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چڪیده
هـدف :احساسـات دانشجویـان در فرآینـد جستوجـوی اطالعـات
دراینرتنتباالگویجستوجویاطالعاتکولثاومقایسهشدهاست.
روش /رویكـرد پژوهش :دادههای این پیمـایش از طریق پرسشنامه
گردآوری شده است 100.رشکتکننده در تحقیق از طریق منونهگیری
تصادفیانتخابشدندوشامل100نفرازدانشجویانرشتههایکاردانی
کامپیوتر با گرایش علمی -کاربردی نرمافزار و کاردانی کاربرد کامپیوتر
هستند که در سال 1387وارد دانشگاه شدهاند .تجزیه و تحلیل دادهها
در این پژوهش از طریق آمار توصیفی و آمار تحلیلی (آزمون مجذور
کای)انجامگرفت.
یافتهها :اکرث دانشجویان اغلب مراحل الگوی جستوجوی اطالعات
کولثاو را تجربه میکنند و عالقه زیادی به یادگیری اینرتنت و کار با
اینرتنتنشانمیدهند.میانجنسیتوانجاممراحلششگانهالگوی
کولثاو در دانشجویان رشته کامپیوتر دانشگاه آزاد اسالمی ماهشهر،
رابطهمعناداریوجودندارد.همچنیندانشجویانهنگامجستوجوی
تیب اولویت نیاز ،در مراحل پنجم ،سوم ،و اول
اطالعات از اینرتنت به تر ِ
الگویکولثاوبههمکاریومداخلهكتابدارنیازمندند.

ڪلیدواژهها
جستوجوی اطالعات ،دانشجویان رشته کامپیوتر ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماهشهر ،الگوی جستوجوی اطالعات کولثاو،
رفتار اطالعیابی ،رفتار اطالعجویی
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1

دریافت 1389/4/22 :پذیرش1389/9/2 :

مقدمه

در زمينه جستوجوي اطالعات در اينترنت ،تحقيقات فراوانی با کاربران مختلف در داخل و
خارج از کشور صورت گرفته است .يکي از انواع مهارتها و تخصصهاي مرتبط با موضوع
مورد جستوجو در اينترنت ،استفاده از الگوهای اطالعیابی و قابليتهاي این الگوهاست،
تا به این وسیله خدمات ارزندهای به جستوجوگران اطالعات در فرآیند اطالعیابی ارائه
شود .به این منظور الگوهای اطالعیابی گوناگونی از سوی صاحبنظران و پژوهشگران ارائه
شده است تا رفتار اطالعیابی کاربران مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و نیازها ،کمبودها و
مشکالت کاربران مختلف نمایان شود .از جمله مهمترین این الگوها ،الگوی اطالعیابی
اليس ،2کوکس 3و ها ل ،4الگوي اطالعيابي ویلسون ،5و الگوی جستوجوی اطالعات کارول
کولثاو 6هستند که در پژوهش حاضر ،هدف كاربرد الگوی كولثاو است .دلیل انتخاب الگوی
کولثاو در تحقیق حاضر این است که اين الگو با هدف ارائه روشی ساختاریافته و منسجم
در رابطه با جستوجوی اطالعات کاربران ،میتواند به کتابداران و طراحان نظامهای بازیابی
اطالعات کمک کند تا با حفظ انضباط جستوجوی کاربر ،از احساسات ،افکار ،اقدامات و
راهبردهای کاربران آگاه شده و در نحوه و نوع خدمات اطالعاتی بازنگری انجام دهد (کولثاو،
 .)1999کولثاو احساسات ،عواطف و کنشهای جستوجوگران را در الگوی شش مرحلهای
جستوجوی اطالعات خویش لحاظ کرده است که عبارتند از :شرو ع ،7انتخاب ،8اكتشاف،9

. 1کارشناسارشدکتابداریواطالعرسانی
دانشگاهآزاداسالمیواحدماهشهر
ghazisamanesadat@yahoo.com
2. Ellis
3. Cox
4. Hall
5. Wilson
6. Information-seeking Carol
Kuhlthau
7. Initiation
8. Selection
9. Exploration
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10. Formulation
11. Collection
12. Presentation
13. Burdic
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تدوين ،10گردآوري ،11و ارائه .12با استفاده از الگوی کولثاو کتابداران و طراحان نظامهای بازیابی
اطالعات درخواهندیافت که چه موقع کاربر دچار احساسات پیشبینی شده در الگوی کولثاو
خواهد شد و نیاز به کمک برای جستوجوی اطالعات در اینترنت دارد .پژوهش حاضر
سعی دارد با انجام مقایسهای ،عالوه بر معرفی الگوی کولثاو ،با استفاده از مراحل این الگو
در نحوه جستوجوی اطالعات از اینترنت توسط دانشجویان مقطع کاردانی رشته کامپیوتر
دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماهشهر ،دريابد که آيا اين دانشجويان نیز هنگام جستوجوی
اطالعات از اینترنت ،همان احساسات ذکر شده در مراحل ششگانه الگوی کولثاو را تجربه
می کنند؟ از نتایج این پژوهش میتوان دریافت که دانشجویان هنگام جستوجوی اطالعات
از اینترنت بدون حضور کتابدار ،چه احساسات و مشکالتی دارند و نیازمند چه مهارتهایی
هستند که باید آموزش ببیند .طی این پژوهش نياز دانشجویان به مداخله و همکاری كتابدار
در هر یک از مراحل الگوی کولثاو مورد بررسی قرار میگیرد تا به این وسیله مشخص
شود که دانشجویان در کدام مرحله از جستوجو به کمک کتابدار نیاز دارند .از آنجايي
كه احساسات و نیازهای دانشجويان هنگام جستوجوي اطالعات از اینترنت ممكن است
با تصور كتابداران و برنامهریزان متفاوت باشد ،استفاده از الگوهاي اطالعيابي برای بررسی
جستوجوی اطالعات از اینترنت دانشجویان ضرورت پيدا ميكند .اهمیت تحقیق حاضر
در این است که با توجه به نتایج حاصل ،مدیران کتابخانهها و مراکز اطالعاتی پس از آگاهی
از نیازها و مشکالت دانشجویان حین جستوجوی اطالعات ازاینترنت ،با برنامهریزی و
تصمیمگیریهای مناسب در نوع و نحوه ارائه خدمات ،با رفع موانع و مشکالت و همچنین
جلوگیری از هدررفتن بودجه ،میتوانند بستر مناسبی را برای دسترسی به اطالعات مورد
نیاز دانشجویان فراهم آورند .مطالعاتی که به بررسی الگوها یا ارائه الگویی جدید میانجامد،
از این نظر اهمیت دارند که نتایج مطالعات متعدد را در قالب موجز و مختصر ،قابل فهم و
یکجا ارائه میدهد .هدف اصلی اين پژوهش انجام مقایسهای میان جستوجوي اطالعات
از اينترنت توسط دانشجويان مقطع کاردانی رشته کامپیوتر دانشگاه آزاد اسالمي ماهشهر با
مراحل ششگانه الگوی «جستوجوي اطالعات کولثاو» است و هدف دیگر بررسی میزان
نیاز دانشجویان مقطع کاردانی رشته کامپیوتر دانشگاه آزاد اسالمي ماهشهر به همکاری و
مداخله کتابدار هنگام جستوجوی اطالعات از اینترنت میباشد.
پیشینهتحقیقاتانجامشدهدرموردجستوجویاطالعاتورفتاراطالعیابیدانشجویان
دورههای مختلف در مقاطع تحصیلی گوناگون در خارج و داخل کشور بهطور مختصر به شرح
ذیل است :برديك )1995( 13دررساله دكتري خود با استفاده از الگوی كولثاو ،تأثير جنسيت
را در فرآيند جستوجوی اطالعات دانشجويان طي طرحهاي تحقيقاتي و كتابخانهاي مورد
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بررسي قرار داد و نتيجه گرفت که اختالفهاي روشني در جنسيت دانشجويان هنگام طي
كردن مراحل الگوی كولثاو يعني انتخاب ،تدوين ،گردآوري و ارائه وجود دارد .نتايج اين
تحقيق همچنين نشان داد كه اكثر دانشجويان اضطراب و سردرگمي را بيشتر تجربه ميكنند.
فريل )1995( 14نیز در رساله دكتري خود فرآيند جستوجوي اطالعات توسط دانشجويان
سال اول را با استفاده از الگوی كولثاو مورد مطالعه قرارداد .نتايج تحقيق وی نشان داد كه
دانشجويان میتوانند بهطور چشمگیری الگوی كولثاو را تجربه كنند ،و دانشجويانی که این
فرآيند را تجربه میکنند ،افكار و ميزان اعتماد به نفسشان تغيير اساسي پيدا ميكند .اين
بدان معني است كه افكار آنها از حالتي كلينگر به شكل تخصصي و جزئينگر تغيير پيدا
ميكند .همچنین ويت ماير )2003( 15در تحقيقي رابطه ميان عقايد شناختي دانشجويان و
رفتار اطالعيابي آنها را با بهرهگيري از الگوی كولثاو و چهار الگوی شناختي گسترشيافته
حوزه روانشناسي مورد مطالعه قرار داد .نتايج پژوهـش او نشان داد كه استفاده از رابطههايي
مانند مداخلهگرها ،ابزارهـاي جستوجو ،ارزشيابي اطالعـات ،و توانايي درك اطالعات ،از
مهمترين عواملي بودند كه در عقايد شناختي دانشجويان تأثير ميگذارند .يافتههاي پژوهش
ویتمایرنشان داد كه از ميان مراحل الگوی كـولثاو ،سه مرحله انتخاب ،تدوين وگردآوري
بر عقايد شناختي دانشجويان براي انجام جستوجوي مفيدتر تأثيرگذار هستند .اسماعیل
( )2001در تحقیقی با کمک الگوی کولثاو ،نیازهای اطالعاتی دانشجویان دانشگاه و رفتارهای
جستوجو در اینترنت توسط آنها را مورد بررسی قرار داد .در این تحقیق که از طریق یک
نظرسنجی اینترنتی انجام شد ،طی یک مطالعه دو هفتهای که برداشتهای دانشجویان در رابطه
با اینترنت و کتابخانههای سنتی مورد توجه قرارگرفته بود مشخص شد که اکثر پاسخدهندگان
مرحله پنجم الگوی کولثاو را که در رابطه با گردآوری اطالعات است ،تجربه کردند .بخش
صفات احساسی ،تفاوت در رفتار بین مردان و زنان را نشان داد و اکثر دانشجویان در رابطه
با تأخیر زمانی در اینترنت دچار اضطراب بودند.
اسالمی و کشاورز ( )1386در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند که مهارت مقدماتی
دانشجویان در زمینه وب و ابزارهای جستوجو بسیار پایینتر از حد متوسط است .یافتههای
این پژوهش نشان داد که بیشتر دانشجویان مذکور در ارزیابی کلی ،خود را آزموده (کسی که
در یافتن اطالعات مورد نیاز موفق است ولی بیشتر مواقع به کمک نیاز دارد) معرفی کردند.
قاضی دزفولی ( )1388در پایاننامه کارشناسی ارشد خود نتیجه گرفت که اکثر دانشجویان
بیشتر مراحل الگوی کولثاو را تجربه میکنند و عالقه زیادی به یادگیری اینترنت نشان
میدهند .نتایج تحقیق وی نشان داد که جنسیت و رشته تحصیلی دانشجویان مورد پژوهش
در طی کردن مراحل دوم ،چهارم ،پنجم ،و ششم الگوی کولثاو اختالف معناداری را نشان

14. Friel
15. Whitmire
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میدهد .در پژوهش نارمنجی و نوکاریزی ( )1388مشخص شد که تفاوت معناداری بین
میانگین نمرات اضطراب اینترنتی جامعه مورد مطالعه و نمره متوسط اضطراب اینترنتی وجود
دارد و اضطراب آنها بهطور معناداری در جامعه از سطح متوسط پایینتر است .همچنین نتایج
نشان داد که تفاوت معناداری بین میانگین نمرات اضطراب اینترنتی دانشجویان مرد و زن و
نیز دانشجویان حوزههای تحصیلی مورد مطالعه وجود ندارد.
از جمعبندی پیشینههای مطالعه شده میتوان چند نکته اساسی را نتيجه گرفت :در
تحقیقات جداگانهای که توسط برديك ( ،)1995فريل ( ،)1995ويت ماير ( )2003و قاضی
دزفولی ( )1388انجام گرفت ،مشخص شد که دانشجويان هنگام جستوجوي اطالعات
مراحل انتخاب ،تدوين ،گردآوري و ارائه را از الگوی کولثاو طی میکردند؛ اما در پژوهش
اسماعیل ( )2001دانشجويان فقط مرحله پنجم الگوی کولثاو (گردآوری) را تجربه کردند.
همچنین در اکثر تحقیقات فوق ،جنسیت دانشجویان در طی کردن تعدادی از مراحل الگوی
کولثاو اختالف معناداری را نشان میدهد.
در پژوهش حاضـر سعی شده است به پرسشهای ذیل پاسخ داده شود:
 .1کدام مرحلـه از جستوجوي اطالعـات از اينترنت که دانشجـويان رشته کامپیوتر
دانشگاه آزاد اسالمـی ماهشهر تجربـه ميكنند ،با مراحـل ششگانه الگـوی جستوجوي
اطالعات كولثاو مطابقت دارد؟
 .2آيا بين جنسیت دانشجـويان رشته کامپیـوتر دانشـگاه آزاد اسالمی ماهشهـر و انجام
مراحل الگوی جستوجوی اطالعات کولثاو رابطه معناداري وجود دارد؟
 .3دانشجویان رشته کامپیوتر دانشگاه آزاد اسالمی ماهشهر در هر یک از مراحل
جستوجوی اطالعات از اینترنت چقدر به مداخله و همکاری کتابداران نیاز دارند؟
جستوجـوي اطالعـات در پي يک نياز اطالعـاتي بهوجود ميآيد ،اين جستوجو
ميتواند در ذهن و بهصورت کنکاش در حافظه انجام گيرد يا اينکه افراد منابع موجود را
شناسايي ،تفکيک و انتخاب ميکنند .جستوجوی اطالعات از سوی فرد یا سازمان ،از
طریق تعامل با نظامهای اطالعاتی چاپی و الکترونیکی انجام میشود .جستوجوي اطالعات
يک کار اساسي و براي بقاي انسان حياتي است (الرج ،تد ،و هارتلی )1382 ،که رایجترین
و پرکاربردترین شیوه جستوجوی اطالعات در عصر انفجار اطالعات ،جستوجوی
اطالعات در اینترنت است .در پژوهش حاضر ،با کمک الگوی کولثاو ،جستوجوی
اطالعات از اینترنت دانشجویان مقطع کاردانی رشته کامپیوتر دانشگاه آزاد اسالمي ماهشهر
مورد مطالعه و بررسی قرار میگیرد.
الگوی كولثاو براساس پژوهشی درباره دانشآموزان آمريكايي آغاز شد .كولثاو ()1993
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با استفاده از الگوهاي متعارفي كه حاصل بررسيهاي طولي او در مورد رفتار اطالعيابي
دانشآموزان دبيرستاني بود ،الگویي را براي فرآيند اطالعيابي گسترش داد (هيد ن.)2003 ،16
مطالعات او از جمله اولین مطالعاتی بود که به جنبههای عاطفی و احساسی افراد ،به همراه
جنبههای شناختی و فیزیکی آنان در فرآیند جستوجوی اطالعات پرداخت .کولثاو مطالعات
را گستردهتر کرد و بررسیهای بیشتری بر روی گروههای بزرگتر از کاربران کتابخانه در
محیطهای اطالعاتی مختلف انجام داد و با بررسی طولی بر روی گروههای کوچک
دانشجویی این الگو را تأیید کرد .کولثاو مناسب بودن الگو را برای گروههای مختلف کاربران
و توصیف فرآیند جستوجو از نظر طولی تعیین كرد (هیدن .)2003 ،الگوی او چارچوبي
نظري براي جستوجوي اطالعات ارائه ميدهد .اين الگو از اهميت ويژهاي برخوردار
است ،زيرا يكي از معدود الگوهايي است كه براساس پژوهشهاي دقيق و نظاممند شكل
گرفته است .دلیل انتخاب الگوی کولثاو در تحقیق حاضر این است که الگوی کولثاو با هدف
ارائه روشی ساختاریافته و منسجم در رابطه با جستوجوی اطالعات کاربران ،میتواند به
کتابداران و طراحان نظامهای بازیابی اطالعات کمک کند تا با حفظ انضباط جستوجوی
کاربر ،از احساسات ،افکار ،اقدامات و راهبردهای کاربران آگاه شود و در نحوه و نوع
خدمات اطالعاتی بازنگری انجام دهند (کولثاو .)1999 ،محققان در دهههاي گذشته الگوهايي
ارائه كردهاند كه براساس سالها تجربه و تالش نويسندگان گسترش يافته است .اما نياز به
ايجاد چارچوبهايي براي فرآيند جستوجوي اطالعات در محيطهاي اطالعاتي احساس
ميشد ،که اين نياز توسط كولثاو به تصوير كشيده شد .كولثاو در الگوي خود ،جستوجوي
اطالعات را يك فرآيند میداند .فرآيند جستوجو از نظر كولثاو عبارت است از فعاليت
ساختاري كاربر براي يافتن معني از اطالعات به منظور گسترش وضعيت دانش خويش در
يك مسئله يا موضوع خاص (نوكاريزي و داورپناه .)1385 ،درحقیقت پیامد نگاه فرآیندی
به جستوجوی اطالعات ،بازنگری در نحوه و نوع خدمات اطالعاتی است که میتوان به
مراجعهکنندگان ارائه کرد .کاربر در الگوی جستوجوی اطالعات کولثاو نقش فعالی را ایفا
میکند و این موضوع اهمیت این الگو را بیشتر کرده است .دانشجو در سراسر فرآیند این
الگو ،به راهبردهای ادراک از جمله :مطالعه ،انتخاب ،مشورت ،تشخیص ،تعریف و تأیید
میپردازد .تأکید الگوی کولثاو بر احساسات عاطفی مانند تشویش ،عدم اطمینان ،سردرگمی،
اضطراب ،پیشبینی ،تردید ،خوشبینی و اطمینان باعث میشود که مراحل جستوجوی
اطالعات تأثیرات متقابلی را بر هم ایجاد کنند .کولثاو تأکید دارد که دانشجویان این مراحل را
پشتسرهم طی میکنند.
در شکل  1مراحل الگوی جستوجوی اطالعات کولثاو که براساس تحقیقات اوست،

16. Hayden
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آورده شده است .از نظر او مراحل ششگانه اطالعیابی بهصورت ذیل هستند:
مراحل الگوی جستوجوی اطالعات کولثاو
مرحله اول :آغاز کار
)(Initiation

در این مرحله کاربر از كمبود دانش برای حل یك مس��ئله و یا عدم آگاهی و درك نس��بت به یك موضوع احساس
میكند نیاز به اطالعات دارد كه بهواسطه آن عدم قطعیت و تشویش در وی احساس میشود.

مرحله دوم:
انتخابموضوع
()Selection

در این مرحله کاربر باید موضوع یا مسئلهای كلی را شناسایی كند و روشی برای دنبال كردن ،تعیین و انتخاب کند.
شبینی
بعد از انجام انتخاب ،زمانی که آمادگی برای رشوع جستوجو ایجاد شد ،احساس عدم قطعیت به یک خو 
مخترص تبدیل میشود .اما اگر در این مرحله به هر دلیلی گزینش به تأخیر بیفتد ،احساس اضطراب تشدید میشود
و احساس گمگشتگی بهوجود میآید.

مرحله سوم :اکتشاف اولیه
)(Exploration
مرحله چهارم :تدوین مترکز
)(Formulation

شکل 1
مراحلالگویجستوجوی
اطالعاتکولثاو

در این مرحله كاربر با اطالعات پراكندهای مواجه میشود كه باید در مورد موضوع كلی بررسی كند .این مرحله
شامل گردآوری اطالعات كلی (بهجای اطالعات دقیق و خاص) در مورد موضوع مورد نظر است .در مرحله اکتشاف
احساس رسدرگمی ،گمگشتگی و شک افزایش مییابد.
در مرحله تدوین ،كاربر براس��اس اطالعات جمعآوریش��ده در مرحله قبل ،دیدگاهی دقیق و روش��ن از موضوع
موردنظر ایجاد میكند كه با افزایش اطالعات و درك كاربر از موضوع جس��توجوی اطالعات ،متمركز و كاملتر
خواهد شد .این مرحله نقطه بازگشتی در این فرآیند است و هنگامی است که عدم قطعیت کاهش یافته و اطمینان
افزایشمییابد.

مرحلهپنجم:
گردآوری اطالعات
()Collection

در این مرحله كاربر با سیستمها و نظامهای اطالعاتی (مانند كتابخانه ،متخصصان ،دوستان و غیره) بهطور مؤثر و
كارآمدتری ارتباط برقرار میكند و از این طریق اطالعات مورد نیاز خود را بهصورت تعریف شده جمعآوری میكند.
هامنطور كه ویلسون و كریكالس اظهار كردهاند این مرحله قسمت عمده الگو را تشكیل میدهد (هیدن)2003 ،
چرا که فرد احساس عالقه و اطمینان بیشرتی به انجام کار پیدا میکند و عدم قطعیت وی با عالقه به برطرف ساخنت
مسئلهکاهشمییابد.

مرحلهششم:
پایانجستوجو
و ارائه ()Presentation

درمرحله پایان جستوجو که ارائه نام دارد ،جستوجو تكمیل و جستجوگر آماده نوشنت یا ارائه و توصیف است.
در این مرحله ممكن است به علت تكمیل اطالعات مورد نیاز و یا امتام وقت ،جستوجوی كاربر پایان یابد و متام
اطالعات مورد نیاز وی کس��ب و گردآوری نشده باش��د .در صورت وجود رضایت از مفید بودن جستوجو ،فرد از
خامته فرآیند احساس آرامش و پیرشفت میکند و درغیراین صورت احساس نومیدی ،رسخوردگی و نارضایتی درمیان
جستوجوگراتفاقمیافتد.

روش پژوهش

 .17لیون واگان ،روشهای آماری برای
متخصصانکتابداریواطالعرسانی،
رویکرد کاربردی و ساده برای درک ،استفاده
و تفسیر علم آمار ،ترجمه محمدرضا قانع و
کیوانکوشا(تهران:چاپار.)1384،
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برای انجام این مطالعه ،از روش تحقیق توصیفی -پیمایشی استفاده شده است .ابزار گردآوری
دادهها در این پژوهش ،پرسشنامه میباشد که با بررسی مطالعات انجام شده توسط کولثاو بخشی
از پرسشنامه او طراحی شده است .در پرسشنامه ساخته شده از طیف  4گزینهای استفاده شده
است .چون در این پژوهش ،پژوهشگر انطباق احساسات دانشجویان با الگوی کولثاو و یا تجربه
کردن مرحلهای از مراحل ششگانه آن را درصورتی تأیید ميكند که یکدوم یا 50درصد با
الگوی کولثاو همخوانی داشته باشد ،بنابراین با استفاده از کتاب واگان )1384( 17در تحلیلهای
آماری ،دو گزینه خیلیکم و کم با هم و دو گزینه زیاد و خیلیزیاد نیز با هم ادغام شدند زیرا
واگان ( )1384در کتاب خود بهترین انتخاب را در این خصوص ،ادغام دو سطر مذکور میداند.
براي تعيين روايي سؤاالت پرسشنامه اين تحقيق ،از نظرات متخصصان و استادان علوم انساني و
علوم كتابداري و اطالع رساني دانشگاه چمران اهواز در نحوه طراحي سؤاالت پرسشنامه استفاده
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شد كه نتايج حاصل ،حاكي از تأييد و در نتیجه روايي پرسشنامه بوده است .در اين تحقيق براي
تعيين پايایي پرسشنامه ،ابتدا 40پرسشنامه ميان 40نفر از دانشجويان رشتههاي مختلف دانشگاه
آزاد اسالمی ماهشهر بهصورت تصادفي توزيع و گردآوری شد و این تعداد از جامعه اصلی
کنار گذاشته شد ،سپس از طریق برآورد آزمون ضریب آلفاي كرونباخ ،با کمک مشاور آماری،
نرمافزار اس.پي.اس.اس (ويرايش )12و با استفاده از کتاب مهرعلیزاده و چینیپرداز،)1384( 18
پایایی پرسشنامهها  0/8تعيين شد .جامعه آماري مورد پژوهش شامل دانشجويان رشتههای
کاردانی کامپیوتر با گرایش علمی کاربردی نرمافزار و کاردانی کاربرد کامپیوتر است که در سال
 1387وارد دانشگاه شدهاند .باتوجه به جمعیت حاضر در 2رشته (132نفر) ،از روش«نمونهگیری
تصادفی» استفاده شد و 100نفر از دانشجویان مذکور انتخاب شدند .انتخاب تعداد این نمونه ،با
کمک جدول كرجسي و مورگان( )1970( 19نقل شده در کتاب نادری و سیف نراقی))1388( 20
انجام گرفت .به منظور گردآوری دادهها ،پرسشنامه میان 100نفر از دانشجویان رشتههای مذکور
در کالس درس مبانی اینترنت در سایت اینترنت دانشگاه آزاد اسالمی ماهشهر توزیع شد.
بالفاصله پس از توزیع پرسشنامهها به دانشجویان ،چند واژه برای جستوجو در اینترنت وارد
و از آنها خواسته شد که حین جستوجوی این واژهها به سؤاالت پرسشنامه نيز پاسخ دهند تا
از این طریق احساسات آنها هنگام جستوجوی اطالعات در اینترنت برای مقایسه با الگوی
کولثاو که الگویی تجربی است ،بهدرستی اجرا و صحت اطالعات بیان شده از سوی دانشجویان
تا حد باالیی بهصورت تجربی حاصل شود .دادههای این پژوهش که در مقیاس اسمی و رتبهای
هستند ،با کمک کارشنـاس ارشد آمار در نرمافـزار آماري اس.پي.اس.اس (ويرايش )12وارد
شدند و با توجه به اهداف و سؤاالت پژوهش ،با کمک آمار توصيفي و آمار تحلیلی ،دادهها
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .ضمن ًا از آزمون مجذور کای( 21خی دو) ،براساس کتاب واگان
( )1384برای پاسخدهی به سؤال دوم ،و از آمار توصیفی (فراواني و درصد فراوانی مطلق) برای
پاسخدهی به سؤال اول و سوم استفاده شده است.

یافتهها

در این پژوهش ،پژوهشگر انطباق احساسات دانشجویان با الگوی کولثاو و یا تجربه کردن
مرحلهای از مراحل ششگانه آن را درصورتی تأیید ميكند که یکدوم یا  50درصد با الگوی
کولثاو همخوانی داشته باشد.

• پرسش اول :کدام مرحلـه از جستوجوی اطالعـات از اینرتنت که دانشجویـان رشتـه کامپیوتر
دانشگاه آزاد اسالمی ماهشهر تجربـه میكنند ،با مراحل ششگانه الگوی جستوجوی اطالعات
كولثاو مطابقت دارد؟

 .18یدالله مهرعل یزاده و رحیم چینیپرداز،
روشهای تجزیه و تحلیل دادههای آماری و
آزمون فرضیه در علوم اجتامعی و مدیریت
با نرمافزار اس.پی.اس.اس در محیط ویندوز
(تهران :پاییز.)1384،
19. Krejcie & Morgan
 .20عزتالله نادری و مریم سیفنراقی،
روشهای تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن
در علوم انسانی (با تأکید بر علوم تربیتی)،
(تهران :ارسباران )1388 ،پیوست کتاب.
21. Chi-Square Test
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جستوجوي اطالعـات در الگوی كـولثاو شامل  6مرحله :آغاز ،انتخـاب ،اكتشاف،
تدوين ،گردآوري و ارائه يا پايان است .هركدام از مراحل مذكور شامل احساساتي است كه
دررابطه با آن مرحله ،در فرآيند جستوجوي اطالعات براي دانشجويان بهوجود میآید.
احساس پیرشفت هنگام در اختیار بودن اطالعات كافی و استفاده از آن در خامته جستوجوی اطالعات
احساس نومیدی و رسخوردگی هنگام در اختیار نبودن اطالعات كافی در زمان امتام جستوجوی اطالعات
احساس نارضایتی هنگام در اختیار نبودن اطالعات كافی در زمان امتام جستوجوی اطالعات

احساس آرامش هنگام در اختیار بودن اطالعات كافی و استفاده از آن در هنگام توقف جستوجو

مرحله چهارم :تدوین متركز
اعتامد به نفس یافنت هنگام رسیدن به درك دقیق و درست درباره موضوع
خوشبین شدن هنگام دستیابی به موضوع دقیق
مرحله پنجم :گردآوری اطالعات
احساس عالقه بیشرت به انجام کار و تكلیف هنگام جستوجو و جمعآوری اطالعات
احساس اطمینان بیشرت به انجام كار و تكلیف هنگام گردآوری اطالعات
مرحله ششم :پایان جستوجو و ارائه

احساسگمگشتگیوشكهنگامپیداكردنكانونمتركزودركموضوعبرایبهدستآوردناطالعاتمرتبطدرآینده

عدم اطمینان به خود هنگام احساس نیاز به اطالعات
احساس ترس هنگام تفكر درباره تكالیف
مرحله دوم :انتخاب موضوع
احساسگمگشتگیهنگامانتخابموضوع
عدم اعتامد به نفس در بیان روشنتر روش کار
خوشبین شدن هنگام بیان روشن روش كار
مرحله سوم :اكتشاف اولیه

مرحلـه اول :آغــاز كار
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میزانمطابقتاحساساتدانشجویانبامرحلهاولالگویکولثاو(آغازكار):در پژوهش حاضر
طبق جدول  ،1اكثر دانشجويان ( 62درصد) در اين مرحله به خود اطمينان دارند و اين مرحله
را طي نميكنند و فقط  38درصد آنان هنگام احساس نياز به اطالعات ،دچار عدم اطمينان
ميشوند .همچنين اكثر دانشجويان مورد پژوهش ( 74درصد) هنگام تفكر درباره تكاليف يا
كاري كه بايد انجام دهند ،احساس ترس ندارند ،تنها  26درصد آنها دچار ترس میشوند.
بنابراين احساسات 32درصد از دانشجويان رشته کامپیوتر دانشگاه آزاد اسالمی ماهشهر در زمان
جستوجوي اطالعات ،هنگام آغاز كار با مرحله اول الگوی كولثاو انطباق دارد.
میزان مطابقت احساسات دانشجویان با مرحله دوم الگوی کولثاو (انتخاب موضوع) :در
پژوهش حاضر طبق جدول  ،1فقط  35/4درصد دانشجویان هنگام انتخاب موضوع احساس
گمگشتگی داشتند و بقيه ( 64/6درصد) اين احساس را نداشتند .همچنين در اين مرحله
 44/9درصد از دانشجويان مذكور ،احساس عدم اعتماد به نفس را در بيان روشنتر روش
كار تجربه ميكنند و بقيه افراد ( 55/1درصد) اين احساس را در اين بخش نداشتند .از سوی
دیگر اکثر دانشجويان ( 89درصد) در اين مرحله هنگام بيان روشن روش كار ،خوشبينتر
ميشوند و اين بخش از مرحله دوم را تجربه ميكنند .بنابراين در این مرحله ،احساسات
 56/5درصد دانشجویان مورد مطالعه با احساسات منظور شده در مرحله دوم الگوی کولثاو
مطابقت دارد.
میزانمطابقتاحساساتدانشجویانبامرحلهسومالگویکولثاو(اكتشافاولیه):درپژوهش
حاضر طبق جدول  ،1در این مرحله تعداد کمی ( 25/7درصد) از دانشجویان احساس
گمگشتگي و شك داشتند و اکثر دانشجويان مورد پژوهش ( 74/3درصد) اين احساس را
نداشتند .بنابراین ،احساسات اغلب دانشجویان با احساسات بیان شده در مرحله سوم الگوی
كولثاو مطابقت ندارد و فقط  25/7درصد از دانشجویان مذکور احساسات بیان شده در این
مرحله را تجربه میکنند.
میزان مطابقت احساسات دانشجویان با مرحله چهارم الگوی کولثاو (تدوین متركز) :طبق
جدول  ،1اكثر دانشجویان مورد مطالعـه ( 80درصد) در اين مرحله اعتماد به نفس پيدا
ميكردند و  88/9درصد از آنها هنگام دستیابی به موضو ِع دقيق خوشبينتر ميشدند.
بنابراين ،احساسـات اكثر دانشجويان مذكور ( 84/4درصد) با مرحله چهارم الگوی كولثاو در
حد بااليی مطابقت دارد.
میزان مطابقت احساسات دانشجویان با مرحله پنجم الگوی کولثاو (گردآوری اطالعات) :طبق
جدول  ،1دانشجويان در اين مرحله ( 83درصد) احساس عالقه بيشتر به انجام کار خود
ِ
احساس
داشتند و هنگام جمعآوري اطالعات نیز با  83درصد فراواني به انجام كار و تكليف
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اطمينان بيشتري پيدا میکردند .درنتیجه ،احساسات اكثر دانشجويان مورد پژوهش (83
درصد) با احساسات مرحله پنجم الگوی کولثاو مطابقت زیادی دارد.

میزان مطابقت احساسات دانشجویان با مرحلهششم الگویکولثاو(پایانجستوجو و ارائه):

در پژوهش حاضر طبق جدول  ،1در اين مرحله دانشجويان با  78درصد فراوانی هنگام
دراختيار داشتن اطالعات كافي در زمان توقف جستوجو ،احساس آرامش داشتند و اكثرا ً
( 80/8درصد) هنگام خاتمه جستوجوي اطالعات ،احساس پیشرفت میکردند؛ تنها
 31درصد پاسخگویان درصورتي كه اطالعات كافي به دست نياورند ،احساس نوميدي
وسرخوردگي را هنگام اتمام جستوجو پيدا ميكردند .بنابراين فقط  34/3درصد دانشجویان
احساس نارضايتي از بهدست نياوردن اطالعات كافي در زمان خاتمه جستوجوی اطالعات
داشتند .باتوجه به این نتايج ،احساسات  56درصد از دانشجويان مورد پژوهش در مرحله
پايان جستوجو با مرحله ششم الگوی كولثاو مطابقت دارد.
جدول ،2توزیع فراوانی میزان همخوانی احساسات دانشجویان رشته کامپیوتر دانشگاه
آزاد اسالمی ماهشهر هنگام جستوجوی اطالعات از اینترنت را با الگوی جستوجوی
اطالعات کولثاو نشان میدهد .این جدول میانگینی از مجموع طی کردن مراحل الگوی کولثاو
توسط دانشجویان مورد پژوهش در بخشهای مختلف هر مرحله را با هم نشان میدهد که
براساس آن میتوان فهمید که چند درصد از افراد هر مرحله از الگوی کولثاو را طی میکنند.
با توجه به جدول  ،2تنها  32درصد دانشجويان مورد پژوهش احساسات مرحله اول (آغاز
كار) الگوی كولثاو را تجربه ميكنند ،احساسات مرحله دوم (انتخاب موضوع) را حدود
نيمي از دانشجويان ( 56/5درصد) ،احساسات مرحله سوم (اكتشاف اوليه) را  25/7درصد
دانشجويان ،همچنین  84/4درصد دانشجویان احساسات مرحله چهارم (تدوين تمركز) و83
درصد دانشجویان احساسات مرحله پنجم (گردآوري اطالعات) الگوی کولثاو را در حد
خوب ،و حدود نيمي از دانشجويان مورد پژوهش ( 56درصد) احساسات مرحله ششم
(پايان جستوجو و ارائه) الگوی كولثاو را تجربه ميكنند.
مراحل جستوجوی اطالعات کولثاو

جدول 2
توزیعفراوانیمیزانهمخوانی
احساساتدانشجویانبااحساسات
مطرحشدهدرالگویکولثاو

112

فراوانی

درصد

مرحله اول :آغاز کار

64

32

مرحله دوم :انتخاب موضوع

168

56/5

مرحله سوم :اکتشاف اولیه

25

25/7

مرحله چهارم :تدوین مترکز

168

84/4

مرحله پنجم :گردآوری اطالعات

166

83

مرحله ششم :پایان جستوجو و ارائه

223
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• پرسش دوم :آیا بین جنسیت دانشجویان رشته کامپیوتر دانشگاه آزاد اسالمی ماهشهر و انجام
مراحلالگویجستوجویاطالعاتکولثاورابطهمعناداریوجوددارد؟

براي پاسخ به اين سؤال و تعیین رابطه معنادار میان جنسیت دانشجویان رشته کامپیوتر دانشگاه
آزاد اسالمی ماهشهر در پیمودن الگوی جستوجوی اطالعات الگوی کولثاو ،از آزمون
مجذور کای (خیدو) براساس کتاب واگان ( )1384استفاده شده تا بدین وسیله وجود يا عدم
وجود رابطه معنادار ميان جنسیت دانشجويان مورد پژوهش هنگام طي كردن مراحل الگوی
كولثاو مشخص شود .با توجه به نتایج حاصل از محاسبات آماری میان جنسیت دانشجویان
مورد پژوهش در طی کردن مراحل مختلف اين الگو ،رابطه معناداری مشاهده نمیشود و
جنسیت دانشجـویان رشته کامپیوتـر دانشـگاه آزاد اسالمی ماهشهـر در نحوه طی کردن این
مراحل تأثیری ندارد.

• پرسش سوم :دانشجویان رشته کامپیوتر دانشگاه آزاد اسالمی ماهشهر در هر یک از مراحل
جستوجوی اطالعات از اینرتنت ،چقدر به مداخله و همکاری کتابداران نیاز دارند؟

بر اساس جدول  ،3حدود نصف دانشجويان ( 51درصد) هنگام تشخيص نياز اطالعاتي و
تفكر درباره نحوه شروع جستوجو (مرحله اول الگوی کولثاو) به مداخله و همکاری كتابدار
نياز دارند .همچنين ،کمی کمتر از نصف دانشجویان ( 49درصد) هنگام انتخاب موضوعي از
ميان موضوعات مختلف يا هنگام انتخاب روش جستوجو (مرحله دوم الگوی کولثاو) به
همکاری و مداخله کتابدار نیاز دارند .عالوه بر این 51/5 ،درصد از دانشجويان مذكور بهمنظور
خاصتر كردن موضوع مورد تحقيق (مرحله سوم الگوی کولثاو) و 44درصد آنها هنگام رسيدن
به درك كاملی از موضوع موردنظر يا هنگام تمركز توجه روي موضوع دقيقتر (مرحله چهارم
الگوی کولثاو) به همکاری و مداخله كتابدار نياز دارند .کمی بیش از نيمي از دانشجويان مورد
پژوهش ( 55/1درصد) هنگام گردآوري اطالعات بهطور گسترده (مرحله پنجم الگوی کولثاو)
به همکاری و مداخله كتابدار نياز دارند و حدود یکسوم از دانشجويان ( 30درصد) هنگام
پايان دادن به جستوجو وارائه یا استفاده از اطالعات (مرحله ششم الگوی کولثاو) به مداخله
و همکاری كتابدار نيازمند هستند .بهاینترتیب ،نیاز دانشجویان به مداخله و همکاری کتابداران
در فرآیند جستوجوی اطالعات از اینترنت بهترتیب اولویت به این قرار است :مرحله پنجم،
جمعآوری گسترده اطالعات 55/1 ،درصد؛ مرحله سوم ،خاصتر کردن موضوع تحقیق ،با
 51/5درصد؛ مرحله اول ،آغاز کار و شروع جستوجو ،با  51درصد؛ مرحله دوم ،انتخاب
موضوع ،با  49درصد؛ مرحله چهارم ،درک کامل از موضوع یا تمرکز روی موضوع دقیقتر ،با
 44درصد؛ مرحله ششم ،ارائه اطالعات یا استفاده از اطالعات ،با  30درصد.
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فراوانی
نیاز به مداخله و همکاری کتابدار

جدول 3
توزیعفراوانیمیزاننیازبهمداخله
وهمکاریکتابداردرجستوجوی
اطالعاتدانشجویان

خیلی
کم

هنگامتشخیصنیازاطالعاتی
و تفکر درباره
نحوه رشوع جستوجو
(مرحله اول الگوی کولثاو)

13

هنگام انتخاب موضوعی از میان
موضوعاتمختلفیاهنگام
انتخاب روش جستوجو
(مرحله دوم الگوی کولثاو)

13

به منظور خاصتر کردن موضوع
مورد تحقیق برای
جستوجویاطالعات
(مرحله سوم الگوی کولثاو)

11

کم

36

38

37

زیاد

38

38

39

درصد
خیلی
زیا د

13

11

12

جمع

100

100

99

خیلی
ک م

13

13

11/1

کم

36

38

37/4

زیاد

38

38

39/4

خیلی
زیا د

13

11

12/1

جمع

100

100

100

هنگام رسیدن به درک کامل از
موضوعموردنظریاهنگاممترکز
کردن توجه روی موضوع دقیقتر
(مرحلهچهارمالگویکولثاو)

19

37

34

10

100

19

37

34

10

100

هنگامجمعآوریاطالعات
بهطور گسرتده
(مرحلهپنجمالگویکولثاو)

8

36

37

17

98

8/2

36/7

37/8

17/3

100

هنگام پایان دادن به جستوجو
و استفاده از اطالعات
(مرحله ششم الگوی کولثاو)

28

42

19

11

100

28

42

19

11

100

نتیجهگیری

با توجه به یافتـههای بهدست آمده و در مقایسـه با الگـوی کولثاو ،دانشجويان رشته کامپیوتر
دانشگاه آزاد اسالمي ماهشـهر هنگامی که تازه نیاز به اطالعـات را تشخیص دادهاند و فکر
میکنند که چگـونه شروع کنند و در کجا به جستوجو بپردازند (مرحله اول الگوی کولثاو)
برخالف احساسات بیان شده در مرحله آغاز کار ،به خود اطمینان دارند که به اطالعات مورد
نظرشان دست مییابند و هنگام تفکر دربـاره تکالیف و کاری که باید انجام دهند دچار ترس
نمیشوند .قاضـی دزفولی ( )1388نیز در پایاننـامه خود نتیجه گـرفت که اکثر دانشجویان
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هنگام آغاز جستوجو ،مرحله اول الگوی کولثاو را طی نمیکنند.
دانشجویان مورد پژوهش هنگام انتخاب موضوع و روش جستوجو در مرحله دوم
الگوی کولثاو (انتخاب موضوع) برخالف احساسات بیان شده در این مرحله ،اعتماد به
نفس دارند و دچار گمگشتگی نمیشوند ،اما همانند این الگو در مرحله دوم جستوجو،
هنگام بیان روشن روش کار خوشبین میشوند .نتایج پژوهش قاضی دزفولی ()1388
نیز مشابه نتایج پژوهش حاضر را نشان داد .ویت مایر ( )2003نیز در پژوهش خود نشان
داد که از میان مراحل الگوی کولثاو ،مرحله دوم بر عقاید شناختی دانشجویان براي انجام
جستوجوی مفیدتر تأثیرگذار است .اما بردیک ( )1995در رساله دکتری خود به نتیجهای
عکس پژوهش حاضر رسید .در تحقیقات او اکثر دانشجویان از الگوی کولثاو گمگشتگی
و اضطراب مرحله دوم را بیشتر تجربه کردند .علت گمگشتگی و اضطراب اکثر دانشجویان
در تحقیق بردیک را میتوان ناآگاهی دانشجویان از کامپیوتر و اینترنت در ده سال گذشته
دانست .همچنین دانشجویان مذکور هنگام پیدا کردن کانون تمرکز و درک موضوع برای
بهدست آوردن اطالعات مرتبط در آینده (مرحله سوم ،اکتشاف اولیه) برخالف احساسات
بیان شده در این مرحله از الگوی کولثاو دچار گمگشتگی و شک نمیشوند .قاضی دزفولی
( )1388نیز در پایاننامه خود به نتایج مشابهی رسید .طبق پژوهش او اکثر دانشجویان
احساسات مرحله سوم را طی نمیکردند .دانشجویان مورد مطالعه در پژوهش حاضر اگر
بتوانند به درک درستی درباره موضوع خود برسند و موضوع دقیقتری را پیدا کنند (مرحله
چهارم ،تدوین تمرکز) همانند احساسات بیان شده در این مرحله از الگوی کولثاو ،اعتماد
به نفس بیشتری پیدا کرده و خوشبینتر میشوند .در پژوهش قاضی دزفولی ( )1388نیز
مشخص شد که اکثر دانشجویان مرحله چهارم الگوی کولثاو را طی میکنند .فریل ()1995
و ویت مایر ( )2003نیز در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که افکار و میزان اعتماد به
نفس دانشجویان هنگام طی کردن الگوی جستوجوی اطالعات کولثاو تغییرات اساسی
پیدا میکند و مرحله تدوین تمرکز (مرحله چهارم) بر عقاید شناختی دانشجویان براي
انجام جستوجوی مفیدتر تأثیرگذار است .دانشجویان مورد مطالعه در پژوهش حاضر
هنگام جستوجو و جمعآوري اطالعات همانند احساسات بیان شده در مرحله پنجم
الگوی کولثاو (گردآوری) ،احساس عالقه بيشتر و اطمينان بيشتر به انجام كار و تكليف
خود پيدا ميكنند .قاضی دزفولی ( )1388نیز در پژوهش خود بیان کرد که اکثر دانشجویان
مرحله پنجم الگوی کولثاو را طی میکنند .اسماعیل ( )2001نیز به این نتیجه رسید که
اکثر دانشجویان مرحله پنجم الگوی کولثاو را تجربه میکنند .ویت مایر ( )2003نیز نتیجه
گرفت که مرحله پنجم الگوی کولثاو بر عقاید شناختی دانشجویان کارشناسی براي انجام
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جستوجوی مفیدتر تأثیرگذار است .همچنین نتایج تحقیق حاضر نشان داد که دانشجویان
مورد پژوهش هنگام خاتمه فرآیند جستوجوي اطالعات ،زمانی که اطالعات کافی در
اختیار داشته باشند همانند مرحله ششم الگوی کولثاو (پایان و ارائه) احساس پیشرفت و
آرامش پیدا میکنند و اگر در مرحله پایان جستوجو نتوانستند اطالعات کافی بهدست
آورند یا مدت زمان جستوجوی آنان به هر دلیلی بهپایان رسد ،برخالف احساسات
بیان شده در این مرحله از الگوی کولثاو ،احساس نومیدی و سرخوردگی نمیکنند .در
پژوهش قاضی دزفولی( )1388اکثر دانشجویان در مرحله ششم الگوی کولثاو هنگام توقف
جستوجو اگر اطالعات کافی در اختیار داشته باشند ،احساس پیشرفت و آرامش پیدا
میکنند و برخالف نتایج پژوهش حاضر ،اگر در این مرحله نتوانند اطالعات کافی بهدست
آورند و زمان جستوجو پایان یابد احساس نومیدی و سرخوردگی دارند .باتوجه به نتایج
بهدست آمده از جدول  ،2اکثر دانشجویان رشته کامپیوتر دانشگاه آزاد اسالمی ماهشهر
بیشت ِر مراحل الگوی کولثاو را تجربه میکنند و هنگام جستوجوي اطالعات در اينترنت
احساساتي همانند احساسات بيان شده در بيشت ِر مراحل الگوی كولثاو را دارند .بر این
اساس اكثر دانشجويان رشته کامپیوتر دانشگاه آزاد اسالمی ماهشهر بهترتیب احساسات بیان
شده در مرحله چهارم ،پنجم ،دوم ،و ششم الگوی كولثاو را تجربه ميكنند ،اما احساسات
بیان شده در مرحله اول و سوم الگوی كولثاو را تجربه نميكنند .قاضی دزفولی ()1388
در پژوهش خود به نتایجی مشابه تحقیق حاضر رسید .او در پژوهش خود نتیجه گرفت
که اکثر دانشجویان بهترتیب مرحله چهارم ،ششم ،پنجم و دوم الگوی کولثاو را در حد
بااليی تجربه میکنند .فریل ( )1995نیز هنگام بررسی دانشجویان به این نتیجه رسید که
بهطور چشمگیری دانشجویان سال اول ،الگوی جستوجوی اطالعات کولثاو را تجربه
میکنند و افکار و میزان اعتماد به نفسشان تغییرات اساسی پیدا میکند .اسماعیل ()2001
در تحقیق خود چنین نتیجه گرفت که اکثر دانشجویان مرحله پنجم الگوی کولثاو را که در
رابطه با گردآوری اطالعات است ،بیشتر تجربه میکنند .ویت مایر ( )2003نیز در پژوهش
خود در مورد دانشجویان دوره کارشناسی بیان کرد که از میان مراحل الگوی کولثاو ،سه
مرحله اول ،چهارم ،و پنجم بر عقاید شناختی دانشجویان براي انجام جستوجوی مفیدتر
تأثیرگذار هستند .باتوجه به درک اهمیت اینترنت در زندگی امروزی و با توجه به ارتباطات
و انتقال سریع اطالعات در عصر حاضر ،دانشجویان که جویندگان علم و دانشاند نسبت
به اینترنت آگاهی بیشتری پیدا کردهاند و این امر باعث شده که نسبت به اینترنت خوشبین
شده و اعتماد به نفس پیدا کنند و اطمینان داشته باشند که اینترنت میتواند منبع مفید و
مهمی برای یافتن اطالعات توسط آنها بهشمار آید .این موضوع باعث شده که دانشجویان
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همانند گذشته هنگام جستوجوی اطالعات از اینترنت دیگر دچار ترس و عدم اعتماد به
نفس ،عدم اطمینان ،گمگشتگی و شک نشوند و بعضی از احساسات مراحل پیشبینی شده
توسط الگوی کولثاو را طی نکنند .همچنین نتایج حاصل نشان داد که تفاوتی در رفتار مردان
و زنان دانشجو در طی کردن مراحل الگوی کولثاو مشاهده نمیشود و جنسیت دانشجويان
مورد پژوهش روی احساسات آنها هنگام جستوجوی اطالعات در اینترنت تأثیر ندارد.
اما پژوهش قاضی دزفولی ( )1388نتیجه عکس پژوهش حاضر را نشان داد .طبق پژوهش
او جنسيت روي احساسات دانشجويان در طي كردن مراحل دوم ،چهارم و ششم الگوی
کولثاو تأثیر دارد و تفاوتهایی در رفتار مردان و زنان دانشجو در طی کردن مراحل مذکور
مشاهده میشود که این اختالف مربوط به مردان است .این بدان معناست که مردان هنگام
جستوجوی اطالعات در اینترنت مراحل دوم ،چهارم ،و ششم الگوی كولثاو را بیشتر از
زنان تجربه میکنند .بردیک ( )1995در پژوهش خود به این نتیجه رسید که اختالفهای
روشنی در جنسیت دانشجویان هنگام طی کردن مراحل دوم ،چهارم ،پنجم ،و ششم وجود
دارد ،در حالی که در پژوهش حاضر عکس این مطلب مالحظه شد .اسماعیل ( )2001در
پژوهش خود به این نتیجه رسید که صفات احساسی مراحل الگوی کولثاو در رفتار بین
مردان و زنان دانشجو تفاوتهایی را نشان میدهد .باتوجه به اظهارات كمي بيش از نصف
دانشجويان رشته کامپیوتر دانشگاه آزاد اسالمی ماهشهر ،آنها بهترتیب هنگام جمعآوري
اطالعات بهطور گسترده (مرحله پنجم الگوی کولثاو) ،بهمنظور خاصتر كردن موضوع
مورد تحقيق براي جستوجوي اطالعات (مرحله سوم الگوی کولثاو) و هنگام تشخيص
نياز اطالعاتي و تفكر درباره نحوه شروع جستوجو (مرحله اول الگوی کولثاو) به كمك
و مداخله كتابدار نياز دارند .اما اكثر اين دانشجويان بيان كردند كه هنگام انتخاب موضوع
و روش جستوجو (مرحله دوم الگوی کولثاو) ،هنگام رسيدن به درك كامل از موضوع
موردنظر يا هنگام تمركز روي موضوع دقيقتر (مرحله چهارم الگوی کولثاو) و همچنين
هنگام پايان دادن به جستوجو و استفاده از اطالعات (مرحله ششم الگوی کولثاو) نياز به
كمك و مداخله كتابدار ندارند .نتایج پژوهش قاضی دزفولی نیز نشان داد که دانشجویان در
مرحله اول ،سوم ،دوم ،و پنجم جستوجوی اطالعات (در الگوی کولثاو) نیازمند مداخله
و کمک کتابدار هستند و در مرحله چهارم و ششم جستوجو اکثرا ً نیاز به کمک و مداخله
كتابدار نداشتند .اسالمی و کشاورز ( )1386نیز در پژوهش مشترک خود نتیجه گرفتند که
دانشجویان دکتری دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران هنگام جستوجوی اطالعات در
منابع الکترونیکی ،پیوسته خود را «آزموده» معرفی کردند .آزموده طبق تعریف اسالمی و
کشاورز در این پژوهش کسی بود که در یافتن اطالعات مورد نیاز موفق است ،اما در بیشتر
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مواقع به کمک نیاز دارد .پس از تجزیه وتحلیل یافتههای پژوهش ،پیشنهادهای زیر ارائه
میشود:
الف) باتوجه به اظهارات اکثر دانشجویان رشته کامپیوتر دانشگاه آزاد اسالمي ماهشهر
در تحلیل نیازهایشان هنگام جستوجوي اطالعات در اينترنت ،در مقایسه با الگوی کولثاو
میتوان دریافت که دانشجویان مذکور هنگام انتخاب موضوعی از میان موضاعات مختلف
احساس گمگشتگی دارند و برای انتخاب و تعیین روش مناسب تحقیق اعتماد به نفس
ندارند ،و زمانی که به درک دقیق و درستی درباره موضوع میرسند اعتماد به نفس پیدا کرده
و اطمینان و عالقه زيادی به انجام کار پیدا میکنند .باتوجه به این نتایج باید کتابداراني كه
در كتابخانه دانشگاه مشغول هستند با كمك كارمندان سايت دانشگاه ،دانشجويان را هنگام
انتخاب موضوعی از میان موضاعات مختلف یاری كنند و از طريق برگزاري كالسها و
كارگاههاي روش تحقیق ،راههای انتخاب درست موضوع تحقیق را به آنها آموزش داده و
با تدوين و توزیع كتابچهاي آموزشي درباره روش تحقیق و استفاده مؤثر از اينترنت ،راههای
انتخاب موضوع تحقیق و شرایط تحقیق مناسب را برای دانشجویان شرح دهند .همچنین
با خريداري پايگاههاي اطالعاتي تحقيقاتي اينترنتي و الكترونيكي متناسب با رشته تحصيلي
دانشجويان و ایجاد امكان استفاده از اينترنت در كتابخانه ،در رسیدن به اطالعات موردنظرشان
کمک کنند .طراحان نظامهای بازیابی اطالعات نیز میتوانند روشهای درست تحقیق ،نحوه
انتخاب موضوعات تحقیق ،شرایط تحقیقات علمی و مورد نیاز کشور در زمینههای مختلف
را گردآوری کنند و بهصورت کتابچهای در اختیار کتابداران قرار دهند تا کتابداران از این
طریق به دانشجویان و پژوهشگران هنگام نیاز ،بهصورت مکتوب یا شفاهی یاری رسانند.
همچنین طراحان نظامهای بازیابی اطالعات میتوانند از طریق سایت اینترنتی مطالب مذکور
را (در زمینه روش تحقیق) در اختیار کلیه پژوهشگران و دانشجویان قرار دهند.
ب) با توجه به احساسات بیان شده دانشجویان میتوان دریافت که حدود نصف
دانشجويان رشته کامپیوتر دانشگاه آزاد اسالمی ماهشهر در سه مرحله جستوجوي اطالعات
از اينترنت نيازمند همکاری و مداخله كتابدار هستند .این نیاز بهترتیب اولویت نیاز هنگام
گردآوري اطالعات بهطور گسترده ،خاصتر كردن موضوع مورد تحقيق براي جستوجوي
اطالعات هنگام تشخيص نياز اطالعاتي و تفكر درباره نحوه شروع جستوجو است .در
اين زمينه بايد در بخشهايي از كتابخانه و یا سايت دانشگاه كه دسترسي به اينترنت را
فراهم ميآورند ،كتابداران متخصصي حضور داشته باشند تا درصورت نياز در هر مرحله
ازجستوجوي اطالعات در اينترنت بهصورت مستقيم به دانشجويان ياري رسانند؛ البته
باید کتابداران زمان نیاز دانشجویان به کمک کتابدار را هنگام جستوجو ،با توجه به نتایج
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پژوهش حاضر در نظر بگیرند .در این زمینه طراحان نظامهای بازیابی اطالعات نیز بایستی
سیستمهای اطالعاتی خود را بهنحوی طراحی کنند که دانشجویان بتوانند آگاهیهای الزم
را درباره موضوعات مورد پژوهش خود بهدست آورند و با داشتن درک دقیق و درستی
درباره موضوع جستوجو به کمک متخصصان کتابداری ،راههای مناسب را برای گردآوری
اطالعات انتخاب کرده و بیشترین استفاده را از اطالعات موجود ببرند .طراحان نظامهای
بازیابی اطالعات میتوانند به کتابداران آموزش دهند که چگونه باید با برخورد روانشناسانه
و حس همياري به دانشجویان کمک كنند تا دانشجو هنگام تحقيق با حضور كتابدار در كنار
خود ،با احساس اعتماد به نفس و امنیت بیشتری اطالعات مناسب خود را گردآوری كند.
همچنین کتابداران و طراحان نظامهای بازیابی اطالعات بایستی دانشجویان را از روشهای
درست تحقیق آگاه كنند و برای اضافه کردن واحد درسی روش تحقیق برای کلیه رشتههای
تحصیلی مختلف اقدامات الزم را انجام دهند تا تحقیقات دانشجویان با کمک کتابداران و
سیستم های اطالعاتی موجود ،بهشکلی منسجم و صحیح انجام شود .برای تحقيقات آينده،
پژوهشگران میتوانند از الگوی جستوجوي اطالعات كولثاو در مورد دانشجويان دوره
كارشناسي رشتههاي مختلف دانشگاههاي کشور بهـره گیرند و جستوجوي اطالعات از
اينترنت دانشجويان دوره كارشناسي و کارشناسی ارشد رشتههاي مختلف انواع دانشگاههاي
كشور را مورد مطالعه و بررسی قرار دهند.
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