀ دسترسی به منابال اطالعاتی به

برانگیز و چالش ناشی از مقائل روحی و عاطفی و دسترسی دسترسی دشوار ناشی از دسترسی چالش

( نیز 0831موقتی اس . اقروی و همکاران) صورتبه ازیموردنمتوسط بر اساس دسترسی به اطالعات 

 اس . رسی سریال به نیازهای اطالعاتیاظهار کردند که دلیل استفاده از منابال الکترونیکی به ااطر دست

های مرجال شامل افراد ماهر، گروه دودستهاستفاده از دانش و توانایی دیگران در فضای مجازی به 

بندی های اجتماعی شامل دوستان و کاربران ناشناس فضای مجازی دستهافراد موفق و اساتید، و گروه

آموزشی  -مقائل روزمره برای رفال مشکل و مقائل زندگی، مقائل علمیۀ نیدرزمگردید. همچنین 

 .کنکور و علمی، و استفاده نکردن به دلیل داشتن اراده قوی اس  ٔ نهیدرزم
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از: موانال آموزشی بر اساس ضعف در  اندعبارتاز دیدگاه دانشجویان، موانال دسترسی به اطالعات 

ده دهنال زیرسااتی و فناورانه به دلیل فزدان مراکز ارائههای آموزشی رایانه و اینترن  و موانمهارت

های ذاتی منابال اینترنتی، فیلتر، های دسترسی به اینترن ، چالشادمات، فزدان مراکز زیرساا 

ناکارآمدی موتورهای جقتجو، ویروسی شدن کامپیوتر و سرع  کم اینترن  و نیز موانال فردی ناشی از 

( دریافتند که عواملی مانند 08۱0به نزل از احمدی و یاری، 1118ضعف در اراده. صیف کاشانی) 

یابی افراد های دسترسی به اینترن ، سواد اینترنتی، فرهنگی، اطالعاتی و فناوری بر رفتار اطالعزیرساا 

ترین مشکل جه  دسترسی ( نیز به این نتیجه رسیدند که مهم08۱1تأثیرگذارند، معمارباشی و میاندشتی )

های ناکافی و نبودن دسترسی راح  اس . در مطالعات حریزاوی و ترن ، زیرساا به این

ال دسترسی موان ازجمله( نیز سرع  پایین اینترن  و عدم آگاهی از شیوۀ دسترسی به منابال 08۱۱همکاران)

 .اس به اطالعات 

عنی ای اطالعاتی یههای الزم برای استفاده مقتزل از منابال اطالعاتی بر اساس سه مزوله مهارتمهارت

ای های فناورانه یعنی رایانههای ارتباطی شامل مهارت پرسش از دیگران، و مهارتتجربۀ استفاده، مهارت

های فناوری و ارتباطی جه  دسترسی به ( نشان داد که مهارت0830اس . پژوهش اقروجردی )

ر یابی دجه رسیدند که مهارت اطالع( نیز به این نتی08۱2اطالعات تأثیرگذارند. فامیل روحانی و موسوی )

( نیز باور 110۱استفاده و تعداد اوانندگان از فضای مجازی مؤثر هقتند. وبر، بکر و هیلمرت ) زمانمدت

های ها و مجالت الکترونیکی مورد اشتراک دانشگاه و تکنیکبر آن دارند که آشنایی دانشجویان با پایگاه

ژه در اوایل ویپدیا، بهجقتجوی گوگل و ادمات مشاوره ویکی جقتجوی پیشرفته فراتر از موتورهای

 باشد. هاآنتحهیلی  عملکردتواند ابزاری مؤثر برای بهبود دورۀ تحهیلی می

 فردمنحهربههای ویژه اینترن ، شبکه جهانی و ویژگیپیدایش منابال الکترونیکی در فضای مجازی به

 ای بودن آن رفتارتنوع اطالعات، و فرا رسانه فضای مجازی مانند سهول  دسترسی، گقتردگی و

ترسی های هوشمند، رایانه و تبل  برای دسیابی دانشجویان را تغییر داده اس  و از ابزارهایی مثل تلفناطالع

ای، سواد یابی نیاز به سواد اطالعاتی، سواد رایانهکنند. دانشجویان برای اطالعبه اطالعات استفاده می

 د ارتباطی، سواد انتزادی و سواد فرهنگی دارند. اینترنتی، سوا

های روزافزون کنونی، مقئله دسترسی به اطالعات امری ضروری اس . شبکه با توجّه به فناوری 

مند ویژه دانشجویان، مدیری  نظامجهانی وب، اینترن  و مانند آن نیازمند آموزش صحیح کاربران به

با توجّه (. همچنین 0830یابی شخهی اس  )اقروجردی، العرسانی و اشاعۀ فرهنگ اطمراکز اطالع

نیفتادن فرهنگ استفادۀ صحیح و اثربخش از ابزارهای نوین، و نهادینه نشدن فرهنگ مطالعه در  جابه

انان ویژه در میان نوجوکشور، اواندن در فضای مجازی و رقاب  آن با محیط چاپی به چالشی اساسی به

ذاری و گو جوانان تبدیل شده اس . بر این اساس در جه  کاهش این مشکالت باید نقب  به سیاس 

آموزش استفادۀ صحیح و اثربخش از فضای مجازی و همچنین حفظ رابطۀ این اقشار با منابال چاپی و 

شنهاد بر اساس این نتایج پینهادینه کردن فرهنگ مطالعه از دوران کودکی و اردسالی اهتمام ویژه داش . 
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ر یابی اقدامات زیر دالعشود جه  استفادۀ بهتر دانشجویان از فضای مجازی در راستای فرآیند اطمی

 ها و مؤسقات عالی آموزشی و پژوهشی اعمال شود:سطح دانشگاه و سایر دانشگاه

جه  تقهیل دسترسی به اطالعات در  هاآنهای سواد اطالعاتی دانشجویان و هدای  . آشنایی با مهارت0

عاتی و ارتباطی های اطالهای دسترسی به اطالعات اعم از زیرساا تزوی  زیرساا  فضای مجازی
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