
ـ

  

ڪلیدواژه ها 

جست وجوی پیوسته، بازیابی اطالعات، دانشگاه شیراز، سواد اطالعاتی، مقطع كارشناسی

مهارت های جست وجوی آنالین در میان دانشجویان كارشناسی دانشگاه شیراز: 

شناسائی عوامل تاثیرگذار 
سید نظام الدین ارسن  | عبدالرسول جوكار 

چڪیده

هدف: هدف تحقیــق حارض سنجــش میزان آشنایی دانشجــویان مقطع 
كارشناسی دانشگاه شیراز با مهارت های جست و جوی پیوسته در پایگاه های 

اطالعاتی و عوامل اثرگذار بر این مهارت هاست.

روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش در این تحقیق، پیامیشی توصیفی و 
تحلیلی است. براساس منابع موجود در زمینه مهارت  های جست و جو، هفت 

مهارت و هشت عامل تأثیر گذار در شناخت این مهارت ها انتخاب شد. تحقیق 

حارض بر آن است تا درصد آشنایی دانشجویان با هر یك از این مهارت ها، تأثیر 

عوامل اثرگذار بر این مهارت ها، و تفاوت مهارت ها در دانشجویان سال اول 

و آخر را مورد بررسی قرار دهد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده 

شد. تجزیه و تحلیل داده به  كمك آمار توصیفی و تحلیلی انجام شد و نرم افزار 

به كارگرفته شده نرم افزار علوم اجتامعی بوده است.

یافته ها: نتــایج تحقیــق نشان داد كه از لحــاظ آشنـایی با مهـارت های 
جست و جو، میان دانشجویان سال اول و آخر، تفاوت معنی داری وجود 

نداشته و میزان آشنایی دانشجویان با این مهارت ها پایین تر از حد متوسط 

بود. دركل، بین برخی عوامل اثرگذار با میزان آشنایی با مهارت های جست و جو 

تفاوت معنی داری مشاهده شد.

نتیجه گیری: در کل، میزان آشنایی دانشجویان مقطع کارشناسی با مهارت های 
جست وجوی رضایت بخش نبود و به منظور بهبود آن پیشنهاداتی ارائه گردید.
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مقدمه
جست و جوي اطالعات، فرايند پيچيده اي است كه از چهار مرحله عمده تشكيل شده است: 
شناخت مسئله3 ، بيان نياز4، فرمول بندي سؤال5 ، و ارزيابي نتايج6  )اساتكليف7، 1988(. اين فرايند، 
از متغير هاي مختلفي نظير محيط )براي مثال، پايگاه و موضوع جست و جو(، جست و جوگر 
)براي مثال، تجربه جست و جوي پيوسته(، فرايند جست و جو )براي، مثال دستورهاي به كار برده 
 شده(، و نتيجه جست و جو )نظير جامعيت و مانعيت( تأثير مي پذيرد )فنيكل8، 1981(. محيط 
اينترنت مملو از اطالعات با ارزش و بي ارزش بوده و هر لحظه نيز در حال گسترش است و هيچ 
سازماندهي خاصي برای آن نيز صورت نگرفته است؛ از آنجا كه كاربران اينترنت از تجربه و 

دانش متفاوتي برخوردارند، ممكن است هنگام جست و جو، نتايج متفاوتي بازيابي كنند.
در اين زمينه، تحقيقات متعددی صورت گرفته كه در زير به برخی از آنها، به طور خالصه، 

اشاره خواهد شد:
راثـي )1385(، در بخشـي از پژوهــش خود دريافــت كه مشـكل عمده كاربـران در 
جست وجو، عدم استفاده از عملگر بولي OR است. همچنين، مشخص شد كه دانشجويان 
كامپيوتر و علوم انساني، به ترتيب، بيشترين و كمترين مهارت را در جست وجو براي خود 
قائل هستند. به عالوه، بين مدت استفاده از اينترنت و داشتن مهارت باالتر در جست وجو، رابطه 

معني داري وجود داشت.

1.  کارشناس ارشد كتابداری و اطالع رسانی 

nezamarsan@gmail.com

2.  استاد  كتابداری و اطالع رسانی

 دانشكده علوم تربیتی و روان شناسی 

دانشگاه شیراز

  ajowkar2003@yahoo.com

 3. Problem identification

4. Need articulation

5. Query formulation

6. Result evaluation

  7. Sutcliffe

8. Fenichel

مهارت های جست وجوی آنالین در میان 
دانشجویان كارشناسی دانشگاه شیراز: 

شناسائی عوامل تاثیرگذار 

سید نظام الدین ارسن1 | عبدالرسول جوكار2

دریافت: 1388/4/30   پذیرش:  1388/8/24
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حبيبي) 1386(، در پژوهش خود با عنوان »وضعيت استفاده از ابزارهاي بازيابي اطالعات 
و راهبردهاي جست وجوي اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل در وب« بيان 
مي كند كه انتخاب و گزينش درست كليدواژه ها، تعيين مترادفات و ارتباط بين كليدواژه ها، 
همچنين استفاده صحيح از عملكرهاي بولي از عوامل مؤثر در بازيابي اطالعات مي باشند. 
با اين حال، جامعه پژوهش او از عملگرهاي بولي استفاده نمی كنند و با ابزارهاي جست وجو 

آشنايي كافي ندارند.
اسالمي و كشاورز )1386(، در مطالعه ای كه روی دانشجويان دوره دكتری در دانشكده 
جغرافياي دانشگاه تهران انجام دادند، دريافتند كه مهارت مقدماتي در زمينه وب و ابزارهاي 
جست وجو، پايين تر از حد متوسط )37/6 درصد( است. ميانگين استفاده از عملگرهاي 
مختلف بولي 34/7 درصد، استفاده از عملگرهاي »+« و »-« نيز به ترتيب، داراي بيشترين 

)66/7 درصد( و كمترين ميزان )10 درصد( اعالم شد.
رحيمی )1386(، در پژوهش خود با عنوان »مطالعه مهارت های جست وجوی پيوسته 
دانشجويان تحصيالت تكميلی دانشگاه شيراز و عوامل مؤثر بر آن« به اين نتيجه دست يافت 
كه بين دانشجويان دكتری و كارشناسی ارشد هيچ تفاوت معنی داری، به لحاظ آشنايی با 
مهارت های هفت گانه جست وجو، وجود ندارد. اما ميان مهارت های مورد بررسی تفاوت 
معنی داری مشاهده گرديد كه باالترين نمره به محدود كننده های زمانی و پايين ترين نمره به 
مهارت جست وجوی مجاورتی اختصاص داشت. از ميان عوامل اثرگذار بر سطح مهارت ها، 
ميان سن، ميزان عالقه به اينترنت، و استفاده از پايگاه های اطالعاتی خريداری شده توسط 
دانشگاه شيراز و نمره مهارت های جست وجوی پيوسته رابطه معنی داری وجود داشت. 
همچنين، بين گروه تحصيلی مهندسی و علوم انسانی نيز تفاوت معنی داری، به لحاظ نمره 

مهارت ها، مشاهده گرديد.
هپورث )1380(، در پژوهش خود دريافت كه دانشجويان مقطع كارشناسي در حوزه 
سواد و مهارت هاي اطالعاتي با مشكالت عديده اي روبه رو هستند. لذا پيشنهاداتي را براي 
گنجاندن آموزش اين مهارت ها در برنامه درسي آنها ارائه داد. همچنين، دريافت كه دانشجويان 
درك درستي از چگونگي سازماندهي اطالعات در نظام هاي اطالعاتي ندارند و به جز فيلد 

عنوان و مؤلف، ساير فيلدها به ندرت توسط آنها مورد استفاده قرار مي گيرد.
اهانلون9 )2002(، در بخشي از نتايج خود به اين نتيجه رسيد كه مهارت هاي جست وجوي 
دانشجويان در بدترين وضعيت قرار دارد )16 درصد(. تنها 3 سؤال از 8 سؤالي كه مربوط به 
استفاده از عملگرهاي ساده بولي بود، به طور صحيح توسط بيش از 70 درصد شركت كنندگان 
پاسخ داده شد. در حالي كه، سؤاالت مربوط به عملگرهاي همجواري، كوتاه سازي، جست وجوي 

سید نظام الـدین ارسـن
عبد الرسول جوکار

9 . O’Hanlon
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عبارتي، استفاده از واژگان كنترل شده، و جست و جوي موضوعي ضعيف بود )بين 23 تا 66 
درصد(. از اين رو، مديران دانشكده ها بايد به ارزيابي سطح مهارت هاي دانشجويان در بدو ورود 
به دانشگاه پرداخته و دستورالعمل مناسبي براي آموزش آنها در زمنيه هاي مختلف فراهم آورند.

امروزه، بخش عمده اي از اطالعات توليد شده، در محيط وب قرار دارد و دسترسي مؤثر 
به اين اطالعات، مستلزم استفاده از موتورهاي كاوش و پايگاه هاي اطالعاتي است كه به تدريج، 
بر تعداد و تنوع آنها افزوده مي شود. از اين رو، ضروري است تا توان و ميزان آشنايي دانشجويان 
در استفاده از اينترنت و خدمات آن مورد بررسي قرار گيرد. پژوهش حاضر در نظر دارد تا 
ميزان آشنايي دانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاه شيراز با مهارت هاي جست و جوي پيوسته 
و عوامل مؤثر بر اين مهارت ها را مورد بررسی قرار دهد. برای نيل به اين هدف سؤاالت زير 

مطرح شد:
1. توانايي دانشجويان در هريك از مهارت هاي جست و جو به چه ميزان است؟

2. آيا از نظر آشنايي با مهارت هاي جست و جو، تفاوت معني داري بين دو جنس وجود دارد؟
3. آيا از نظر آشنايي با مهارت هاي جست و جو، تفاوت معني داري بين دانشحويان سال 

اول و آخر وجود دارد؟
4. آيا از نظر آشنايي با مهارت هاي جست و جو، تفاوت معني داري بين رشته تحصيلي 

دبيرستان وجود دارد؟
5. آيا بين ميزان تسلط به زبان انگليسي در دانشجويان و ميزان آشنايي با مهارت هاي 

جست و جو، تفاوت معني داري وجود دارد؟
6. آيا بين ميزان عالقه به دنياي اينترنت و آشنايي با مهارت هاي جست و جو در دانشجويان 

تفاوت معني داري وجود دارد؟
7. آيا از نظر آشنايي با مهارت هاي جست و جو، بين توانايي دانشجويان در بازيابي اطالعات 

تفاوت معني داري وجود دارد؟
8. آيا بين ميزان مراجعه به اينترنت و آشنايي با مهارت هاي جست و جو تفاوت معني داري 

وجود دارد؟
9. آيا بين ميزان آشنايي با مباحث اوليه نظريه مجموعه ها در دانشجويان به لحاظ آشنايي 

با مهارت هاي جست و جو، تفاوت معني داري وجود دارد؟
كدام عامل بيشترين تأثير در آشنايي دانشجويان با مهارت هاي جست و جو را دارد؟ .10

روش پژوهش
پژوهش حاضر پيمايشي است و جامعه پژوهش را كليه دانشجويان سال اول )ورودی 1387به 

مهارت های جست وجوی آنالین
در میان دانشجویان کارشناسی ...
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تعداد 2225 نفر( و سال آخر )ورودی 1384 به تعداد 2766 نفر( مقطع كارشناسی دانشگاه 
شيراز، به تعداد 4991 تشكيل می دهد. از اين بين، 338 نفر به شيوه نمونه گيری خوشه ای طبقه ای 
انتخاب شدند. بدين منظور، از بين دانشكده هاي دانشگاه، چهار دانشكده علوم، كشاورزي، 
مهندسي، و علوم تربيتي و روان شناسي انتخاب و از بين اين چهار دانشكده، يك رشته، به طور 
تصادفي انتخاب و از هر رشته نيز، تمام دانشجويان سال هاي اول )ورودی سال 1387( و آخر 
)ورودی سال 1384( انتخاب شدند. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه  محقق ساخته، حاوي 
23 سؤال استفاده شد. جهت روايي پرسشنامه از نظر صاحب نظران و متخصصان استفاده شد. و 
پايايي سؤاالت 13 تا 23، كه حالت صحيح و غلط داشتند، از طريق فرمول گودر ريچاردسون 
محاسبه شد كه عدد 0/63 به دست آمد. براي تحليل دادها از آمار توصيفي و تحليلي استفاده 
شد. برای اين كار ميانگين حاصل از سؤال های 13 تا 23، به عنوان نمره ميزان آشنايی دانشجويان 
لحاظ شد و از ميانگين مذكور و هر يك از 8 عامل اثرگذار بر ميزان آشنايی دانشجويان كه در 

پرسشنامه مطرح شده بود، استفاده شد.

یافته های پژوهش
براي تجزيه و تحيل داده ها از نرم افزار آماري علوم اجتماعي نسخه 11/5 استفاده شد. طي اين 
تحقيق ، 275 نفر اقدام به تكميل پرسشنامه نمودند كه 124 )45/6 درصد( نفر آنها مرد، و 148 
)54/4 درصد( زن بودند. از اين تعداد، 152 نفر )55/27 درصد( سال اولي و 125 نفر )45/45 
درصد( سال آخري بودند. اين اطالعات در جدول 1، به تفكيك رشته نشان داده شده است. 

تعداد كلسال تحصیلینام رشتهنام دانشكده

روان  شناسی بالینیروان  شناسی و علوم تربیتی
سال اول 50

99
سال آخر 49

زمین  شناسیعلوم
سال اول 27

52
سال آخر 25

مهندسی عمرانمهندسی
سال اول 45

73
سال آخر 28

باغبانیكشاورزی
سال اول 30

51
سال آخر23 

تعداد كل
سال اول 152

275
سال آخر 125

تعداد دانشجویان هر رشته كه 
پرسشنامه را برگردانده اند

جدول  1

سید نظام الـدین ارسـن
عبد الرسول جوکار



169
فصلنامه كتاب | شامره 85 

1. فراوانی و درصد فراوانی توانایی دانشجویان در هر یك از مهارت های جست و جو بر حسب سال 

به چه میزان است؟

برای پاسخ به سؤال دوم ميزان آشنايی دانشجويان سال اول و آخر، به تفكيك، در هر يك از 
مهارت ها در جدول 2 نشان داده شده است.

اطالعات جدول 2 حاكی از اين است كه در كل، ميزان آشنايی دانشجويان مقطع كارشناسی 
در تمامی مهارت ها )عملگرهای بولی، جست وجوی عبارتی، جست وجوی همجواری، 
ميدانی، كوتاه سازی، انتخاب واژگان مناسب، و تركيب كليد واژه ها( كمتر از 50 درصد است. 
به عبارت  ديگر، بيش از نيمی از دانشجويان با مهارت های مذكور آشنايی ندارند. بيشترين ميزان 
آشنايی به ت رتيب، مربوط به جست وجوی عبارتی، انتخاب واژگان مناسب، و جست وجوی 
ميدانی است. كمترين ميزان آشنايی نيز مربوط به جست وجوی همجواری و تركيب واژگان 

بوده است.

2. آیا از نظر آشنایی با مهارت های جست وجو تفاوت معنی داری بین دو جنس وجود دارد؟

به منظور بررسی معنی داری تفاوت بين دو جنس، از نظر آشنايي با مهارت های جست وجو، 
آزمون تی غير وابسته مورد استفاده قرار گرفت و مقدار پی  برابر 0/588 شد. بنابراين، می توان 
گفت كه در سطح 0/05، هيچ تفاوت معنی داری بين دو جنس، از لحاظ آشنايی با مهارت های 

جست وجو، مشاهده نمی شود.

 3. آیا از لحاظ آشنایی با مهارت های جست و جو، بین دانشجویان سال تحصیلی اول و آخر، تفاوت 

معنی داری وجود دارد؟

به منظـور بررسـی معنـی داری اختالف بين دانشجـويان سال های اول و آخـر با مهـارت های 

مقطع تحصیلی
بولی

)درصد(

عبارتی

)درصد(

همجواری

)درصد(

میدانی

)درصد(

كوتاه  سازی

)درصد(

انتخاب واژگان 

مناسب 

)درصد(

تركیب

)درصد(

17/8 32/5 22/3 33/05 16/6 50/3 33/4سال اول

11 42/4 23/7 29/45 8/5 45/8 42/66 سال آخر

38/348/413/131/2522/936/714/9كل

فراوانی و درصد فراوانی دانشجویان 
در هریك از مهارت های 

جست و جو بر حسب سال

جدول 2

مهارت های جست وجوی آنالین
در میان دانشجویان کارشناسی ...
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جست وجو، آزمون تی غير وابسته مورد استفاده قرار گرفت و مقدار پی  حاصل برابر 0/983شد. 
در نتيجه، در سطح 0/05، بين دانشجويان سال های اول و آخر، از لحاظ آشنايي با مهارت هاي 

جست و جو، تفاوت معني داري وجود ندارد.

4. آیا از لحاظ آشنایی با مهارت های جست و جو، بین رشته های تحصیلی دوره دبیرستان، تفاوت 

معنی داری وجود دارد؟

از آنجاكه مقدار پی حاصل از آناليز واريانس يك طرفه برای پاسخ گويی به اين سؤال، كوچك تر 
از 0/01 شد؛ در نتيجه، مي  توان گفت كه ميان رشته  تحصيلي دبيرستان دانشجو )علوم انسانی، 
علوم تجربی، و رياضی فيزيك( با ميزان آشنايي با مهارت هاي جست و جو در دانشگاه، در 
سطح 0/01، تفاوت معني داری مشاهده می شود. در ادامه، به منظور تعيين اينكه اين اختالف 

ميانگين ناشی از كدام يك از اين رشته هاست، از آزمون شفه استفاده شد.

براساس اطالعات جدول 3، ما شاهد اين هستيم كه بين رشته هاي علوم انساني و رياضي 
)با اختالف ميانگين 1/4150( و رشته هاي رياضي و علوم تجربي )با اختالف ميانگين 1/3349( 
از لحاظ آشنايي با مهارت هاي جست وجو، اختالف معني دار وجود دارد و همين امر باعث 

اختالف معني دار بين رشته ها، از لحاظ آشنايي با مهارت هاي جست وجو شده است.

5. آیا بین میــزان تسلط به زبان انگلیسی در دانشجــویان و آشنایی با مهـارت های جست وجو 

تفاوت معنی داری وجود دارد؟

جهت پاسخ گويي به سؤال پنجم، از آناليز واريانس يك طرفه استفاده شد و نتايج نشان داد كه مقدار 
پی  كوچك تر از 0/01 است، در نتيجه، مي توان گفت كه بين ميزان تسلط به زبان انگليسي و آشنايي 

با مهارت هاي جست و جو در سطح 0/01، اختالف معني دار زيادی وجود دارد.

6.  آیا بین میزان عالقه به دنیای اینرتنت و آشنایی با مهارت های جست وجو در دانشجویان تفاوت 

معنی داری وجود دارد؟

آناليز واريانس يك طرفه انجام شده برای اين سؤال نشان داد كه مقدار پی  برابر 0/001 است. 

ریاضی  فیزیكعلوم تجربیعلوم انسانیرشته دبیرستان

p = 0/971p = 0/001علوم انسانی

p = 0/971 p < 0/001علوم تجربی

p = 0/001p < 0/001ریاضی  فیزیك

آزمون شفه برای تعیین معنی داری 
اختالف بین هر یك از رشته های 
دبیرستان، به لحاظ آشنایی با 
مهارت های جست وجو
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درنتيجه، مي توان گفت كه بين ميزان عالقه به دنياي اينترنت و آشنايي با مهارت هاي جست و جو در 
سطح 0/01، اختالف معني دار زيادی وجود دارد.

 7.  آیا بین توانایی دانشجــویان در بازیابی اطالعـات به لحاظ آشنایی با مهـارت های جست وجو 

تفاوت معنی داری وجود دارد؟

جهت پاسخ گويي به اين سؤال از آناليز واريانس يك طرفه استفاده شد. از آنجا كه مقدار پی به دست 
آمده  برابر 0/002 بود، مي توان گفت كه بين توانايي دانشجويان در بازيابي اطالعات و آشنايي با 

مهارت هاي جست و جو در سطح 0/01، اختالف معني دار زيادی وجود دارد.

 8. آیا بین میزان مراجعــه به اینرتنت و آشنایی دانشجــویان با مهــارت های جست وجو تفاوت 

معنی داری وجود دارد؟

آناليز واريانس يك طرفه انجام شده برای اين سؤال نشان داد كه مقدار پی  برابر 0/001 است، در نتيجه، 
مي توان گفت كه بين ميزان مراجعه به اينترنت و آشنايي دانشجويان با مهارت هاي جست و جو، در 

سطح 0/01 اختالف معني دار زيادی وجود دارد.

9. آیا بین میـزان آشنایـی با مباحث اولیه نظریه مجمــوعه ها، از لحاظ آشنـایی با مهـارت های 

جست و جو، در دانشجویان،تفاوت معنی داری وجود دارد؟

برای پاسخ گويی به اين سؤال از آناليز واريانس يك طرفه استفاده شد. از آنجاكه مقدار پی به دست 
آمده ، برابر 0/004 شد، مي توان گفت كه بين ميزان آشنايي با مباحث اوليه نظريه مجموعه ها در 

دانشجويان و آشنايي با مهارت هاي جست و جو، در سطح 0/01، اختالف معني داری وجود دارد.

10. كدام عامل بیشرتین تأثیر را در آشنایی دانشجویان با مهارت های جست و جو داشته است؟

بدين منظور، 8 عامل اثرگذار مورد بررسي )جنسيت، رشته تحصيلی دبيرستان، سال ورود 
به دانشگاه، ميزان آشنايی با زبان انگليسی، ميزان آشنايی با نظريه مجموعه ها، ميزان عالقه به 
دنيای اينترنت، ميزان مراجعه به اينترنت، و توانايی در بازيابی اطالعات( با نمره حاصل از 
مهارت نمونه مقايسه گرديد. براي پاسخ گويي به اين سؤال از رگرسيون چندگانه به شيوه 
همزمان استفاده شد. در اين روش، تمام متغيرهاي پيش بين، به  منظور مشخص كردن سهم 

تك تك آنها، به طور همزمان وارد معادله شدند.
نتايج به دست آمده نشان داد كه ضريب همبستگي چندمتغيره، بين اين هشت متغير، 
با مهارت هاي جست وجو 0/44 بوده است كه مجموعاً 0/193 از واريانس مهارت هاي 
جست وجو را تبيين مي كنند. اگرچه اين مقدار واريانس از مهارت هاي جست وجو، كه از 

مهارت های جست وجوی آنالین
در میان دانشجویان کارشناسی ...
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طريق اين هشت متغير تبيين مي شود، بسيار كم است، به لحاظ آماري معنی دار است.
براساس اطالعات جدول 4، تنها دو متغير ميزان آشنايی با زبان انگليسي )مقدار پی  
كوچك تر از 0/001( و ميزان عالقه به دنيای اينترنت )مقدار پی  برابر با 0/023(، بهترين 

متغيرهای پيش بين، در مورد مهارت هاي جست وجو هستند.

بحث و نتیجه گیری
نتايج حاصل از سؤال اول نشان مي دهد كه بيشترين ميزان آشنايي دانشجويان با جست وجوي 
عبارتي، و كمترين ميزان آشنايي، با تركيب كليدواژه ها بوده است. در كل، مشخص شد كه تقريبًا 
نيمي از دانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاه شيراز، با مهارت هاي ذكر شده آشنايي ندارند. 
نتايج تحقيق هپورث )1380(، اهانلون )2002(، و اسالمی و كشاورز )1386( نيز همسو با نتايج 
تحقيق حاضر است. اما با نتايج تحقيق رحيمي )1386( كامالً تفاوت دارد. در تحقيق رحيمي 
كه روي دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاه شيراز انجام شده بود، توانايي دانشجويان باالتر 
از 50 درصد گزارش شده بود. شايد يكی از داليل سطح باالی آشنايی دانشجويان در تحقيق 
رحيمی اين باشد تحقيق وی روی دانشجويان تحصيالت تكميلی تمام رشته ها انجام شده بود 
و چنانچه مثل تحقيق اسالمی و كشاورز به رشته  خاصی محدود می شد، نتايج متفاوتی حاصل 

سطح معنی داریTرضیب استاندارد بتامتغیرهای پیش  بین

0/0310/967-------مقدار ثابت معدل

0/1910/849-0/012-جنسیت

1/7030/090-0/111-رشته دبیرستان

0/0380/6330/527سال تحصیلی

0/2583/922P <  0/001میزان آشنایی با انگلیسی

0/0851/2840/2میزان آشنایی با تئوری نظریه  ها

میزان عالقه به دنیای

 اینرتنت
0/1492/2920/023

0/1111/5370/126مراجعه به اینرتنت

0/4820/630-0/036-توانایی در بازیابی

بررسی بیشترین عامل مؤثر
 در آشنایی دانشجویان
 با مهارت های جست وجو
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می گرديد. اما اين مسئله، به هيچ وجه نمي تواند دليل موجهي براي پايين بودن سطح آشنايي 
دانشجويان مقطع كارشناسي با اين مهارت ها باشد، به خصوص كه در عصر حاضر، دسترسي 

كارآمد به اطالعات موجود در اينترنت، مستلزم آشنايي با اين مهارت هاست.
نتايج حاصل از سؤال دوم )مبني بر وجود اختالف معني دار بين دو جنس با ميزان آشنايي 
با اين مهارت ها( با نتايج حاصل از تحقيق رحيمي )1386( همسو بود. در نتيجه، می توان بيان 

داشت كه جنسيت هيچ گونه تأثيری بر ميزان آشنايی با مهارت های ذكر شده ندارد.
نتيجه حاصل از سؤال سوم، مبني بر عدم اختالف معني دار بين دانشجويان سال اول و 
سال آخر، از لحاظ آشنايي با مهارت هاي جست وجو، سؤال برانگيز است. زيرا عدم اختالف 
معني دار بين دانشجوي سال اولي كه وارد محيط دانشگاه مي شود و دانشجويي كه بعد از چهار 
سال فارغ التحصيل مي گردد، مي تواند حاكي از اين باشد كه دانشجويان مقطع كارشناسي، در 
طول دوران تحصيل خود آموزش نظام مندي جهت آشنايي با مهارت هاي جست وجوي پيوسته 
نديده اند و يا در صورت گذراندن دوره آموزشي، به خاطر ضعف در نظام آموزشي و اينكه 
ماهيت دروس در اين مقطع كمتر جنبه پژوهشي دارد، كمتر شرايطي براي دانشجويان فراهم 
مي شود كه جهت كسب اطالعات مورد نياز به سراغ اينترنت بروند و به جست و جو بپردازند. 
مسلماً چنانچه آموزش هاي ارائه شده به دانشجويان نظام مندتر گردد، به همراه انگيزه ای كه در 
دانشجويان )به خصوص دانشجويان جديدالورود( وجود دارد، مي تواند عامل مهمي در افزايش 

سطح آشنايي دانشجويان با اين مهارت ها باشد.
درباره سؤال چهارم، وجود اختالف معنی دار بين رشته های رياضی فيزيك با علوم انسانی 
در اين تحقيق با نتايج تحقيق راثي )1385( و رحيمی )1386( همسو بود. وجود اين اختالف 
معنی دار می تواند امری عادی باشد. اما نتيجه جالب توجهی كه با تحقيق رحيمی متفاوت بود، 
وجود اختالف معنی دار بين رشته های رياضی فيزيك و علوم تجربی در تحقيق حاضر است. 
وجود چنين اختالفی از آن جهت است كه جامعه پژوهشی رحيمی دانشجويان تحصيالت 
تكميلی، و در تحقيق حاضر دانشجويان مقطع كارشناسی بوده اند. تنها دليل اين امر اين است كه 
دانشجويانی كه رشته دبيرستانی آنها رياضی  فيزيك بوده، به خاطر ماهيت دروس خود، نسبت به 
دانشجويان رشته های علوم تجربی و علوم انسانی از تحليل ذهنی باالتری در برخورد با نظريه 
مجموعه ها و عملگرهای بولی برخوردارند. عدم چنين اختالفی در تحقيق رحيمی نشانگر اين 
است كه ميزان استفاده از اينترنت بين دانشجويانی كه رشته شان رياضی فيزيك يا تجربی بوده، در 

كل باالتر از دانشجويان علوم انسانی است.
در پاسخ به سؤال پنجم، نتايح حاصل نشان داد كه بين ميزان تسلط به زبان انگليسي و 
ميزان آشنايي با مهارت هاي جست وجو تفاوت معني داری وجود دارد. نتايج حاصل، با نتايج 

مهارت های جست وجوی آنالین
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حاصل از تحقيق رحيمي )1386( متضاد است. علت وجود اين اختالف می تواند اين امر 
باشد كه تحقيق حاضر بين دانشجويان مقطع كارشناسي و تحقيق رحيمي بين دانشجويان 
تحصيالت تكميلي انجام گرفته است. می توان گفت، سطح كلی تسلط به زبان انگليسی بين 
دانشجويان تحصيالت تكميلی در تمامی رشته ها به نسبِت مقطع كارشناسی، باالتر است. 
از اين رو، آشنايی با زبان انگليسی نمی تواند مالك  مؤثری برای وجود اين اختالف باشد. 
اما ميزان آشنايی با زبان انگليسی بين دانشجويان مقطع كارشناسی متغير بوده و از آنجا كه 
بخش راهنمای تمام موتورهای كاوش به زبان انگليسی است، می توان گفت، دانشجويانی 
كه تسلط بيشتری به زبان انگليسی دارند، راحت تر اين بخش ها را می خوانند و، در نتيجه، در 

جست وجوهای پيوسته موفقيت بيشتری دارند. 
نتايج حاصل از سؤال ششم، مبنی بر وجود اختالف معنی دار بين ميزان عالقه به دنيای 
اينترنت و آشنايی با مهارت های جست وجو با نتايج تحقيق رحيمی )1386( همسو بود. علت 
اين امر نيز واضح است. مسلماً دانشجويی كه عالقه مندی بيشتری به اينترنت دارد، نهايِت 

تالش و سعی خود را نيز در جهت يادگيری آن انجام خواهد داد.
درباره سؤال هفتم، مشخص شد كه بين توانايي اظهار شده در بازيابي اطالعات و ميزان 
آشنايي با مهارت هاي جست و جو اختالف معني داري وجود دارد. براين اساس، دانشجويان 
رشته رياضي  فيزيك كه توانايي بيشتري را در بازيابي اطالعات ادعا كرده بودند، در عمل نيز 
آشنايي بيشتري با مهارت هاي جست و جو داشتند. نتايج حاصل از سؤال چهارم نيز مؤيد همين 
امر است. اظهار توانايی باال در بازيابی اطالعات می تواند به دليل اعتماد به نفس و درك مناسب تر 
از اينترنت در بين اين افراد باشد. مطئناً فردی كه از اعتماد بنفس باالتری برخوردار باشد و درك 

بهتری از اينترنت داشته باشد، هنگام بازيابی اطالعات نيز موفقيت بيشتری خواهد داشت.
نتايج حاصل از سؤال هشتم، وجود اختالف معنی دار بين ميزان مراجعه به اينترنت و 
آشنايي با مهارت هاي جست و جو را نشان می دهد كه نتايج حاصل با نتايج تحقيق راثي )1385( 
همسو و با نتايج تحقيق رحيمی )1386( متضاد است. دانشجويان رشته رياضي  فيزيك كه 
بيشتر به اينترنت مراجعه مي كنند )بر اساس نتايج حاصل از سؤال چهارم(، از آشنايي بيشتري 
با مهارت هاي جست وجو برخوردارند. افرادی كه مراجعه بيشتری به اينترنت دارند، هر بار كه 
در زمينه جست وجو با مشكلی مواجه می شوند، در جهت رفع آن بر می آيند. همين امر نيز 

می تواند دليلی بر آشنايی بيشتر آنها با مهارت های جست وجو باشد.
در پاسخ به سؤال نهم مشخص شد كه بين ميزان آشنايي دانشجويان با مباحث اوليه 
نظريه مجموعه ها، از لحاظ مهارت هاي جست و جو، تفاوت معني داري وجود دارد. به اين 
معني كه دانشجوياني كه با منطق جبر بولي آشنايي بيشتري دارند، از مهارت جست و جوي 
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باالتري برخوردارند. نتايج حاصل نيز اين امر را تأييد مي كنند؛ به اين صورت كه دانشجويان 
رشته رياضي فيزيك كه به طور ميانگين، آشنايي بيشتري با مباحث اوليه نظريه مجموعه ها 
داشتند، در عمل نيز نسبت به دانشجويان علوم تجربي يا انساني، آشنايي بيشتري با مهارت هاي 

جست و جو داشتند. نتايج حاصل از سؤال چهارم نيز دال بر اين گفته است.
در پاسخ به سؤال دهم مشخص شد كه دو عامل تسلط به زبان انگليسي و عالقه 
به دنياي اينترنت، بيشترين تأثير را در آشنايي دانشجويان با مهارت هاي جست و جو دارند. 
همان طور كه مك ايون10 )2001( عقيده دارد، اگر چه دانشجويان به مهارت هاي اطالعاتي 
عالقه دارند، اما براي فراگيري آن پيش قدم نيستند. لذا اين وظيفه دانشگاه است تا فرصت ها 
و شرايط الزم را براي يادگيري دانشجويان فراهم آورد. شايد برگزاري دوره هاي آموزشي در 
بدو ورود دانشجويان به دانشگاه، دانشجويان را قادر سازد تا برخي اصول كلي جست و جوي 
مورد نياز خود را از همان ابتدا فراگرفته و با افزايش ميزان تسلط به زبان انگليسي در آنها 

مهارت هاي جست و جو نيز در آنها افزايش يابد.
به طور كلی، ضعف در آشنايی با مهارت های جست وجوی پيوسته تنها به دانشجويان 
مقطع كارشناسی محدود نشده و در بين دانشجويان تحصيالت تكميلی )رحيمی، 1386؛ 
اسالمی و كشاورز، 1386( و حتی اعضای هيئت علمی )حبيبی، 1386( و ساير مشاغل نيز 
مشاهده می شود. افرادی كه سابقه بيشتری در استفاده از اينترنت دارند، در كل، نسبت به افراد 
كم تجربه، از توانايی باالتری در جست وجو برخوردارند، با اين حال، آشنايی اين افراد نيز 
بيشتر محدود به ساير امكانات اينترنت )نظير پست الكترونيك، گروه های بحث، سايت های 
خبری و تفريحی و نظير آن( می شود. بخش عمده آشنايی افراد جامعه ما با اينترنت و، به ويژه، 

با فنون جست وجو پيوسته، به زمان ورود آنها به محيط دانشگاه برمی گردد.
اما عوامل متعددی را می توان برشمرد كه مانع يادگيری مؤثر دانشجويان با فنون مذكور 

در محيط دانشگاه می گردد:
1. نبود امكانات كافی در بسياری از دانشگاه ها به منظور كار با اينترنت، به ويژه، برای 
دانشجويان مقطع كارشناسی. معموالً دانشجويان مقطع كارشناسی، از لحاظ مدت زمان و 

امكانات موجود برای استفاده از اينترنت، دارای محدوديت هستند. 
2. ماهيت دروس مقطع كارشناسی به گونه ای نيست كه دانشجويان را به سمت استفاده 
از اينترنت سوق دهد. به عبارت ديگر، ماهيت دروس مقطع كارشناسی )به ويژه رشته های 
علوم انسانی كه حتی در تمامی مقاطع ديده می شود( كمتر جنبه تحقيقی دارند و دانشجو كمتر 

نياز به يادگيری اين مهارت ها را در خود حس می كند.
3. نبود واحدهای درسی مناسبی كه دانشجويان را با مهارت های جست وجو و اينترنت 
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آشنا سازد و ناكارآمدی واحدهای موجود )نظير واحد آشنايی با مبانی كامپيوتر(. از آنجا كه 
بخش عمده دانشجويان آشنايی چندانی با خود رايانه ندارند، قسمت اعظم واحد درسی 
مذكور به آموزش مقدماتی كار با كامپيوتر نظير می شود و فرصت چندانی برای آموزش 

استفاده از اينرنت و جست وجوی پيوسته نمی رسد.
4. سطح آشنايی دانشجويان به هنگام ورود به دانشگاه، با رايانه و اينترنت با هم تفاوت 
دارد. اغلب اوقات هنگام تدريس واحدهايی نظير مبانی كامپيوتر، استاد مجبور خواهد شد خود 
را با اكثريت كالس )كه معموالً با خود رايانه نيز آشنايی كافی ندارند( وفق دهد. از اين رو، تمركز 

مباحث درسی بيشتر صرف كارهای روزمره با خود رايانه )اپراتوری رايانه( خواهد شد.
5. كارگاه های آموزشی آشنايی با مهارت های جست وجو، به اندازه كافی در سطح 
دانشگاه برگزار نمی شود. از آنجا كه اغلب اوقات چنين كارگاه هايی در زمان مناسبی برگزار 
نمی شوند و تعهد و الزامی نيز برای حضور دانشجويان در اين كارگاه ها وجود ندارد، تعداد 
شركت كنندگان آن بسيار كم است. عالوه بر اين، بعد از برگزاری چنين كارگاه هايی معموالً 
ارزيابی خاصی روی يادگيری شركت كنندگان صورت نمی گيرد و شركت كنندگان بعد از 

آموزش، به حال خود رها می شوند.
6. ضعف در آشنايی دانشجويان با زبان انگليسی يكی از موارد می تواند باشد، چرا كه 

بخش عمده مطالب علمی موجود در شبكه وب به زبان انگليسی است.
در كل برای افزايش سطح آشنايی دانشجويان با فنون جست وجو راهكارهای زير را 

می توان برشمرد:
راهکار اول: همان طور كه هپورث )1380( پيشنهاد می كند، گنجاندن مهارت های مذكور در 

برنامه درسی دانشجويان می تواند اقدام مؤثری باشد. تدريس كتاب هايی نظير آی سی دی ال نيز 
سبب خواهد شد تا دانشجو عالوه برآشنايی با مهار ت های كار با رايانه و نرم افزارهای سودمند، با 
اينترنت و فنون جست وجو نيز آشنا گردد. مطمئناً تدريس چنين واحدهايی، به عنوان يك واحد 
درسی مستقل، دانشجويان را ملزم به يادگيری آن می كند. همچنين، می توان با دادن تكاليف و 
تحقيقات هدفمندی كه در اين زمينه به عهده دانشجو گذاشته می شود، حس نياز به يادگيری اين 

مهارت ها را در او بيشتر نمود.
برای  زمينه  اين  تعيين سطح در  آزمون  برگزاری  با  دانشگاه می تواند   راهکار دوم: 

دانشجويان جديدالورود، ميزان آشنايی و توانايی آنها را مشخص سازد و دروس پيش نيازی 
را برای هر يك از اين گروه ها در نظر بگيرد.

راهکار سوم: به منظور جبران كمبود امكانات الزم )كمبود رايانه( و كمبود فضا، دانشگاه 

می تواند كارهای زير را انجام دهد:
1( ارائه تسهيالتی مناسب برای دانشجويان تا لپ تاپ مورد نياز خود را خريداری نمايند. 

سید نظام الـدین ارسـن
عبد الرسول جوکار



177
فصلنامه كتاب | شامره 85 

مثالَ عقد قرار داد با شركت های معتبر برای تأمين لپ تاپ  های با كيفيت خوب و نيز دادن وام يا 
امكان خريد با اقساط بلند مدت ؛

2( آوردن شبكه های اينترنت )از طريق كابل يا به صورت بی سيم( به خوابگاه دانشجويان.
مطمئناً همه اينها مستلزم صرف هزينه هنگفتی است و تا زمانی كه مسئوالن دانشگاه و 

كشور به اهميت آن پی نبرند، هيچ گام مؤثری در اين زمينه برداشته نخواهد شد.
راهکار چهارم: به صورت هفتگی، يك روش جست وجو، به همراه يك يا چند مثال واقعی 

و جذاب در قالب پوسترهايی به صورت گسترده در تابلوي اعالنات دانشكده ها، كتابخانه ها، 
و محل های تردد عموم نصب گردد تا افراد در صورت تمايل بتوانند مسير ذكر شده در پوستر 

را شخصاً در اينترنت دنبال كنند.
راهکار پنجم: برگزاری كارگاه های آموزشی در زمان های مناسب تر و ايجاد شرايطی كه 

تعداد بيشتری از دانشجويان در اينگونه كارگاه ها حضور به عمل آورند.
راهکار ششم: همان گونه كه مك ايون )2001( نيز پيشنهاد می كند، تشويق اعضای هيئت 

علمی به دادن تكاليفی به دانشجويان كه مستلزم استفاده از اينترنت باشد.
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