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بررسى مقوله ارتباط در فرایند اطالع یابى در فضاى 
مجازى براساس نظریه تغییر بنیادین

رسول زوارقى | افشین حمدى پور | سمیرا مرادى | شهروز نعمتى 

هدف: بررسی مقوله ارتباط در فرایند اطالع یابی براساس نظریه  تغییر بنیادین در 
فضای مجازی است.

نیاز  مورد  داده های  نظریه  زمینه ای  از  استفاده  و  کیفی  رویکر  با  روش شناسی: 
کارشناسی  دانشجویان  میان  از  آماری  جامعه  نظریه،  سنجش  برای  شد.  گردآوری 

دانشکده  علوم  تربیتی  و روان شناسی  دانشگاه تربیز و با روش گلوله  برفی منونه گیری 

شد. برای تحلیل داده ها نیز نرم افزار مکس کیو.دی.ای. بهره برداری گردید.

مفهومی  طبقه   ۹ انتخابی  و  محوری،  باز،  کدگذاری  مرحله  سه  از  پس  یافته ها: 
مرتبط به مقوله ارتباط در فرایند اطالع یابی در بسرت فضای مجازی شناسایی شد. 

این طبقات مفهومی عبارت اند از: ظرفیت و ویژگی های فضای مجازی در راستای 

در فضای مجازی،  اطالع یابی  به هنگام  دانشجویان  ارتباطی  ارتباط، شبکه  برقراری 

به اشرتاک گذاری  اطالعات  نحوه  دانشجویان،  اعتامد  میزان  بر  فضای  مجازی  تأثیر 

فضای   در  احساسات  درونی  به اشرتاک گذاری  فضای  مجازی، چگونگی  در   شخصی 

مجازی، تأثیر فضای مجازی بر میزان متایل به انجام کارهای مشارکتی، نحوه استفاده 

از بسرت فضای مجازی در انجام کارهای  مشارکتی، نحوه حل  مسئله به صورت تیمی 

در فضای  مجازی، و نحوۀ مواجهه با دیدگاه های متنوع.

ظرفیت های  از  استفاده  به  عالقه مند  اطالع یابی  برای  دانشجویان  نتیجه گیری: 
ارتباطی فضای مجازی هستند؛ اما با چالش ها و مخاطرات آن آشنایی کامل ندارند. 

فرایند اطالع یابی، ارتباط، نظریه تغییر بنیادین، رفتار اطالع یابی، دانشجویان، فضای مجازی
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مقدمه
و  افزوده  ارزش  ایجاد  در  اساسى  عوامل  از  یکى  ارتباطات  و  ارتباط  امروزه، 
توانمندسازى شناخته شده است. به عنوان نمونه، دستاوردهاى جهان امروز که از آن 
به جامعه اطالعاتى یا به تعبیر دقیق تر جامعه دانشى یاد مى شود حاصل برهم کنش 

میان اطالعات و ارتباطات است (زوارقى، 1388).
ارتباط5 را مى توان فرایند انتقال پیام از سوى گیرنده تعریف کرد، مشروط بر آنکه 
در گیرنده پیام مشابهت معنى با معنى مورد نظر فرستنده پیام ایجاد شود (محسنیان 
اصلى ترین  اعتماد و مشارکت  عنصر  دو  حمید موالنا  از نظر  ص 70).  راد، 1373، 
لوازم ارتباط هستند و بدون وجود این دو، ارتباط به حمل ونقل6  تبدیل مى شود (نقل 
در محسنیان راد، 1373). بنابراین، مى توان گفت که ارتباط یکى از مهم ترین عوامل 
ظرفیت  رساندن  فعل  به  نهایتًا  و  گسترش  غنا،  افزایش  افزوده،  ارزش  ایجادکننده 
در  تعیین کننده اى  نقش  ارتباط  این رو،  از   .(1388 (زوارقى،  است  اطالعات  بالقوة 
فرایند اطالع یابى ایفا مى کند. منظور از رفتار اطالع یابى در حالت کلى، همان انگیزه ها 
و  شیوه ها  جستجو،  مورد  اطالعات  نوع  و  ماهیت  اطالعات،  جستجوى  اهداف  و 
ابزار دستیابى به اطالعات، شناسایى و جستجو و کسب اطالعات مورد نیاز، تبادل 
اطالعات میان افراد، رفتارهاى ارتباطى رسمى و غیررسمى و استفاده از محیط مد نظر 

و تعامل با آن است (نواده و سپهر، 1388، ص 216).
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اطالع یابی در فضای مجازی براساس 

نظریه تغییر بنیادین

مجازى،  شبکه هاى  ظهور  به ویژه  مختلف،  فناورى  هاى  گسترش  دیگر،  سوى  از 
و  ذخیره  جستجو،  شیوه  ازجمله  افراد  اطالع یابى  رفتار  بلکه  روزمره  زندگى  نه تنها 
برخى  است.  داده  قرار  تأثیر  تحت  ارتباط،  از  نظر  به ویژه  را،  اطالعات  از  استفاده 
را  سریع  اطالعات  اشتراك گذارى  امکان  ارتباط،  ایجاد  تسهیل  با  مجازى  شبکه هاى 
زمان  و  مکان  یک  در  که  سنتى،  ارتباط  با  مقایسه  در  مى کنند  فراهم  کاربران  براى 
مشخص و به صورت حضورى باید صورت مى گرفت، ارتباطات در فضاى دیجیتالى 
با ویژگى منحصر به فرد خویش ازجمله ارتباط تصویرى، صوتى و هزینه پایین سبب 
شده که کاربران به شبکه هاى مجازى سوق پیدا کنند. بر این اساس، دانشجویان بیشتر 
از طریق ارسال رایانامه (ایمیل)، عکس هاى فورى و تبادل اطالعات در قالب گپ هاى 
کوتاه با همدیگر ارتباط برقرار مى کنند و لذت مى برند. چنین رویکردى سبب شده 
محیط  در  یکدیگر  با  ارتباط  برقرارى  صرف  را  بیشترى  زمان  دانشجویان  که  است 

دیجیتالى فراپیوندى و غیرخطى کنند ( شن1، 2006).
فرایند  در  ارتباط  انکارناپذیر  جایگاه  وجود  با  که  است  آن  نشانگر  بررسى ها 
اطالع یابى، نظریه هاى اندکى در این خصوص ارائه شده است. یکى از خاص ترین 
نظریه هاى مطرح شده در این زمینه براى تبیین چگونگى رویایى جوانان و نوجوانان با 
فضاى اطالعاتى جدید، "نظریه تغییر بنیادین" است که توسط الیزا درسانگ2 در 1990 
ارائه شد. نتایج پژوهش هاى وى نشان داده است که ارتباط در کنار سایر عواملى چون 
روبه رو  بنیادین  تغییراتى  با  مجازى  جدید  اطالعاتى  فضاهاى  در  دسترسى  و  تعامل 
مى شود. به نظر وى هرچه دانشجویان از سواد اطالعاتى بیشترى بهره مند باشند بهتر 

مى توانند با آن روبه رو شوند (فیشر، اردلز، و مک کچنى3، 1387).
به  اینجا  در  است.  شده  انجام  عملیاتى  به صورت  اندکى  پژوهش هاى  همچنین، 
برخى از مهم ترین پژوهش هاى مرتبط با این بحث اشاره مى شود. مجرب (1395) با 
بررسى رفتار خواندن در فضاى دیجیتالى نشان داد که رسانه هاى دیجیتالى با بهره مندى 
از امکانات چندرسانه اى خود موجب سرعت بخشیدن در درك مفهوم متناسب با سن 
و سطح معلومات افراد شده است. زیرا مطالعه در فضاى مجازى امکان تبادل آرا و 
افکار با افراد هم گروه (کاربران بالقوه و بالفعل) را فراهم مى کند. درسانگ، گروسز، و 
هولت4 (2007) نشان دادند که رفتار اطالع یابى کودکان از ماهیت ارتباطى و اجتماعى 
برخوردار است و کودکان دوست دارند با هم کار کنند و اطالعاتشان را به اشتراك 
بگذارند. نتایج پژوهش درسانگ (2005) مشخص کرد که بین رفتار اطالع یابى در 
محیط سنتى و محیط دیجیتالى و ماهیّت اجتماعى اطالع یابى و دسترسى اشتراکاتى 

1. Shen
2 . Dresang
3. Fisher, Mckechnie, & 

Erdelez
4 . Dresang, Gross, & Holt
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وجود دارد و استفاده از فناورى رایانه اى یک فعالیت اجتماعى مجزا نیست و تعامل 
بیشترى را در محیط اجتماعى مى طلبد. در نهایت نتایج پژوهش کوه1 (2015) نشان 
داد که نظریۀ تغییر بنیادین، چشم اندازى منحصر به فرد براى بررسى رفتار اطالعاتى 
که  پژوهش  این  نتایج  اساس  این  بر  مى کند.  ارائه  مجازى  غیرسنتى  محیط هاى  در 
به روش کیفى انجام شده است نشان داد که مى توان از ظرفیت هاى این نظریه در 
امکان سنجى افزایش ظرفیت هاى یادگیرى، خلق و اجتماع پذیرى کاربران نیز بهره برد.
چنانکه پژوهش هاى مزبور نشان مى دهند ارتباط، یکى از اصلى ترین درون مایه هاى 
شبکه هاى اجتماعى است. از این رو، بررسى دقیق تغییرات رفتار اطالع یابى تحت تأثیر 
محیط دیجیتالى از بُعد ارتباطى نیازمند انجام پژوهش هاى مستقل و جدى است. زیرا 
درك نکردن ماهیت این خرده نظام از نظام کالن رفتار اطالع یابى مى تواند چالش هایى 
را در توسعه خدمات اطالعاتى و کتابخانه اى به همراه داشته باشد. حال آنکه با کشف 
این تغییرات رفتارى مى توان الگوها و رویکرد هاى منحصر به فرد و جدید دانشجویان 
را در فضاى دیجیتالى شناسایى کرد. بر این اساس، مسئله اساسى پژوهش، بررسى 
بُعد ارتباط در فرایند اطالع یابى در میان دانشجویانى است که به تازگى فرصت درك 
و استفاده از فضاى مجازى را به عنوان بستر جدید اطالعاتى به دست آورده اند. در این 

راستا، یافتن پاسخ به پرسش هاى زیر مد نظر قرار گرفت: 
دانشجویان چگونه در فضاى مجازى با دیگران ارتباط برقرار مى کنند؟. 1
دانشجویان در فضاى مجازى بیشتر با چه کسانى مطالب خود را به اشتراك مى گذارند؟. 2
دانشجویان در فضاى مجازى چگونه احساسات درونى خود را از طریق گپ به . 3

اشتراك مى گذارند؟ 
کارهاى . 4 انجام  براى  مجازى  فضاى  از  چگونه  مجازى  فضاى  در  دانشجویان 

مشارکتى استفاده مى  کنند؟
کدام ویژگى هاى اختصاصى فضاى مجازى باعث برقرارى ارتباط دانشجویان با . 5

هم نظایر خود شده است؟

روش شناسى
پژوهش با بهره گیرى از رویکرد کیفى و استفاده از روش نظریه زمینه اى انجام شد. روش 
گردآورى داده ها از طریق مصاحبه حضورى و از نوع نیمه ساختاریافته بود. بررسى ماهیت 

و ابعاد ارتباط در فرایند اطالع یابى براساس مدل تغییر بنیادین درسانگ انجام شد.
نمونه گیرى در روش هاى کیفى هدفمند است. روش نمونه گیرى نظرى بود. براساس  1 . Koh
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این روش و رویکرد نمونه گیرى 21 نفر از میان دانشجویان جدیدالورود (کارشناسى 
علم  گروه  سه  قالب  در  تبریز  دانشگاه  روان شناسى  و  تربیتى  علوم  دانشکده   (1395
انتخاب  علت  شدند.  بررسى  تربیتى  علوم  و  روان شناسى،  دانش شناسى،  و  اطالعات 
دانشجویان جدیدالورود کشف میزان و چگونگى تغییر در ابعاد ارتباطى آنها در فرایند 
اطالع یابى به دلیل ورود به محیط جدید اطالعاتى دانشگاه است که در این خصوص 
بیشتر از فضاى مجازى استفاده مى کنند. از آنجا  که در این پژوهش از دیدگاه هاى مختلفى 
براى تحلیل مسئله استفاده شد، نمونه گیرى از میان افرادى با ویژگى هاى گوناگون انجام 

شد. به عبارت  دیگر، سعى شد امکان دگرگونى ها به حداکثر رسانده شود. 
ابزار گردآورى داده ها، برگه راهنماى مصاحبه و محورهاى اساسى آن براساس 
بُعد ارتباط "نظریه تغییر بنیادین"1 تنظیم شد. ابتدا مصاحبه اى اولیه با دو نفر از افراد 
جامعه پژوهش انجام شد و پس از آن پرسش ها بازبینى و تجدید نظر شد. گفته هاى 

شرکت کنندگان با موافقت آنها ضبط شد. 
براى سنجش اعتبار و پایایى طبق نظر لینکلن و گوبا2 از مالك هاى اعتبارپذیرى و 
قابلیت اطمینان استفاده شد. براى بررسى اعتبار یافته ها، بررسى و تحلیل چندباره داده ها 
و کنترل کدگذارى ها توسط استادان،  محقق شد. قابلیت اطمینان نیز جایگزین پایایى در 
پژوهش کیفى است. یعنى به جاى اینکه افراد در همان شرایط به نتایج تکرارى برسند 
در پژوهش،  طى شده  فرایند  با توجه به  شود که  قانع  هستند که خواننده  آن  به دنبال 
یافته ها از قابلیت اطمینان برخوردار است (لینکلن و گوبا، 1985). براى کنترل قابلیت 
اطمینان این پژوهش، روش هاى مربوط به گردآورى داده ها و نحوه تحلیل ها ازجمله 
مصاحبه،  راهنماى  برگه  مصاحبه ها،  پیاده سازى  شده  متون  ضبط شده،  مصاحبه هاى 
داده ها  از  تحلیل  هنگام  در  پژوهشگر  که  مقوله هایى  مصاحبه شوندگان،  مشخصات 
استخراج کرده است نگهدارى شده است (حریرى، 1385). براى تجزیه و تحلیل داده ها 

از روش نظریه زمینه اى و نرم افزار مکس کیو.دى.اى.3 ویراست دهم استفاده گردید. 
براى تجزیه و تحلیل داده ها، بعد از هر مصاحبه، محتواى آن بادقت بازنویسى شد. 
پس از پیاده سازى مصاحبه ها مطالب چندین بار خوانده شد تا درك و فهم کاملى از 

گفته هاى مصاحبه شوندگان حاصل شود.
روش تحلیل سطر به سطر به عنوان واحد تحلیل براى کدگذارى انتخاب شد، زیرا این 
روش بسیار سودمند است و ما را به تولید سریع مقوله ها و پرورش آنها براى نمونه گیرى 
بعدى در امتداد ابعاد خصوصیات کلى مقوله  ها هدایت مى کند. در این پژوهش، ابتدا 
کدهاى اولیه یا معنادار استخراج شد و براساس مقایسه مداوم، که تفاوت ها و تشابهات 

 1. نظریــۀ تغییــر بنیادیــن نظریه اى 
ــوة  ــه در خصــوص نح ــت ک اس
ــا اشــخاصى  ــان ی ــۀ جوان مواجه
کــه بــه تازگــى بــا فضــاى 
مجــازى مواجــه شــده اند توســط 
ــال  ــانگ در س ــزا درس ــم الی خان
ــن  ــت. ای ــده اس ــه ش 1999 ارائ
ــرض  ــش ف ــن پی ــا ای ــه ب نظری
روبروســت کــه افــرادى کــه بــه 
تازگــى وارد فضــاى مجــازى 
ــن در  ــر بنیادی ــد از تغیی ــده ان ش
نحــوة تعامــل آنهــا بــا فضاهــاى 
ــه  ــا ب ــى انه ــى، دسترس اطالعات
منابــع و فضاهــاى اطالعاتــى 
و ارتبــاط آنهــا بــا اشــخاص ، 
منابــع و فضاهــاى اطالعاتــى رخ 

ــد. ــى ده م
2. Lincoln & Guba
3. MaxQDA
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بین کدها را نشان مى دهد، طبقات جدا و ادغام شد تا نظریه در روند این فرایند شکل 
گرفت. سه مرحله کدگذارى که براى شکل گیرى نظریه به کار گرفته شد، عبارت بودند از: 
کدگذارى باز، محورى، و انتخابى. کدگذارى باز یا اولیه، نخستین مرحله تحلیل داده است 
که با آن داده هاى عظیم به کوچک ترین واحد خود تجزیه و مفاهیم، شناسایى و ویژگى ها 
و ابعاد آن ها در داده ها کشف مى شود. در کدگذارى محورى یا سطح مقوله بندى امکان 
مقایسه دائمى بین داده ها فراهم مى آید. کدگذارى انتخابى روندى است که طى آن طبقات 

به طبقه مرکزى مرتبط مى شود و نظریه شکل مى گیرد. 

یافته ها
نخستین مبحثى که در فرایند ارتباط مطرح مى شود مربوط به نوع رسانه به کاررفته براى 
برقرارى ارتباط است. با توجه به اینکه پژوهش حاضر بیشتر بر فضاى مجازى متمرکز است 
این سؤال مطرح مى شود که در فضاى مجازى چه ظرفیت ها و ویژگى هایى وجود دارد که 
کاربران استفاده از آن را به سایر رسانه هاى ارتباطى در بستر فرایند اطالع یابى ترجیح مى دهند.

جدول 1. ویژگى فضاى مجازى در خصوص برقرارى ارتباط با دیگران
رشکت کنندگاننقل قول هازیرمقوله هامقوله ها

تسهیالت 
ارتباطی

سهولت 
ارتباط

"راحت و امکاناتش زیاد است خیلی چیزها را منی توان از طریق  
SMSگفت، حرف زیاد است طبیعتاً از فضای مجازی می توانیم 

بگوییم».
و  می دهد  سالم  هم گروه ها  از  یکی  هستید  گروهی  "مثالً 
احوالپرسی می کند و شام هم با پست به سالم و احوالپرسی آنان 
واکنش نشان می دهید مثالً می گوید ناراحت هستم و درد دل 

می کنید چرا؟ عزیزم چه شده؟"

 ،۱۰ ،۹ ،۶ ،۵
۱۵ ،۱۲

تسهیلگر 
ارتباطات از 
راه دور با 

افراد

"کسانی که دور از من هستند می توانم راحت تر ارتباط برقرار 
کنم و تصویری با آنها حرف بزنم و این باعث افزایش ارتباط 

می شود و استفاده بیشرت می شود".
"اینرتنت این حسن را دارد افرادی را از نقاط مختلف (خارج 
از کشور) پیدا کنید و شاید با تلفن منی توانید فردی را ببینید و 
اطالعاتش را زیاد در اختیارتان قرار دهد ولی می توانید به اینرتنت 

بروید و در هر زمان و مکان با آن اشخاص ارتباط برقرار کنید".

 ،۱۷ ،۱۱ ، ،۱
۲۱ ،۲۰

رسعت

"رسیع است چون خربی را بگذارند می توانند در چند ثانیه ببینند".
باعث  اطالعات  به  و دسرتسی رسیع  ارتباط رسیع می شود  "باعث 
می شود صمیمیت بیشرت شود و دوری حس صمیمیت را نگه می دارد".

 ،۱۶ ،۸ ،۳
۱۸ ،۱۷

دسرتسی 
آسان

به همین خاطر  دارند  آن دسرتسی  به  راحت تر  "افراد خیلی 
استفاده از آن نسبت به گذشته بیشرت شده است".

"همیشه در دسرتسامن است می توانیم استفاده کنیم".
۱۶ ،۵ ،۲
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رشکت کنندگاننقل قول هازیرمقوله هامقوله ها

تسهیالت 
اطالعاتی

آگاهی از 
اخبار روز

"تازگی عقیده ها و بحث درباره مسائل روز باعث می شود با 
کسانی که اطالعاتشان باالتر از ما هستند ارتباط را افزایش دهید 

(چت کردن با دوستان)".
همیشه  می افتد  که  اتفاقاتی  و  است  آپدیت  آن  "خربهای 

می توانی زود ببینید".

۷ ،۴

تنوع و تازگی
"خیلی متنوع است و هر رسی که آپدیت می شود و فضای 

۱۲مختلفی به وجود می آید".

سهولت 
ارتباطات 
هم زمان

"اینکه می توانید به صورت آنالین در زمانی با کسانی که اآلن آن 
طرف دنیاست اطالعاتی را از فامیل، دوست، و آشنا ببینید".

"همچنین می توانید با افراد مختلف (چند نفر) حرف بزنید 
(دوستان و آشنایان)"

۱۲ ،۴

آشنایی با 
ملل و اقوام 

مختلف

"آشنایی با ملل و اقوام مختلف جذابیت دارد چون منی توانم به 
آسیا و افریقا و امریکا بروم و می توانم از طریق این شبکه ها با 

افراد جدید و آداب ورسوم آنان آشنا شوم".
۱۷

آزادی عمل

"آزادی عمل که هست خیلی لذت بخش است می خواهم می آیم 
و می خواهم می روم و آزادی عمل باعث می شود که درون دل 
خودم را در قالب عکس و پست بگویم و خیلی باعث شده است 

که به این گروه ها ترغیب بشوم".
"در آن دنیا هرکسی می تواند اخبار و اطالعات را به اشرتاک 

بگذارد".

۱۷ ،۶

گسرتدگی

"دنیایی وسیع است چون متام دنیا می تواند درون آن باشد".
را خیلی محدود کرده است ولی  دنیا  "اآلن فضای دیجیتالی 

خودش خیلی گسرتده است".
۱۷ ،۲

هزینه - 
سودمندی

هزینه کم
"هزینه اش بهرت از موارد دیگر است یعنی کم هزینه است".

"همچنین رایگان بودن آن در این زمان است".
۱۸ ،۵

چنانکه در جدول 1 مشاهده مى شود عوامل اطالعاتى (مانند آگاهى از اخبار روز، 
آزادى  مختلف،  اقوام  و  ملل  با  آشنایى  هم زمان،  ارتباطات  سهولت  تازگى،  و  تنوع 
عمل، و گستردگى) یکى از اصلى ترین عوامل گرایش دانشجویان به استفاده از این 

رسانۀ ارتباطى محسوب مى شود.
از دیگر ظرفیت هاى این رسانه اطالعاتى همه گیر ویژگى هاى خاص ارتباطى آن است. 
به زعم دانشجویان، این رسانه با فراهم کردن زمینه ارتباط آسان، ارتباطات از راه دور، سریع 
و با دسترسى آسان تسهیل گر ارتباطات امروزى شده است. از دیگر عوامل مهم در این زمینه 

هزینه- سودمندى آن است که به هیچ وجه با سایر رسانه هاى ارتباطى قابل مقایسه نیست.



۶۲
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | دوره ۲۸ ، شامره ۴(زمستان ۱۳۹۶) 

رسول زوارقی، افشین حمدی پور
سمیرا مرادی، شهروز نعمتی 

شبکه  است  مطرح  اطالع یابى  فرایند  در  ارتباط  خصوص  در  که  دیگرى  بحث 
ارتباطى دانشجویان به هنگام اطالع یابى است. مقوله ها و زیرمقوله هاى مهم این بحث 

در قالب جدول 2 ارائه مى شود.

جدول 2. شبکه ارتباطى دانشجویان به هنگام اطالع یابى در فضاى وب
رشکت کنندگاننقل قول هازیرمقوله هامقوله ها

شبکه اجتامعی 
معمولی

آشنایی قبلی با افراد 
در دنیای واقعی

برقرار  ارتباط  دیجیتالی  فضای  در  "من 
به جز کسانی که می شناسم و در  منی کنم 

فضای واقعی با آنها دوست هستم".
بله  اینستاگرام  و  تلگرام  چت،  طریق  "از 

اعضای خانواده و فامیلامن هستند".

 ،۱۰ ،۸ ،۲ ،۱
 ،۱۴ ،۱۳ ،۱۲ ،۱۱

۱۸ ،۱۶

شبکه اجتامعی 
معمولی و 

مجازی

آشنایی با افراد در 
دنیای واقعی و 

مجازی

و  می شناسم  را  دوستان  برخی  دو،  "هر 
آشنا  مجازی  فضای  طریق  از  را  برخی 

شدم".
فیزیکی  قبلی  آشنایی  تلگرام،  طریق  "از 
آشنا  مجازی  فضای  طریق  از  و  داشتم 

می شوم".

۱۷ ،۱۵ ،۵ ،۴ ،۳

آشنایی با افراد در 
دنیای مجازی

و  شدم  آشنا  دیجیتالی  فضای  همین  "نه، 
شده  آشنا  قبالً  که  است  بوده  کم  خیلی 
آشنا  بیشرت  دیجیتالی  فضای  در  و  باشیم 

شدیم".
وبالگ  چه  باشد  سایت  توی  همه جا  "در 
و چه فیس بوک معمولی آشنا می شویم و 
باالخره به گونه ای آشنا می شویم و آشنایی 
مجازی  فضای  طریق  از  و  نداشتیم  قبلی 

آشنا شدیم".

۹ ،۷ ،۶

یکى از مباحث مهم ارتباط، مفهوم اعتماد است. این مفهوم چنان نقش و جایگاهى 
در ارتباط دارد که بدون وجود آن، ارتباط1 به حمل ونقل2 تغییر معنى مى دهد. اطالعات 
مربوط به این مفهوم مهم در فرایند ارتباطى دانشجویان در بستر رفتار اطالع یابى آنها 

در فضاى مجازى در جدول 3 ارائه مى شود.

1. Communication
2. Transformation
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جدول 3. تأثیر فضاى مجازى بر میزان اعتماد

رشکت کنندگاننقل قول هازیرمقوله هامقوله ها

کاهش 
اعتامد

عدم اعتامد

"نه هیچ وقت باعث اعتامد نشده است و منی شود اعتامد 
کرد وقتی با پی وی چت می کنی همین اسکرین شات ها که 

آمده است می توان آنها را پخش کرد".
داشته  منی توانم  دیجیتالی  فضای  در  اعتامد  من  کالً  "نه 

باشم و نسبت به آن محافظه کارانه عمل می کنم".
"در فضای دیجیتالی به یکی منی توانیم اعتامد کنیم باید 

رودررو باشد". 

 ،۷ ،۴ ،۳ ،۲ ،۱
۱۴ ،۹

عدم اعتامد 
اولیه

اعتامد  زود  نشناسم  تا  منی کنم  اعتامد  هیچ کس  به  "نه 
منی کنم و به آنهایی که می شناسم اعتامد می کنم".

۱۷ ،۱۶

کاهش 
اعتامد بعد 
از آشنایی

وارد  قبالً  کنم.  اعتامد  کمرت  است  شده  باعث  حتی  "نه، 
فضای دیجیتالی شدم آدم ها را منی شناختم یعنی برخورد 
زیاد نداشتم بعد از اینکه آشنا شدم از طریق حرف زدن، 
کرد  اعتامد  زیاد  نباید  فهمیدم  آدم ها،  شناخنت  دیدن، 

به گونه ای فضای دیجیتالی دید مرا باز کرد".

۲۰

عدم اعتامد 
کامل به 
همه افراد

همه  مورد  در  منی توان  هم  باز  ولی  تقریبی،   "اعتامد 
اشخاص اعتامد کرد".

"افزایش نه، حتی شاید باعث کاهش اعتامد باشد و همه 
قابل اعتامد نیستند و شاید در حد نوشتاری و دیداری آنها 

را مالقات کردید".

۲۱ ،۱۵

اعتامد 
منطقی

اعتامد به 
دوستان 
صمیمی

که  شخصی  و  باشد  شخصی  ًدوستان  مثال  دارد  "بستگی 
منی شناسم منی توانم ارتباط برقرار کنم".

"بیشرت دوستان نزدیک قابل اعتامدتر هستند از آنهایی که 
در فضای دیجیتالی آشنا شدیم".

۲۱ ،۱۳ ،۱۰

اعتامد به 
آشنایان

"فرق نکرده است چون با کسانی که در ارتباط هستم از 
قبل می شناسم فامیل و خانواده و دوستان هستند و به 

همه آنها اعتامد دارم".
افزایش می شود  باعث  از قبل می شناسم  آنهایی که  "اگر 
و آنهایی که از قبل آشنایی ندارم منی توانم اعتامد کنم و 

هیچ اعتامدی به وجود منی آید".

۱۶ ،۱۱ ،۵
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در  افراد  با  رویارویى  در  دانشجویان  مى دهد  نشان  جدول 3  یافته هاى  چنانکه   
محیط مجازى از دو رویکرد اساسى تبعیت مى کنند. در رویکرد اول دانشجویان یا 
کًال به همدیگر اعتمادى ندارند، یا حداقل دربار اول تعامل، اعتماد الزم را ندارند و 
درنهایت بعضى ها هیچ زمانى به همۀ افراد اعتماد کامل ندارند. در رویکرد دوم اعتماد 

منطقى دانشجویان صرفًا به دوستان صمیمى و آشنایان خود اعتماد مى کنند.
یکى از ابعاد اساسى ارتباط در فرایند اطالع یابى در هر فضاى اطالعاتى به ویژه 
محیط دیجیتال به نحوه اشتراك گذارى اطالعات در فضاى مجازى مربوط مى شود که 
هم مستلزم اعتماد است و هم اینکه براى طرف مقابل نیز اعتمادساز است. در جدول 

4 انواع رویه هاى مرسوم در میان دانشجویان از این نظر ارائه مى شود.

جدول 4. نحوه به اشتراك گذارى اطالعات شخصى دانشجویان در محیط دیجیتال
رشکت کنندگاننقل قول هازیرمقوله هامقوله ها

اشرتاک گذاری 
اطالعات خود 

به صورت 
محدود

دوستان

"دوستان هم سن و سال خود و دوستان دانشگاهی خود"
"با دوستان خیلی نزدیکم و فرقی ندارد دوستان سابق یا 

فعلی باشد".
"دوستان نزدیکم، خانواده ام، دوستان سابق مدرسه"

 ،۸ ،۷ ،۶ ،۴،۲
 ،۱۲ ،۱۱ ،۱۰
 ،۱۶ ،۱۵ ،۱۴
۲۱ ،۲۰ ،۱۹

اعضای 
خانواده

"بیشرت گروه های خانوادگی، دوستانه مثالً صمیمیت زیاد 
هست و مطلب خودمان را به اشرتاک می گذاریم".

"من استفاده نکردم اگر دوست داشته باشم استفاده کنم 
بیشرت در اختیار دوستانم یا اعضای خانواده که نزدیک ترند 
می گذارم و در اختیار بیگانگان هرگز اشرتاک گذاری منی کنم".

 ،۱۲ ،۸ ،۷ ،۶ ،۴
۲۱ ،۱۹ ،۱۵

هم کالسی ها
"در دانشگاه هم گروه های هم کالسی"

"هم کالسی هایم "
 ،۱۳ ،۱۲ ،۱۱ ،۶

۱۶ ،۱۵

همساالن
"در دانشگاه هم گروه های هم کالسی و هم مدرسه ای اکرثاً 

هم سن و سال من هستند".
"هم سن و سال، دوستان صمیمی و هم کالسی هایم هستند".

 ،۱۴ ،۷ ،۶ ،۱
۱۹ ،۱۶

اقوام
"با دوستانم وفامیل هایامن"

" آشنایان، سن فرقی منی کند".
۲۰ ،۱۲ ،۷ ،۳

هم جنسان
"با همین دوستان و گروه های هم کالسی، دوستان سابق مدرسه، 

اعضای خانواده بودند ولی بیشرت با دوستان و هم جنسان "
۱۹ ،۱۵ ،۱۴

استادان
و  هست  خودم  رشته  برای  هست  کانال  تلگرام  "تو 
مطالبی را درباره رشته خودمان به اشرتاک می گذاریم و 

اساتید و دانشجویان هستند".
۱۲ ،۱۱

اشرتاک گذاری 
اطالعات 
به صورت 
نامحدود

اشرتاک گذاری 
اطالعات خود 

به عموم 
کاربران

"فرقی ندارد هرکسی که به اطالعات نیاز داشته باشد".
"از خانواده ام فقط داداشم هست و دوستان کنونی ام و 
چند تا دوستانی که موقع دبیرستان با آنها بودم و کسانی 

که اصالً منی شناسم هستند".

۱۷ ،۹ ،۷ ،۴
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بررسی مقوله ارتباط در فرایند 
اطالع یابی در فضای مجازی براساس 

نظریه تغییر بنیادین

چنانکه در جدول 4 مشاهده مى شود در خصوص نحوة اشتراك گذارى اطالعات 
اطالعات  دانشجویان  از  توجهى  قابل  دستۀ  دارد.  وجود  عمده  رویکرد  دو  شخصى 
هم کالسى ها،  دوستان،  چون  محدودى  گروه هاى  اختیار  در  صرفًا  را  خود  شخصى 
همساالن، اقوام، هم جنسان، و استادان خود قرار مى دهند. عده اى از دانشجویان نیز 

اطالعات شخصى خود را در اختیار همگان قرار مى دهند.
از دیگر مباحث مهم در فرایند ارتباط در هر بسترى، احساسات و عواطفى است 
که بین طرفین مبادله مى شود. حال سؤال اینجاست که دانشجویان به هنگام ارتباط 
با یکدیگر در راستاى فرایند اطالع یابى چگونه این احساسات و عواطف را مبادله 

مى کنند. اطالعات مربوط به این مبحث در جدول 5 ارائه مى شود.

جدول 5. چگونگى به اشتراك گذارى احساسات درونى دانشجویان در فضاى مجازى

رشکت کنندگاننقل قول هازیرمقوله  هامقوله ها

نوشنتنوشتاری
"نوشنت و عکس کمرت "

"می نویسم و زمانی که نتوانم بنویسم از اسکرین شات 
استفاده می کنم و عکس هم استفاده می کنم".

 ،۱۴ ،۱۳ ،۸ ،۷ ،۳
۱۸ ،۱۵

گرافیکی

استیکر

"اآلن در چت تعجب می کنید استیکر تعجب می گذارید 
و اگر از مطلبی خوشت آمد الیک می کنید و عکس گل 

می گذارید".
"همه چیزهایی که هست می توانم بگویم راحت ترم و 
با استیکرهایی که هست می توانید بگویید یا بنویسید و 
یا آهنگی را بفرستید و یا با یک عکس هم ذات پنداری 

کنید".

۱۸ ،۱۴ ،۱۳ ،۶

عکس

"اگر ناراحت باشم عکس ناراحتی می گذارم و اگر شاد 
باشم عکس شادی را می گذارم و همه مرا می شناسند و 

شامره مان را می بینند".
"هم از منت، هم از عکس و موسیقی"

۱۲ ،۷ ،۳

شفاهیکالمی
صحبت  همین  منی کنم  دخیل  را  احساساتم  "بیشرت 

معمولی است".
"وقتی ناراحتم با حرف زدن می گویم".

۱۱ ،۹

"

"
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چنانکه در جدول 5 مشاهده مى شود سه راهبرد در خصوص احساسات و عواطف 
قابل تشخیص است. در راهبرد اول، دانشجویان از طریق نوشتن سعى مى کنند حس 
به واسطه  یا  گرافیکى  صورت  با  دوم  راهبرد  در  کنند،  ارائه  مقابل  به طرف  را  خود 
استیکر یا عکس، حس خود را به دیگران منتقل مى کند، و راهبرد سوم که کالمى است 

شخص حس درونى خود را به صورت کالمى و شفاهى به دیگران ارسال مى کند.
میان  در  مجازى  فضاى  در  ارتباط  خصوص  در  مهم  مباحث  دیگر  از  یکى 
دانشجویان مربوط به تأثیر محیط بر افزایش تمایل به انجام کارهاى مشارکتى است. 

اطالعات مندرج در جدول 6 مؤلفه هاى این مبحث را نشان مى دهد.

جدول 6. تأثیر فضاى مجازى بر افزایش میزان تمایل دانشجویان به کارهاى مشارکتى
رشکت کنندگاننقل قول هازیرمقوله هامقوله ها

متایل به کار 
مشارکتی به واسطه 

فعالیت های 
آموزشی و 
پژوهشی

کارهای 
آموزشی و 

کالسی

"بیشرت در حدی که بتوانیم مشکالت کالسامن و مشکالتی 
که درباره درس را داریم در این حد، نه بیشرت رفع کنیم".

"بله بیشرت شده است به جای اینکه کنار هم بنشینیم وقتامن تلف 
شود و از کارهای دیگرمان مبانیم و در خانه مشارکتی تحقیق 

کنیم و اشکاملان را رفع می کنیم و تقسیم وظایف می کنیم". 

۶ ،۴

متایل درونی به 
کارهای مشارکتی

عالقه به 
انجام کارهای 

مشارکتی

"کارهای مشارکتی را دوست دارم".
"به شخصیت فرد بستگی دارد من کارهای مشارکتی را در 
فضای دیجیتالی دوست دارم و امکان دارد شخص دیگری 

دوست نداشته باشد".
"بعضی وقت ها بله، بعضی کانال ها و بعضی گروه ها هستم 
مانند آشپزی. وقتی در آن گروه ها عضو می شوم عالقه و 

انگیزه ام برای انجام کارهای آشپزی خیلی باالتر می شود".
از  را  کارهایشان  آدم می تواند همه  اینکه  به خاطر  "بله 

طریق آنان انجام بدهد باعث ترغیب بیشرت می شود".

 ،۷ ،۶ ،۵ ،۲
۱۲ ،۹

متایل به کارهای 
مشارکتی به واسطۀ 

فعالیت های 
اجتامعی

دریافت 
حامیت 

بیشرت توسط 
دوستان

"بهرت، احساس می کنم دوستت هم با تو هستند و حامیت 
بیشرتی هستند". 

۱۵

توسعه 
مشارکت های 

اجتامعی

"بله صدرصد شبکه های دیجیتالی، شبکه ای است که در 
با  دغدغه شان  و  اخالق  و  عقیده  که  هستند  افرادی  آن 
هم یکی است و از آن طریق می توانند مشارکت زیادی 
داشته باشند و عده ای دغدغه محیط زیستی و اقتصادی و 
بیکاری دارند که مشکل جامعه است و با ترشیک مساعی 

و مشارکت گروهی می شود حل شود".

۱۷

حل مسئله 
به صورت 

تیمی

"مطلبی را بلد نیستیم کار گروهی و تیمی انجام می دهیم 
به  اینستاگرام  و  تلگرام  طریق  از  دیجیتالی  فضای  در  و 

اشرتاک می گذاریم و باعث افزایش شده است".
"بله کمی شده است وقتی یک مسئله ای را حل می کنم 
مانند مسئله زبان در گروه بیست نفری، حداقل یکی آن 
و  بگویم  بیایم  اینجا  نیست  الزم  و  کند  می تواند حل  را 

به نظر من باعث شده است".

۱۸ ،۱۱ ،۱
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اساسى  دلیل  چندین  به  دانشجویان  مى دهد  نشان   6 جدول  داده هاى  چنانکه 
عالقه مند به انجام کارهاى مشارکتى در بستر فضاى مجازى هستند. نخستین مورد 
انجام  امروزه  که  صورتى  به  مى شود.  مربوط  پژوهشى  و  آموزشى  فعالیت هاى  به 
فعالیت هاى آموزشى و پژوهشى مستلزم انجام فعالیت هاى مشارکتى در بستر فضاى 
مجازى است. از دیگر انگیزه هاى انجام کارهاى مشارکتى در فضاى مجازى، تمایل 
درونى اشخاص به انجام کارهاى مشترك است که محیط اطالعاتى جدید باعث به 
انجام  براى  دانشجویان  انگیزة  آخرین  مى شود.  درونى  تمایالت  این  رسیدن  فعلیت 
کارهاى مشارکتى در فضاى اطالعاتى جدید، فعالیت هاى اجتماعى است که شخص 
ناگزیر از حضور و فعالیت در آنهاست. به عنوان نمونه، شخص اگر به دنبال کسب 
در  خود  سهم  و  میزان  افزایش  خواهان  است،  دوستانش  توسط  بیشتر  حمایت هاى 
مشارکت هاى اجتماعى است و بخواهد مسئله اى را به صورت تیمى حل کند، حتمًا 

باید در بستر فضاى مجازى نوین به فعالیت هاى مشترك و مشارکتى مبادرت ورزد.
همچنین، یکى از اصلى ترین کاربردهاى ارتباط، نیل به هدف یا اهداف مشترك 
گروهى با ماهیتى مشارکتى است. در این راستا، این سؤال مطرح مى شود که دانشجویان 

در بستر فضاى مجازى چگونه با همدیگر کار مشارکتى انجام مى دهند.

جدول 7. نحوة استفاده دانشجویان از فضاى مجازى براى انجام کارهاى مشارکتى
رشکت کنندگاننقل قول هازیرمقوله هامقوله ها

خلق فضای 
مشارکتی 
آموزشی

بحث های کالسی 
و درسی

”بله در تلگرام با دوستم اگر قرار است در مورد 
را  مطالب  دهیم  انجام  گروهی  کار  کنفرانسی 
درست  پاورپوینت  به صورت  و  می کنم  دریافت 

می کنم و فردا می آورم“.
”بله در درس روان شناسی اجتامعی تحقیقی که 
طرحتان  اگر  بود  گفته  استادمان  دادیم  انجام 
خوب باشد می توانیم به مقاله تبدیل کنیم و به 

اشرتاک بگذاریم و از همدیگر کمک بگیریم“.

 ،۷ ،۶ ،۵ ،۴ ،۱
 ،۱۵ ،۱۳ ،۱۱

۲۱ ،۱۶

خلق فضای 
مشارکتی 

ادبی (رمان)

نوشنت رمان 
به صورت گروهی

رمان های  نوشنت  به ویژه  نوشنت  رمان  برای  ”بیشرت 
گروهی و همه کنار هم نیستند و یک بخش از آن را 
من می نویسم و بخش دیگری از آن را یکی دیگر از 

بچه ها می نویسد و با هم تبادل اطالعات می کنیم“.

۹

خلق فضای 
مشارکتی 

محدود

استفاده حداقل از 
فضای دیجیتالی 

برای انجام کارهای 
مشارکتی

PM "بله در فضای دیجیتالی هستم بعد در فضای 
واقعی و بیشرت این طوری تأثیرش بیشرت است".

”بله می شود خودم کم انجام دادم“.
۱۷ ،۸
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سعى  مجازى،  ارتباطات  کاربرد  بیشترین  مى شود  مشاهده   7 جدول  در  چنانکه 
در انجام کارهاى مشارکتى آموزشى است. البته برخى نیز از این بستر براى تعامل با 
دوستان خود در جهت نگارش یک اثر ادبى (رمان) استفاده مى کنند. در برخى موارد 
نیز دانشجو با چنین محیطى تعامل ندارد و بیشتر به دنبال انجام کارهاى شخصى خود 

است تا انجام کارهاى مشارکتى.
اگر یکى از مسائل مهم و محورى فرایند اطالع یابى را حل مسئله توصیف کنیم 
مسائل  ارتباطى  مکانیسم هاى  چه  با  دانشجویان  که  باشیم  مهم  این  پاسخگوى  باید 
اطالعاتى خود را به صورت تیمى حل مى کنند. جدول 8 اطالعات بیشترى در این 

خصوص ارائه مى کند.

جدول 8. حل مسئله به صورت گروهى توسط دانشجویان در بستر فضاى مجازى
رشکت کنندگاننقل قول هازیرمقوله هامقوله ها

عدم امکان حل 
مسئله

انجام ندادن 
کارهای مشارکتی

استفاده منی کنم  این گروه ها  از  زیاد  "من 
کاری  برای  پیش نیامده  هم  همین  برای 
وقت  منی خواهم  زیاد  و  کنم  مشارکت 

بگذارم و وابسته بشوم".
"در فضای واقعی با هم جمع می شویم و 

درباره پژوهش مان راه حلی می اندیشیم".

۱۶ ،۱۴ ،۸ ،۷ ،۳

مواجهه نشدن در 
موقعیت کارهای 

مشارکتی

مجبور  چون  است  نیامده  پیش  حاال  "تا 
نشدم کار مشارکتی داشته باشم".

مسائل  می توانید  ولی  است  "پیش نیامده 
مورد نیاز خود را در گروه اعالم کنید".

۲۱ ،۲۰ ،۱۵ ،۱۰

حل مسئله 
برمبنای 

ظرفیت های 
فضای مشارکتی

حل مسئله مبتنی 
بر پرسش و پاسخ

جواب  بلدند  که  آنهایی  می پرسیم  "سؤال 
و  سایت  ندانسنت  صورت  در  و  می دهند 

کتاب معرفی می کنند".
"اطالعات را به طرف مقابل می فرستیم آن 
هم آنالین باشد بالفاصله جواب می دهد".

۱۱ ،۹

حل مسئله براساس 
دیدگاه های دریافتی

گروه  مشکلی هست  و  مسئله  کالس  "در 
مطرح می کنیم کالً همه یک نظر می دهند 
نتیجه گیری  و  جمع بندی  و  می شود  حل 

می کنیم".
تالش  و  می کنیم  مطرح  همدیگر  "بین 

می کنیم راه حلی پیدا کنیم".

 ،۱۲ ،۵ ،۴ ،۱
۱۹ ،۱۸
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تجربه اى  چنین  تاکنون  دانشجویان  برخى  که  مى دهد  نشان   8 جدول  داده هاى 
نداشته اند که مسائل اطالعاتى خود را به صورت تیمى حل کنند. برخى دیگر نیز با 

پرسش و پاسخ یا دیدگاه هاى دریافتى در گروه براى حل مسئله گام برمى دارند.
یکى از آخرین مباحثى که در ارتباطات انسانى در هر بسترى و با هر هدفى رخ 
مى دهد نحوه برخورد اشخاص با یکدیگر در هنگام رویارویى با دیدگاه هاى متنوع 
آنهاست. جدول 9 مقوله هاى مربوط به این موضوع در بستر فضاى مجازى و با هدف 

اطالع یابى را نشان مى دهد.

جدول 9. نحوه برخورد دانشجویان با دیدگاه هاى متنوع در فضاى مجازى

رشکت کنندگاننقل قول هازیرمقوله هامقوله ها

تسلیم

تسلیم به نظر 
اکرثیت

"نظری را که عاقالنه تر است قبول کنم و به نظر اکرثیت 
توجه کنم و اگر اکرثیت آن موضوع را قبول کنند من هم 

قبول می کنم".
"من زیاد دنبال نظرات افراد مختلف نیستم می خوانم ولی 
زیاد نظر منی دهم و قبل از استفاده کتاب، خیلی انتقادها 
را می خوانم تا افراد چه چیزی گفتند و بستگی دارد بیشرت 
کسانی که گفتند مثالً ده نفر گفتند خوب، دو نفر گفتند 
بد و هرکدام را که با عقل و منطق و جهان بینی ام جور 

دربیاید آن را قبول می کنم".

۱۷ ،۱۲ ،۱

برخورد 
انفعالی

هرکسی  من  نظر  به  است  خنثی  خیلی  آن  با  "برخورد 
عقایدشان  مورد  در  نیستم  کسی  دارد  را  خودش  عقیده 

با آنها بحث کنم".
۲

نپذیرفنت

نپذیرفنت 
نظرات دیگران 

به صورت 
محرتمانه

خیلی  دیجیتالی  فضای  در  کردن  اعتامد  منی کنم  "اعتامد 
سخت است ولی متایلم نظراتشان را بشنوم و تأیید کنم و 

اگر مخالف بودم به آنها بگویم".
”اعتامد که نه، موضوعی بحث بوده که به چالش کشیده 
است و آدم می رود نظرات را می خواند و با افکار دیگران 

آشنا می شوند (در حد آشنایی با افکار دیگران)“.

۱۹ ،۱۸ ،۶

عدم اعتامد 
اولیه

 "انتقاد می گیرم اول باید نقد کنیم صحیح است یا غلط و 
بعد اعتامد کنیم".

۳
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رشکت کنندگاننقل قول هازیرمقوله هامقوله ها

پذیرش 
منطقی

برخورد 
استداللی

حد  در  همه چیز  و  هست  انتقاد  هم  و  اعتامد  "هم 
معمولی است و اعتامد بیش ازحد موجب رضر می شود و 

انتقاد بیش ازحد موجب زده شدن می شود".
مثالً  دارد  را  خود  شخصی  عالیق  و  دیدگاه  "هرکسی 
منطقی  دلیل  باشد  بحث  مورد  واقعاً  که  موضوعی 
می خواهم و اگر آن نتوانستند جواب بدهند کار توجیهی 
که دارم با دلیل منطقی می گویم که طرف مقابل بپذیرد" .

۱۵ ،۸ ،۴

بررسی مجدد 
براساس 
نظریات 
دریافتی

تا  می کنم  جستجو  اینرتنت  از  است  مهم  که   "اطالعاتی 
دلیل قانع کننده ای پیدا کنم".

"باید از منابع بیشرتی استفاده کرد و نکته اشرتاکشان را 
فهمید و توی یک چیزهایی که همه شان مشرتک اند باید 

به آن اعتامد کرد".

۱۴ ،۱۳

پذیرش نظرات 
سودمند

تا  می کنم  جستجو  اینرتنت  از  است  مهم  که  "اطالعاتی 
دلیل قانع کننده ای پیدا کنم".

"باید از منابع بیشرتی استفاده کرد و نکته اشرتاکشان را 
فهمید و توی یک چیزهایی که همه شان مشرتک اند باید 

به آن اعتامد کرد".

۱۶ ،۹

بهره گیری از 
خرد جمعی

نظرهای  درباره  می شود  باعث  است  من خوب  نظر  "به 
مخالف و موافق فکر کنم ببینیم واقعاً کدام بهرت است".

باالخره  "گروه کالس خودمان هم فعالً نیستم و در آنجا 
نظر  هرکسی  و  نرویم  یا  برویم  کالس ها  می گوید  یکی 

خودشان را می گویند و در آخر تصمیم می گیرند".

۱۰ ،۵

نوع واکنش دانشجویان را هنگام مواجهه با نظرات متنوع افرادى که با آنها در راستاى فرایند 
اطالع یابى در ارتباط هستند مى توان در سه مقوله دسته بندى کرد. در مقوله اول دانشجویان 
تسلیم محض نظرات دیگران هستند. انفعال خود شخص و همچنین سعى بر پذیرش 
نظرات اکثریت یکى از دالیل دانشجویان براى تسلیم محض در خصوص نظرات متنوع 
دیگران است. برخى دیگر از دانشجویان نظرات متنوع دیگران را نمى پذیرند. علت اصلى 
این نپذیرفتن، بى اعتمادى اولیه میان اشخاصى است که با همدیگر در ارتباط هستند. البته این 
نوع دانشجویان برخورد احترام آمیز با دیگران را مد نظر خود قرار داده اند. در نهایت، برخى 
دانشجویان نیز دیدگاه هاى متنوع شخصى را که با آنها در ارتباط هستند با منطق شخصى 
خود مى سنجند و ارزیابى مى کنند. این گروه از دانشجویان در پذیرش خود استداللى بودن، 
بررسى هاى موشکافانۀ شخصى، پذیرش بى چون و چراى نظرات سودمند، و بهره گیرى از 

خرد جمعى را سرلوحه کار خود قرار داده اند.
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بررسی مقوله ارتباط در فرایند 
اطالع یابی در فضای مجازی براساس 

نظریه تغییر بنیادین

نتیجه گیرى
در این پژوهش، مقوله ارتباط در فرایند اطالع یابى با تأکید بر فضاى مجازى در میان 
دانشجویان جدیدالورود برپایه نظریه تغییر بنیادین درسانگ بررسى شد. پس از سه مرحله 
کدگذارى باز، محورى، و انتخابى 9 طبقه مفهومى مرتبط به مقوله ارتباط در فرایند اطالع یابى 
در بستر فضاى مجازى شناسایى شد. این طبقات مفهومى عبارت بودند از: ظرفیت و 
ویژگى هاى فضاى مجازى در راستاى برقرارى ارتباط (شرایط زمینه اى)؛ شبکه ارتباطى 
دانشجویان به هنگام اطالع یابى در فضاى مجازى (شرایط على)؛ نحوه به اشتراك گذارى 
اطالعات شخصى در فضاى مجازى، چگونگى به اشتراك گذارى احساسات درونى در 
فضاى مجازى، نحوه استفاده از فضاى مجازى در انجام کارهاى مشارکتى (راهبردها)؛ 
تأثیر فضاى مجازى بر میزان اعتماد دانشجویان،  تأثیر فضاى مجازى بر میزان تمایل به 
انجام کارهاى مشارکتى، و نحوه مواجهه با دیدگاه هاى متنوع، و تأثیر فضاى مجازى بر 
حل مسئله به صورت تیمى در فضاى مجازى (پیامدها). در جدول 10 هرکدام از مقوله ها 

براساس شرایط عّلى، زمینه اى، راهبردها و پیامدها ارائه و معرفى شده اند.

جدول 10. مقوله هاى مهم در بررسى بعد ارتباط در فرایند اطالع یابى در بستر فضاى مجازى
پیامدهاراهربدهامقوله اصلیرشایط زمینه ایرشایط علّی

شبکه ارتباطی 
دانشجویان
- شبکه 
اجتامعی 
معمولی
- شبکه 
اجتامعی 
معمولی و 

مجازی

ویژگی های ذاتی 
فضای مجازی
- تسهیالت 

ارتباطی
- تسهیالت 

اطالعاتی
- هزینه 
سودمندی

مقوله ارتباط در 
فرایند اطالع یابی 

در فضای 
مجازی

اطالعات  به  اشرتاک گذاری  نحوه 
شخصی

- محدود
- نامحدود

فضای  در  اطالع یابی  فرایند  تأثیر 
مجازی بر میزان اعتامد

- کاهش اعتامد
- اعتامد منطقی

احساسات  اشرتاک گذاری  نحوه 
درونی

- نوشتاری
- گرافیکی

- کالمی

در  اطالع یابی  فرایند  تأثیر 
متایل  میزان  بر  مجازی  فضای 
کارهای  انجام  به  دانشجویان 

مشارکتی
- متایل به کار مشارکتی به واسطه 
فعالیت های آموزشی و پژوهشی

- متایل درونی به انجام کارهای 
مشارکتی

- متایل به کارهای مشارکتی 
به واسطه فعالیت های اجتامعی

نحوه بهره گیری از فضای مجازی 
در جهت انجام کارهای مشارکتی

- خلق فضای مشارکتی آموزشی
- خلق فضای مشارکتی ادبی

- خلق فضای مشارکتی محدود

تیمی در بسرت  حل مسئله طور 
فضای مجازی

- عدم امکان حل مسئله
- حل مسئله براساس 

ظرفیت های فضای مشارکتی

با  دانشجویان  برخورد  نحوه 
دیدگاه های متنوع

- تسلیم
- نپذیرفنت

- پذیرش منطقی
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میان  در  دیگران  با  ارتباط  برقرارى  نحوه  که  داد  نشان  پژوهش  این  یافته هاى 
دانشجویان براساس شبکه اجتماعى معمولى به صورت آشنایى قبلى با افراد در دنیاى 
و  واقعى  دنیاى  در  افراد  با  آشنایى  به صورت  معمولى  و  اجتماعى  شبکه  و  واقعى 
یکدیگر  با  ارتباط  برقرارى  از  قبل  دانشجویان  اینکه  بیشتر  توضیح  است.  مجازى 
آشنایى قبلى دارند،  شکل جدیدى از ارتباط برقرار مى کند و اطالعات شخصى خود 
را به صورت محدود به دوستان و اقوام و ... و به صورت نامحدود در اختیار هرکسى 

که به اطالعات نیاز داشته باشد، قرار مى دهند. 
(چت)  برخط  گفتگوى  طریق  از  درونى  احساسات  اشتراك گذارى  همچنین، 
برقرارى  اینترنت،  اصلى  کارکردهاى  از  یکى  است.  گرافیکى  و  نوشتارى  به صورت 
ارتباط اجتماعى با دیگران است. شاید عیب اصلى ارتباط هاى اینترنتى آن است که 
ارتباط در فضاى مجازى، اساسًا بر متن استوار است و از نشانه هاى بصرى و شنیدارى 

در تعامل هاى رودررو بى بهره است. 
از دیدگاه دانشجویان، ویژگى هاى فضاى مجازى سبب مى شود که از این فضا 
براى ارتباط با دیگران استفاده کنند. این ویژگى ها شامل: سهولت ارتباط، تسهیل گر 
ارتباطات از راه دور، سرعت و دسترسى آگاهى از اخبار روز، تنوع و تازگى، سهولت 
ارتباطات هم زمان، آشنایى با ملل و اقوام مختلف، آزادى عمل، گستردگى و هزینه کم. 
ارتباطات  که  شد  مشخص  اعتماد  میزان  بر  مجازى  فضاى  تأثیر  خصوص  در 
مجازى مى تواند سبب کاهش اعتماد (عدم اعتماد، عدم اعتماد اولیه، کاهش اعتماد 
بعد از آشنایى، عدم اعتماد کامل به همه افراد) یا اعتماد منطقى (اعتماد به دوستان 

صمیمى و آشنایان) به افرادى شود که با آنها در ارتباط هستیم.
فضاى  خلق  براساس  مشارکتى  کارهاى  انجام  براى  مجازى  فضاى  از  استفاده 
مشارکتى آموزشى، ادبى، و محدود است. نتایج پژوهش حاضر مبنى بر عالقه به انجام 
کارهاى مشارکتى با یافته هاى درسانگ، گروسز و هولت (2007) همخوانى دارد مبنى 

بر اینکه کودکان دوست دارند با هم کار کنند و اطالعاتشان را به اشتراك بگذارند. 
حل مسئله به صورت تیمى در بستر فضاى مجازى مبنى بر دو مقوله عدم امکان 

حل مسئله، و حل مسئله برمبناى ظرفیت هاى فضاى مشارکتى است. 
نظر  به  تسلیم  (به صورت  تسلیم  براساس  متنوع  دیدگاه هاى  با  برخورد  نحوه 
عدم  و  محترمانه  به صورت  دیگران  نظرات  نپذیرفتن  و  انفعالى  برخورد  اکثریت)، 
براساس  مجدد  بررسى  استداللى،  برخورد  بر  مبتنى  منطقى  پذیرش  و  اولیه  اعتماد 

نظریات دریافتى، پذیرش نظریات سودمند و بهره گیرى از خرد جمعى است.



۷۳
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | دوره ۲۸ ، شامره ۴ (زمستان ۱۳۹۶)

بررسی مقوله ارتباط در فرایند 
اطالع یابی در فضای مجازی براساس 

نظریه تغییر بنیادین

یافته هاى این پژوهش نشان داد که دانشجویان عالقه مندى خاصى به ظرفیت هاى 
فضاى مجازى براى برقرار ارتباط اثربخش در بستر فرایند اطالع یابى دارند. البته، این 
عالقه مندى بعضًا افراطى موجب بى توجهى آنها به فضاى اطالعات شخصى خود، و 

همچنین مسائل مرتبط با امنیت و حریم خلوت شخص شده است. 
همچنین نتایج نشان داد که دانشجویان  به استفاده از فضاى مشارکتى ایجادشده 
به مدد فضاى مجازى در راستاى فرایند اطالع یابى خود عالقه مند هستند. با  وجود 
این، از ظرفیت هایى که این بستر مى تواند در تمام حوزه هاى دانشى به ویژه تخصصى 
براى آنها به همراه داشته باشد شناخت و آگاهى کامل ندارند. از این روست که شاهد 
استفاده کمتر تخصصى دانشجویان از این فضاى مشارکتى هستیم و اوج استفادة آنها 
از این بستر، انجام کارهاى آموزشى و تکالیف درسى است؛ نه مباحث تخصصى و 

فراتر از آن. 
براساس این نتایج، پیشنهاد مى شود براى استفاده بهتر دانشجویان از فضاى مجازى 
در راستاى فرایند اطالع یابى اقدامات زیر در سطح دانشگاه و مؤسسات عالى آموزشى 

و پژوهشى اعمال شود:
  شبکۀ یک  به عنوان  مجازى  فضاى  از  دانشجویان  بهینه  استفاده  براى  بسترسازى 

ارتباطى اثربخش؛
  فضاى واقعیت هاى  به  دانشجویان  بیش ازپیش  آشنایى  زمینه هاى  آوردن  فراهم 

مجازى در جهت کاهش آسیب ها و افزایش منافع ناشى از آن؛
  برگزارى کارگاه هایى براى آشناسازى دانشجویان به نحوه اشتراك گذارى اطالعات

و احساسات شخصى در فضاى مجازى؛
  بسترسازى براى استفادة دانشجویان از فضاى مجازى براى انجام کارهاى مشارکتى

آموزشى و پژوهشى
  زمینه سازى براى استفاده بهتر دانشجویان از ظرفیت هاى فضاى مجازى در راستاى

حل مسئله به شکل گروهى.

مآخذ
حریرى، نجال (1385). اصول و روش هاى پژوهش کیفى. تهران: دانشگاه آزاد اسالمى واحد 

علوم و تحقیقات.
برهمکنش ها.  و  افتراقات  اشتراکات،  ارتباطات:  و  اطالعات   .(1388) رسول  زوارقى، 

اطالع شناسى، 23، 46-23.
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