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Abstract 
 

Purpose: The level of desired and objective experiences of students during the collaborative information seeking 

is explored. 

Method: The statistical population in this survey research included all graduate students of Shiraz University in 

2020. The sample consisted of 302 students from different faculties, selected according to the Morgan table. 

Data gatherin too was a researcher-made questionnaire designed by reviewing the literature and  extracting 

relevant items. extracted.  To assess the face and the content validity of the questionnaire.  The draft of the 

questionnaire was sent to seven LIS experts, and finalized according to their recommendations. The reliability of 

the instrument attained Cronbach's alpha coefficient with a value of 0.91. 
Findings: The sample t-test and comparison of means showed that the average of collaborative information 

seeking behavior in the study is more than the expected average (70%). So it can be said that the tendency of 

postgraduate students towards collaborative information seeking is high. Also, the results on the subjects' 

experiences showed that there was no significant difference between the observed and expected frequencies 

"experience of searching information on the web separately and then discussing with a group about the results" 

and "Experience searching the web separately with a separate computer or mobile phone". This means that 

students who had group web search experience (71.2%) as well as students with collaborative information 

seeking experience in homework and projects (74.2%) were more than those without such experience. Also, the 

number of students whose group work lasted between one week to one month (35.4%) and students who needed 

different sources of information (82.8) was higher. On the other hand, significantly more students experience 

searching the web as a group in a common place, in different places, communicating through online chat or 

telephone conversation. Those communicate with a shared computer or mobile phone and use collaborative 

information software less than those who had never experienced this type of search. 
Conclusion: The results showed that the tendency for collaborative information seeking is high. Paying attention 

to this segment of the scientific community can lead to more knowledge of collaborative information seeking 

experience. Also, recognizing the tendency of this group to participate in collaborative information seeking 

behavior can help the policy makers of the higher education system to plan, considering solving possible 

problems such as little use of students 'collaborative search tools and the existence of the necessary platforms for 

students' collaborative work in educational and research center and strengthen these behaviors.  
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 دهيچک
 

 .است رازیدانشگاه ش یلیتکم التیتحص انیدانشجو یمشارکت ییجواطالع هايرفتار تحلیل حاضر پژوهش  هدف: هدف

نوع    یکمّ  یپژوهش  ،حاضر  پژوهش  :ی شناس روش  سال  در  رازیدانشگاه ش  یلیتکم  التیتحص   انیدانشجو  ةکلی آماري شامل    ةجامع است.    پیمایشیاز 

برمبنا  ي هادانشکده  انیدانشجو  نفر  302  شامل  پژوهش  ةنمون.  بود  1399 که  بود  انتخاب شدند.    ي مختلف    قیطر  از  ها داده  ي گردآورجدول مورگان 

  سنجش   يبرا .  شد  استخراج  مرتبط  االتؤس  و  یبررس  یمشارکت  ییجورفتار اطالع  ةحوز  با  مرتبط  متون  منظورنیبد  .شد  انجام  ساختهمحقق   نامةپرسش

 دستبه  یینها  نسخة  ها،آن  اتینظر   به  توجه  با  و  شد  فرستاده  یشناسدانش  و  اطالعات  علم  متخصص  هفت  يبرا   نامهپرسش  ،ییمحتوا  و  يصور  ییروا

 . آمد دستبه 91/0 مقدار با کرونباخ يآلفا بیضر از استفاده  با پژوهش  ابزار ییایپا.  آمد

م  داد  نشانپژوهش    نیا  جینتا:  هاافته ی اطالع  نیانگ یکه    ؛ است (  درصد  70)  انتظار  مورد  نیانگیم از    شیب  شدهمطالعه  ةنموندر    یمشارکت  ییجورفتار 

به    دانشجویان  لیتما  است  ینگفت   اساسنیبرا شیراز  دانشگاه  تکمیلی   رامونی پ  پژوهش  نتایج  نیهمچناست.    ادیز  یمشارکت  ییجواطالعتحصیالت 

  وب   در  اطالعات  يجو وجست  »تجربة  شده و مورد انتظارفراوانی مشاهده  بین  فقط،  پژوهش   متغیرهايانواع    انیم  ازنشان داد که    هایآزمودن  اتیتجرب

در وب    يجوو جست  ةتجرب»  و  «جینتا  با  رابطه  در  یگروههم  با  بحث   سپس  و   جداگانه  صورتهب   همراه   تلفن  ای  انهیرا  با   جداگانه  طوربهاطالعات 

تفاوت معناداري  مورد انتظار  شده و  مشاهدهفراوانی    انی مجوي گروهی در وب  و براي سایر تجربیات جست  وتفاوت معناداري وجود ندارد    «جداگانه

  ییجواطالع  ة تجرب که    یانیدانشجو  زی ن  و%(    2/71)  اندرا داشته  جوي گروهی در وبو جست  ةتجربدانشجویانی که    فراوانیکه    یمعننیبد  ؛ وجود دارد

جو را تجربه  واین نوع جست  تاکنون  که  است  یکسان  از  بیشطور معناداري  به  ،اند داشتهرا    %(  2/74)  یدرس  ي ها پروژه  و  فیتکال  انجام  در  یمشارکت

  یمنابع اطالعات  بهو دانشجویانی که  است دهی انجام طول به%(  4/35) ماهکی  تا هفتهکی نیب   هاآن یگروه کار که دانشجویانی فراوانی همچنین. اندنکرده

 وب  در  اطالعات  يجو وجست  ةتجرب دانشجویانی که    فراوانی  نیهمچناست.    گر ید  انیاز دانشجو  شی ب   معناداري  طوربه  ،اندداشته  ازین%(    8/82)  یمختلف

  تلفن  ای انهیراارتباط با   يبرقرار ،یتلفن  مکالمة ای برخط  يگووگفت ق یطر  ازارتباط   يبرقرار  متفاوت، يهامکاندر  مشترک، یمکاندر  یگروه صورتبه

نوع جست  تاکنون  که  است  یکسان  از  کمترطور معناداري    بهاند،  را داشته  یمشارکت  ییجواطالع  ي افزارهانرماز    استفادهو    مشترک  همراه را واین  جو 

 . اندنکردهتجربه 

 .است  برخوردار  ییباال  سطح  از  رازیش   دانشگاهتکمیلی    تحصیالت  انی دانشجو  یمشارکت  ییجواطالع  به  لیتما  که  داد  نشان  پژوهش  جینتا:  يريگجه ينت

  رفتار،   نوع  این  اهمیت  به  توجه  با  تا  کند  کمک  عالی  آموزش  نظام  مسئوالن  به  تواندیم  مشارکتی  ییجواطالع  رفتارهاي  به  گروه  این  تمایل  شناخت

 انجام  يبرا   الزم  يهابستر  وجود  و  یمشارکت  يجوو جست  يابزارها  از   انیدانشجوکم    اریبس  ةاستفاد  مثل)  موجود  احتمالی  مشکالت  رفع  به  نسبت

 کنند.   ریزيبرنامه رفتارها این  تقویت  و ،(یپژوهش و یآموزش مراکز در انیدانشجو یمشارکت يکارها

 ی مشارکت يجو وجست ،یمشارکت یاب یاطالع  تکمیلی، تحصیالت دانشجویان ،یمشارکت ییجوبه اطالع لیتما ،ی مشارکت ییجواطالع ةب تجر : هادواژهيکل
 

 پژوهشی  :نوع مقاله

 1401/ 04/ 24:  رشی پذ  ؛03/1401/ 15 :آخرین اصالحاتدریافت  ؛1401/ 02/ 21 :افتی درتاریخ 

 : استناد

دانشگاه  یلیتکم التیتحص انی دانشجو یمشارکت ییجواطالع  يرفتارها تحلیل(. 1401) اجرو ستوده، ه هی مهد ،یگیرزابی، مهرازارع، ز
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 ه  مقدم

  از  ي ادیز  تعداد  ،تاکنون  زمان  آن  از .  گرددیبازم  1940  ةده   اواخر   به  جوییاطالع  يرفتارها  ةحوز  در  پژوهشگران  مطالعات

موضوع  مطالعات   و   نیازها  بر  دیک أت  ،مطالعات  نیا   غالب   کردیرو  و  شده  انجام  جوییاطالع  يرفتارها  مختلف  ي هاجنبه  با 

  براي  ییراهکارها  ةارائ  ةواسطبه  يفرد  جوییاطالع  يرفتارها  ةمطالع  گرچه  .است   بوده  کاربران  1فردي   جوییاطالعرفتارهاي  

 نقاط   در  پژوهشگران  توجه  همچنان  یتعامل  یابی باز  يهاسامانه  یطراح  در  يفرد  هايویژگی  به  توجه  و  کاربران  يرفتارها  بهبود

پژوهشگران    میاندر    جوییاطالع  یمشارکت  ي کردهایرو  به  توجه  اخیر  هايسال  در  اما   خود جلب کرده،را به    جهان  مختلف

داند که بین  تعاملی می  يجویی مشارکتی را فرایند اطالع  (2010)  2شاه (.  Reddy et al.2010 ,)  است   افتهی  ي اندهیفزا  ت یاهم

اعضا    ياعضا آن  در  و  شده  برقرار  مشترک بهگروه  اطالعات  به  دسترسی  درپی  هدفمند    توانیم  گر،یدیانیببه  .اندصورت 

مشترک    یاطالعات  قیعال  ا ی   ازهای ( با ننفر  دو  از  شتر یاز کاربران )ب  یگروه  آن  دردانست که    يندایفررا    یمشارکت  جوییاطالع

 (.  Granikov et al., 2022) انداطالعات يجوو هاي جست مشارکت مشترک در فعالیت  ای يگذاراشتراک  درپی

  ریمتغ  اری بس  یاطالعات  يهامحیط  برابر   در  و   بیشتر  يریپذانعطاف  يفرد  هاي فعالیت نسبت  به  ی مشارکت  جوییاطالع  هايفعالیت 

  یمشارکت  جوییاطالع  رفتارهاي  (2009)  3سون یهاربه باور    (.Shah, 2010)د  ندار  يشتریب  يعلم، کارآمد  عی امروز و رشد سر

  شغل،  از  نظر  صرف  زیرا  گردد؛میباز  گوناگون  مشاغل  در  آن  نقش  به  ت،اهمی  این  دلیل  و  است   مهمی  بسیار  مطالعاتی  موضوع

  خاص  شغل  یا  رشته  با  مرتبط  موضوعی  درمورد  بیشتر  اطالعات  کسب   براي  صرفاً  یا  مشکالت  حل  براي  معموالً  همکاري

است  .  است   ضروري معتقد  همچنین    رفتارهاي   با  هاآن  برخورد  ةنحو   و   کاربران  لیتما   پیرامون  بیشتر  اطالعات  یافتنوي 

  مشارکتی  جوییاطالع  رفتارهاي  بیشتر  هرچه  موفقیت   براي  را  خود  کارکنان  تا  کندمی  کمک  مدیران  به  مشارکتی  جوییاطالع

 .  اندبوده  یمشارکت جوییاطالع يرفتارها رشد شاهد  یعلم مختلف جوامع  اساس،نیبرا. کنند آماده

  چشم  به  یمشارکت  ییجو اطالع  مختلف  هايفعالیت   محور،پژوهش  و  آموزش  طیمح  کی  منزلةبه  زین  یدانشگاه  يهاطیمح  در

  مقاطع  دانشجویان  روي  بر  و  دانشگاهی  محیط  در  عمدتاً  که  ،فردي  جوییاطالع  رفتارهاي  هايپژوهش  برخالفاما    ،خوردیم

تمرکز بر مطالعات سازمانی بوده است.    یمشارکت  جوییاطالع  رفتارهاي  در  شده،انجام  علمی  تئهی  ياعضا  و  تحصیلی  مختلف

  به ورود براي الزم آمادگی  دانشگاه، محیط در که هستند مهمی قشر تکمیلی تحصیالت دانشجویان ةجامع ،یدانشگاه طیمح در

 ة آماد  پژوهش،  بر  مبتنی  آموزش  گذاردنسرپشت   با  گروه  این.  کنندمی  پیدا  را  علمی  و  سیاسی  اقتصادي،  اجتماعی،  هايعرصه

  در  مشارکت   و  پژوهشگران  اساتید،  دانشجویان،  سایر  با  تعاملبا    ، رهگذر  این  از  و  شوندمی  دانش   و  علم  تولید   در  پذیرينقش 

  ،بنابراین.  کنندمی  تجربه  را   مشارکتی  جوییاطالع  رفتارهاي  نامه،پایان  نگارش  و  یدرس  هايطرح  مانند  پژوهشی  هايفعالیت 

  این  تمایل  شناخت   همچنین.  شودمی  مشارکتی  جوییاطالع  اتیتجرب  بیشتر  شناخت   موجب   علمی   ةجامع  از  قشر  این  به  توجه

  براي   رفتار،  نوع   این   اهمیت   به  توجه   با   تا   کندمی  کمک   عالی  آموزش  نظام  مسئوالن  به  مشارکتی  جوییاطالع  رفتارهاي   به  گروه 

 کنند.  ریزيبرنامه رفتارها این تقویت  و موجود احتمالی مشکالت رفع

 یپژوهشگران  دارند؛ مثالً  یبررس   یت قابل  یمتفاوت  يکردهایاز رو  ،یمشارکت  جوییاطالع  رفتار  ةحوز  در  شدهانجام  يهاپژوهش

دو  و  (2019)  5دو   و  فردوس  ،(2021)  همکاران  و  4هی  مانند و  حوز  یقاتیتحق  (2019)  6عارف  موضوع   يگردشگر  ةدر    با 

آنو    اندداده  انجام  یمشارکت  جوییاطالع  يرفتارها وظا  به  ،در  سفر    یفیانواع  در   ن یهمچن  اند.کرده  اشارهدارد    وجودکه 

  جویی اطالع  ةحوز  در  زین   یمختلف  يهاپژوهش.  اندداده  شنهادیپ  گردشگران  مشترک   يجو و جست   لیتسه  يبرا  ییهاروش

  که  است   شده  انجاممقاطع مختلف و افراد مسن(    انیدانشجو   رستان، یآموزان مقطع دبدانشمختلف )  یسن  يهارده  در  ی مشارکت

 شده انجام  جوهاي وجست   مانند  یمختلف  هايفعالیت در    آن  ری تأث  و  شده   یابیارز  ها گروه  نیا  نی ب  در   یمشارکت  جویی اطالع  رفتار

 wei et al., 2022; Kang, 2019  Wu et)  اندکرده  یبررس  راو ...    یزندگ   ت ی فیک شدن  بهتر  ،یدرس  هايطرح  انجام  وب،  در

 
1. Individual information seeking behavior 

2. Shah 

3. Harrison 

4. Ye  

5. Fardous & Du 

6. Arif & Du 



 

 رازی دانشگاه ش یلیتکم التیتحص انیدانشجو یمشارکت ییجواطالع هايرفتار تحلیل 40

al., 2018; Avula et al., 2018;.)  در  اغلب   را  خود  یوب  ي جوهاوجست   کاربران  دهدیم  نشان   هاپژوهش  نیا  جینتا  

  دیدگاه   ها،پژوهش  برخی  در.  کنندمی  ترکیب   هم  با  را  نتایج  درنهایت  و  دهندمی  انجام  جداگانه  ابزارهاي  با  و  متفاوت  هايمکان

و    (2014)و همکاران    1وو،  (2020)  همکاران  و  زادهمیابراه  مانند  پژوهشگرانی   و  است   بوده  مدنظر  مشارکتی   جوییاطالع  فنی

 . اندپرداخته مشترک  يجو وجست   يهاسامانه یابیو ارز طراحیبه   (2013)و همکاران  2بوهم

  و  مشارکتی  جوییاطالع   ندیافر  درک   و  یاکتشاف  يهاروش  بر  اغلب   ،یمشارکت   جوییاطالع   ةحوز  در  شدهانجام   قاتیتحقبرخی  

 ,wei et al., 2022; ye et al., 2021; Kang)  است  بودهمتمرکز    فرایند  این  انجام  براي  پژوهشگران  هايانگیزه  و  موانع

2019; Fardous & Du, 2019; Leeder & Shah, 2016.)  در   و  کیفی  و  کوچک  يهانمونه  براساس  اغلب   هاپژوهش  این  

حاضر    ژوهشپ(.  Shah, 2012; 2013; 2017; Karunakaran, 2010)  است   شده  انجام  محورپژوهش  هايسازمان  سطح

تحلیل    است   برآن با  ش   یلیتکم  الت یتحص  انیدانشجو  یمشارکت  جوییاطالع  هاي رفتارتا  تجربیات   رازیدانشگاه  بعد  دو  در 

  هنگام   در  الزم  اطالعات   زانیم  مختلف،  فی وظا  انجام  در  یمشارکت  ییجواطالع   ةتجرب  ،وب  در  گروهی  جويوجست   ةتجرب)  زیسته

  از  تري عمیق  شناخت   به  به این رفتار، ها  و میزان تمایل آن  (یگروه  کار  اتمام  يبرا  شدهصرف   زمان  مدت  و  یمشارکت  ییجواطالع 

درذکرشده  موضوع   راستاي  در  .برسد  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان  ی مشارکت  ییجواطالع  رفتارهاي پژوهشگران    این  ، 

   :دندهپاسخ  ریز يهاپرسش به اندکرده تالش پژوهش

 دارند؟ یجویی مشارکتاطالع پیرامون رفتاراي زیستهتجربیات  چه یرازدانشگاه ش یلیتکم یالتتحص یاندانشجو  .1

 دارند؟  تمایل مشارکتی جوییاطالع رفتار به میزان چه به شیراز دانشگاه تکمیلی تحصیالت دانشجویان .2

 پژوهش روش

پژوهش حاضر  جامعو    یکمّ  یپژوهش  است.  پیمایشی  نوع  پژوهش    ةاز  این   یلیتکم  یالتتحص  یاندانشجو   ةهم  راآماري 

  هاي دانشکده  دانشجویان  بین   از   وي  اطبقه  تصادفی  ةشیو   به  پژوهش  این  ةنمون.  دهندتشکیل می  1399  سال  در  یرازدانشگاه ش 

 نفر محاسبه شد.  302جدول مورگان به تعداد  يمختلف برمبنا

( يدکتر و ارشد یکارشناس انی)دانشجو ها دانشکده کي تفک به پژوهش نمونه و جامعه ياعضا  تعداد -1 جدول  

   دانشکده

 تعداد

 انیدانشجو

  ی کارشناس

 ارشد

 درصد 

 تعداد

 ة نمون

 ارشد

 درصد 

 تعداد

 انیدانشجو

ي دکتر  

 درصد 

 تعداد

 ة نمون

ي دکتر  

 درصد 

مهندسی فنی   439 7/26  65 27 98 22 15 23 

پایه  علوم  387 23 46 2/19  126 8/28  19 2/29  

هنر و انسانی  علوم   646  3/39  103 43 124 4/28  18 6/27  

6/9 158 کشاورزي  23 6/9  53 1/12  8 3/12  

6/0 10 دامپزشکی  2 8/0  35 8 5 6/7  

 100 65 100 436 100 239 100 1640 جمع

 

  30/ 5نفر( و  210درصد زن ) 69/ 5شامل  ت،یجنس   براساس  که است  شده داده نشان 2 جدول  در پژوهش ةنمون یفراوان عیتوز

 . دارندسال  40 یال 31بعد  ةمرحلسال و در  30 تا 20 هایآزمودن شتری. باست ( نفر 92) مرد درصد

  

 
1. Wu 

2. Böhm  
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 ی ليتحص مقطع وسن،  ت،ي جنس برحسب پژوهش يهایآزمودن یفراوان عیتوز -2 جدول

 درصد  یفراوان ها مؤلفه  مقوله

 ت ی جنس
 5/69 210 زن

 5/30 92 مرد 

 سن

30-20 226 8/74 

40-31 75 8/24 

50-41 1 3/0 

 ی لیتحص مقطع
 6/61 186 ارشد  یکارشناس

 4/38 116 ي دکتر

 0/100 302 - کل  جمع
 

  ان یدانشجو   ةیکلاست که    گفتنی ( هستند.  % 61/ 6)  ارشد  یکارشناس   مقطع  در  کاربران   ةعمد  ،یلیتحص  مقطع  براساس  نیهمچن

 رساله بودند. اینامه انیگذراندن پا ةمرحلدر  يارشد و دکتر یکارشناس

 رفتار   به  لیتما  ةحوز  در  استاندارد  ةنامپرسش  نبود  به  توجه  با.  شد  انجام  نامهپرسش  قیطر  از  پژوهش  نیا  اطالعات  يگردآور

  سه   شامل  نامهپرسش  نیا.  شد  هیته  ساختهمحقق  يانامهپرسش  مرتبط،  يهاپژوهش  یبررس  و  مطالعه  با  ،یت مشارک   جوییاطالع

 . بود بخش

  بخش در. شد يگردآور رهیغ و  یلیتحص مقطع ت،یشامل سن، جنس  ،دهندگانپاسخ شناختىت ی هاى جمعژگىیبخش اول، و در

 اطالعات  زانیم  ،یگروه  يجووجست   ةتجرب  درمورد  الؤ س  شامل  که  شد  یطراح  یسنجنگرش  به  مربوط  سؤال  یازده  دوم،

  جویی اطالع  يرفتارها  درمورد  های آزمودن  ةتجرب  ،آن  یط  و  بود  رهیغ   و  یمشارکت  جوییاطالع  ةتجرب  نیح  در  ازین  مورد

 .شد استخراج آن به مربوط اتی جزئ و  یمشارکت

 هفت در یک طیف لیکرت    گویه  26  شامل  نامهپرسشدست آمد. این  به  یمشارکت  جوییاطالع  رفتار  به  لیتما  سوم،  بخش  در

.  بود  182و حداکثر نمره    26  بخش  نیا  يحداقل نمره برا   ،اساسنی. برا بود)کامالً موافقم(    7)کامالً مخالفم( تا    1  از  يادرجه

روا  براي محتوا  يصور  ییسنجش  از    نامهپرسش  نیا  ،ییو  برا  دیاسات  ةمطالعپس  مشاور،  و  علم   يراهنما  متخصص  هفت 

  ن یا ییایپا نیدست آمد. همچنهب ییو محتوا يصور ییروا ،هاات آنیفرستاده شد و پس از اعمال نظر یشناساطالعات و دانش

 دست آمد.  هب 0/ 908کرونباخ با مقدار  يآلفا ب یاز ضر نامهپرسش

قالب   نامهپرسش  88  تعداد  ابتدا  ،هاداده  يگردآور  منظورهب )  يآورجمع  کیالکترون  ةنامپرسش  در   یپاندم  وجود  لیدل  بهشد 

  يگردآور  ةادام  يبرا،  نیبنابرا  .نشد  افت یدر  یپاسخ کاف  کیصورت الکترون به  هانامهپرسش  ةبارنیچند  ارسال  رغمبه  اما  ،(کرونا

  حات یتوض  باهمراه    نامهپرسش  يتعداد  و  شد  مراجعه  یلیتکم  التیتحص  انیدانشجو  خوابگاهها، به  هدانشکد  کیبه تفک  هاداده

با توجه به جدول  گفتنی.  ارائه شد  انیدانشجو   به  هانامهپرسش  لیتکم   ة نحو   موردپژوهشگر در  الزمِ از تکم1  است   لی، پس 

 پژوهش  ة نمون  به  مربوط  مورد نیاز   ي هاداده  تمامی   که  یافت   ادامه  یزمان  تا  ها داده  يگردآور  ،دانشکده  هرمرتبط با    يهانمونه

  علوم  يآمار  افزارنرم و    رهیمتغتک  يکا  مجذور  يناپارامتر  آزمون از  زین  پژوهش  يهاداده  لیوتحله یتجزمنظور  هب  .شد  يآورجمع

 .شداستفاده  211اس.پی.اس.اس یاجتماع

 پژوهش  يهاافتهی
   شيراز دانشگاه تکميلی تحصيالت دانشجویان جویی مشارکتی اطالع  رفتار ةتجرب .1

  جویی اطالع   در  آنان  يهاتجربه،  شیراز  دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان  جویی مشارکتیرفتار اطالع  شتری ب  شناخت   براي

 .شد  یبررس  رهیمتغتک يکا مجذور يناپارامتر  آزمون قی طر از یمشارکت

 
1. SPSS 21 
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 وب در گروهی جويوجست  ةتجرب (الف

تفاوت  به سنجش  تکو جست   ةتجربمنظور  کاي  مجذور  ناپارامتري  آزمون  از  وب،  در  گروهی  شد.  جوي  استفاده  متغیره 

دست آمد و سپس تجربیات  صورت کلی بهجوي گروهی در وب بهو جست   ةتجربآزمودنی پیرامون    دیدگاه  باریک  منظوربدین

  گروهی   جويوجست   ةجربت  داشتنپیرامون    که  داد  نشان  آزمون  این  نتایج  جوي گروهی در شرایط مختلف آزمون شد.و جست 

229.163, P (2,  2χ= (N=302) دارد  وجود  معناداري  تفاوت  انتظار  مورد  و  شدهمشاهده  فراوانی  بین  کلی،  صورتبه  وب  در

  113/ 7برابر با مثبت    یاست و با اختالف  215  ،وب  در  گروهیوجوي  جست   ةتجرب  داشتن  یفراوان (. با توجه به اینکه  0.001 ˂

دارد  یفراوان  نیشتریب گفت  یم  ،را  که    فراوانیتوان  داشتهوجوي  جست   ةتجربدانشجویانی  را  وب  در  طور   به  اندگروهی 

 اند. جو را تجربه نکردهو این نوع جست  تاکنون که است  دانشجویانی از بیشمعناداري 

  اطالعات   يجو و جست   پیرامون  هاآن  ةتجرب  وب،  در  دانشجویان  گروهیوجوي  جست   ةنحو   شدنمشخص  منظوربه  ادامه  در

  از   جداگانه،  همراه  تلفن  ای  انهیرابا    مشترک،  همراه  تلفن  ای  انهیرابا    متفاوت،  مشترک،  يهامکاندر    یگروه  صورتبه   وب  در

نتایج سنجش شدو...    مشترک   اطالعات  يجو و جست   يافزارها نرم   از  استفاده  با  ،یتلفن  ةمکالم   ای  برخط  يگو وگفت   قیطر  .

  شده و موردمشاهدهفراوانی    بین   فقطگفته،  پیش  متغیرهاي انواع    میان  ازمتغیره نشان داد که  متري مجذور کاي تکاآزمون ناپار

 ة تجرب»  و  «جینتا  با  رابطه  در  یگروههم  با  بحث   سپس  و  جداگانه  صورتهب  وب  در  اطالعات  يجو وجست   ةتجرب»  انتظار

  و (  2تفاوت معناداري وجود ندارد )جدول    «جداگانه  همراه  تلفن  ای  انهیرا  با  جداگانه  طوربهاطالعات در وب    يجو و جست 

 شده و مورد انتظار تفاوت معناداري وجود دارد.  مشاهدهفراوانی   میان ،گروهی در وبوجوي جست براي سایر تجربیات 

که  بدین   زانیم  به  مشترک   یمکاندر    یگروه  صورتبه  وب  در  اطالعات  يجو وجست   ةتجربمعنا 

(0.004 ˂ P ,8.278 = )N=302 ,(1 2χ  در سطح پی  مقدار ضریب  اینکه  به  توجه  با  و  است  با  یک(  و  است  معنادار  صدم 

مقادیر   به  فراوانی  می  ،یفراوانتوجه  بین  که  گفت  دارد. همچنمشاهدهتوان  معناداري وجود  تفاوت  انتظار  مورد  و  با    نیشده 

  يهامکاندر    یگروه  صورتبه  وب  در  اطالعات  يجو وجست ة  تجربدر    صدمتوجه به اینکه مقدار ضریب پی در سطح یک

توان گفت که بین فراوانی  می  ،یفراوانمعنادار است و با توجه به مقادیر    (1,  2χ)= (P ˂ 0.001 N=302 ,17.166)  متفاوت

تفاوت معناداري وجود دارد.  مشاهده انتظار    و  ب ی غا  یگروههم   يبرااطالعات در وب    يجو و جست   ةتجربدر  شده و مورد 

شده و مورد  مشاهدهفراوانی    میانتوان گفت که  مینیز  (  1,  2χ)= (P ˂ 0.001 N=302 ,52.57)  جیکردن او از نتاسپس مطلع

 .است  مدنظر یفراوان از کمتر نفر 63 این مقدار، کهانتظار تفاوت معناداري وجود دارد 

دو    همچنین وب    يجو وجست   ةتجربهر  در  م  یتلفن  ةمکالم  ای  برخط  يگو وگفت   قیطر  ازاطالعات   زانیبه 

(0.001 ˂ P ,78.530 = )N=302 ,(1 2χ  )  همراه   تلفن  ای   انهیرا با    یگروه  صورتبه  وب  در  اطالعات  ي جو و جست   ةتجربو  

صدم معنادار  یکبا توجه به اینکه مقدار ضریب پی در سطح    هستند که(  1,  2χ)= (P ˂ 0.001 N=302 ,109.682)  مشترک

معناداري وجود دارد.   و  یمنف شده و مورد انتظار تفاوت  مشاهدهتوان گفت بین فراوانی  می  ،ی فراواناست و با توجه به مقادیر  

  با .  شد  گزارش  274.649, P ˂ 0.001(1,  2χ)= (N=302)  زانیم  به  ی مشارکت  جوییاطالع  يافزارهانرماز    استفاده  نیهمچن

  یفراوان  نیکمتر  144  یمنفبرابر با    یاست و با اختالف  2/ 3  ی مشارکت  جوییاطالع  يافزارهانرماز    استفاده  یفراوانتوجه به اینکه  

م دارد،  که  تیرا  دانشجویانی  فراوانی  معناداري  طور  به  گفت  را    یمشارکت  جوییاطالع  يافزارهانرماز    استفاده  ةتجربوان 

 (.3اند )جدول جو را تجربه نکردهو از دانشجویانی است که تاکنون این نوع جست  کمتر ،اندداشته

 وب در یگروه يجووجست  تجربةمتغيره پيرامون تک  يکا  مجذورآزمون  نتایج -3جدول 

 درصد  یفراوان پاسخ  مقوله
  ی فراوان

 انتظار مورد
 2Χ DF P اختالف 

  يجوو جست ةتجرب

  وب در اطالعات

 یگروه صورتبه

 7/113 3/100 2/71 215 بله 

163/229 2 001/0 
 -3/14 3/100 8/28 87 ر یخ

 004/0 1 278/8 -25 151 7/41 126 بله   يجوو جست ةتجرب
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 درصد  یفراوان پاسخ  مقوله
  ی فراوان

 انتظار مورد
 2Χ DF P اختالف 

  وب در اطالعات

در  یگروهصورت به

 مشترک  یمکان

 25 151 3/58 176 ر یخ

  يجوو جست ةتجرب

  وب در اطالعات

در  یگروهصورت به

 متفاوت  يهامکان

 -36 151 1/38 115 بله 

166/17 1 001/0 

 36 151 9/61 187 ر یخ

  يجوو جست ةتجرب

  وب در اطالعات

با   یگروهصورت به

  همراه تلفن ای انهیرا

 مشترک 

 -91 151 9/19 60 بله 

682/109 1 001/0 

 91 151 1/80 242 ر یخ

  يجوو جست ةتجرب

اطالعات در وب  

  با  جداگانه صورتبه

  همراه تلفن ای انهیرا

 جداگانه 

 -21 151 43 130 بله 

841/5 1 016/0 

 21 151 57 172 ر یخ

  يجوو جست ةتجرب

  ازاطالعات در وب 

  يگووگفت ق یطر

 ی تلفن ةمکالم ای برخط

 -77 151 5/24 74 بله 
530/78 1 001/0 

 77 151 5/75 228 ر یخ

  يجوو جست ةتجرب

  بااطالعات در وب  

  يافزارها نرم از استفاده

  اطالعات يجو وجست

 مشترک 

 -144 151 3/2 7 بله 

649/274 1 001/0 

 144 151 7/97 295 ر یخ

  يجوو جست ةتجرب

اطالعات در وب  

  و  جداگانه بصورت

  با  بحث سپس

  با  رابطه در یگروههم

 ج ینتا

 -12 151 46 139 بله 

907/1 1 167/0 

 12 151 54 163 ر یخ

  يجوو جست ةتجرب

  يبرا اطالعات در وب  

 و  بیغا یگروههم

کردن او از  سپس مطلع

 ج ینتا

 -63 151 9/12 88 بله 

57/52 1 001/0 

 63 151 9/70 214 ر یخ

      0/100 302  جمع
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 مختلف  وظایف انجام در مشارکتی جوییاطالع   ةتجرب (ب

متغیره  تکناپارامتري مجذور کاي    آزمون  از شده،  منجر    یجویی مشارکتکه به رفتار اطالع  یفینوع وظاسنجش تفاوت  منظور  به

  مشارکتی  جوییاطالع  ةتجربمربوط به »  ةتجرب  پیرامون  که  نی است گفت  ،3  جدولدست آمده از  به  یجبا توجه به نتااستفاده شد.  

 دارد  وجود  معناداري  تفاوت  انتظار  مورد  و  دهشمشاهده  فراوانی  میان  ،«درسی  هايپروژه   و  تکالیف  انجام  در

(0.001 ˂P  ,70.583 = )N=302 ,(1 2χ  اینکه به  توجه  با    و  تکالیف  انجام  در  مشارکتی  جوییاطالعة  تجرب  فراوانی(. 

با اختالف  224  درسی  هايپروژه با مثبت    یاست و    که   دانشجویانی  فراوانی  گفت   توانمی  دارد،  را  فراوانی  بیشترین  73برابر 

بیش از دانشجویانی است که    معناداري  طوربه  اندرا داشته  ی درس  يهاپروژه  و  فیتکال  انجام  در   یمشارکت  جویی اطالع  ةتجرب

نوع   این  نکرده  وجو جست تاکنون  تجربه  انجام    ی مشارکت  ییجواطالع  ةتجربدر    همچنیناند.  را    میان  نیز  پژوهشی   طرحدر 

به که  11.921, P ˂ 0.001(1,  2χ  ،)= (N=302)   دارد  وجود  معناداري  تفاوت  انتظار  مورد  و  شدهمشاهده  فراوانی با توجه 

شده و  فراوانی مشاهده  میان  نی است گفت  ،یفراوانصدم معنادار است و با توجه به مقادیر  یکاینکه مقدار ضریب پی در سطح  

  ی با فراوان  «نامهپایان  تدوین  در  مشارکتی  جوییاطالع  ةتجرب»  به  مربوط  تجربه  کمترینمورد انتظار تفاوت معناداري وجود دارد.  

107( فراوانی    است   (٪35/ 4نفر  بین  دارد  مشاهدهکه  وجود  معناداري  تفاوت  انتظار  مورد  و  2χ  ,1))شده 

N=302) = 26.316, P ˂ 0.001  .)اند داشته  مشارکتی  جویی اطالع  ةتجرب  نامه پایان  تدوین  درکه    کسانی   است نی  گفت  پس

 .  است  بودهمورد انتظار  ینفر کمتر از فراوان 44/ 5

 یمشارکت  ییجواطالع  يبرا  کارها انجام در هایآزمودن یفراوان عیتوز -4 جدول

 درصد  یفراوان پاسخ  مقوله
  ی فراوان

 انتظار مورد
 2χ df p اختالف 

در  یمشارکت ییجواطالع ةتجرب

 ی پژوهش ةپروژانجام 

 30 151 9/59 181 بله 
921/11 1 001/0 

 -30 151 1/41 121 ر یخ

در  یمشارکت ییجواطالع ةتجرب

 ی درس يهاو پروژه  فیانجام تکال

 73 151 2/74 224 بله 
583/70 1 001/0 

 -73 151 8/25 78 ر یخ

در  یمشارکت ییجواطالع ةتجرب

 نامه انیپا نیتدو

 -5/44 5/150 4/35 107 بله 
316/26 1 001/0 

 5/44 5/150 6/64 195 ر یخ

 

به    در  انیدانشجو   ،فوق  موارد  برافزون  مشکالت  رفع  اختراع،  ثبت   کتاب،  فیلأت  يبرا  که  اندکرده  اشاره  باز  سؤالپاسخ 

  يهادر پروژه  ت یدرنها  و  يدیتول  کارگاه  ياندازراه  ها،سازمان  يبرا  يگذاراست ی س  ،يکار  مسائل  يبرا  راهکار  افتنی  ،يافزارنرم 

 .اندداشته یمشارکت ییجواطالع يرفتارها  ،ياقتصاد

 مشارکتی  جوییاطالع  هنگام در الزم اطالعات  ميزان( ج

که    هاآزمودنی  از  گروهی،  کارهاي   در  نیازها  پیچیدگی  سطح  از  آگاهی منظور  به   را  اطالعات  به   خود  نیاز  میزان خواسته شد 

 .کنند مشخص

 هاگروه  یاطالعات ازين رفع  يبرا  اطالعات زانيم -5 جدول

 درصد  یفراوان ها مؤلفه 
  مورد ی فراوان

 انتظار
 2χ df p اختالف 

 -5/66 5/75 3 9 ساده جواب کی به یاب یدست

265/550 3 001/0 
 بعن م کی به یاب یدست

 ی اطالعات
42 9/13 5/75 5/33- 

 یاطالعات منابع به یاب یدست

 مختلف 
250 8/82 5/75 5/174 
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تک  مجذورآزمون    نتایج پیرامون    نشانمتغیره  کاي  که  ن  يبرامختلف    یاطالعات  منابعبه    ی ابیدستداد    میان   ،یاطالعات  ازیرفع 

(. با توجه به اینکه   3,  2χ)550.265, P ˂ 0.001= (N=302) دارد وجود معناداري تفاوت انتظار  مورد و شدهمشاهده فراوانی

اختالف  250  مختلف یاطالعات منابع  به   یابی دستداشتن    یفراوان با  و  مثبت    یاست  با  دارد،    یفراوان  نیشتری ب  174/ 5برابر  را 

 . است  گریدبیش از دانشجویان به طور معناداري  اندداشته از ین یمختلف یمنابع اطالعات بهگفت فراوانی دانشجویانی که  توانیم

 گروهی کار اتمام  براي شدهصرف  انزممدت  (د

 فراوانی  میان  که  داد  نشان  پژوهش   جی نتا  است،  دهیانجام  طول  به  یمشارکت  جوییاطالع  ت یفعال  کی  که  یزمانمدت  با  ارتباط  در

  ی فراوانتوجه به اینکه    با 104.55, P ˂ 0.001(8,  2χ  .)= (N=302) دارد  وجود   معناداري  تفاوت  انتظار  مورد  و  شده   مشاهده

  که  دانشجویانی  فراوانی   نی استگفت  دارد،  را  یفراوان  نیشتری ب  73/ 4  مثبت  با  برابر  یاختالف  با  و   است   107  ماه«کی  تا  هفتهکی»

 . است  گرید دانشجویان از بیش معناداري طور به دهیانجام طول به ماهکی  تا هفتهکی نیب هاآن یگروه کار

 یگروه کار دنيرساتمام به  يبرا الزم زمان مدت :6 جدول

 درصد  یفراوان ها مؤلفه 
  مورد ی فراوان

 انتظار
 2Χ DF P اختالف 

 -6/17 6/33 3/5 16 کمتر  ای ساعت کی

   55/104              8                001/0 

 -6/3 6/33 9/9 30 ساعت  چند

 4/48 6/33 2/27 82 چند روز  تا کی

 4/73 6/33 4/35 107 ماه  کیهفته تا  کی

 4/32 6/33 8/21 66 ماه  ندچ از شیب 

 

 مشارکتی  جویی اطالع رفتار به دانشجویان تمایل تعيين. 2

بررس  پس اطالع  رامونیپ  انی دانشجو   ةتجرب  یاز  مشارکتیرفتار  تحصیالت    تعیینمنظور  به  ،جویی  دانشجویان  تمایل  میزان 

  یکسان  یازاتبا امت  الؤ س  26شامل    یمشارکت  جوییاطالع  ةنام پرسشجویی مشارکتی، از  تکمیلی دانشگاه شیراز به رفتار اطالع

  شده محاسبه  ةنمر  چنانچه.  بود  کاربران   یمشارکت  جوییاطالع  رفتاربه    ل یتما  انگریب  ،سؤال  26  نیاة  نمر  مجموع   که استفاده شد  

  130  تا   88  نیب  شدهمحاسبهة  نمر  اگر.  است   فیضع  و  نییپا   حد  در  یمشارکت  جویی اطالع  رفتار  به  لیتما  باشد،  87  تا  26  نیب

 رفتار   به  لیتما  باشد،  182  تا  131  نیب  شدهمحاسبه  ةنمر  اگر  و  است   متوسط  حد  در  یمشارکت  جوییاطالع  رفتار  به  لیتما  باشد،

 باشد.  182و  26 نست توایم شدهکسب  ازی امت حداکثر  و حداقل  که است  گفتنی. است  ادی ز و باال درحد جوییاطالع

 مشارکتی  جویی اطالع رفتار به شيراز دانشگاه تکميلی تحصيالت دانشجویان تمایل -7 جدول

 شده محاسبه  نمرات مجموع
 ی ليتکم التيتحص انیدانشجو

 درصد  یفراوان

 3/2 7 87-26 نیب  نمرات

 19 58 130-88 نیب  نمرات

  1/78 236 182-131 نیب  نمرات

   100 302 جمع

 

  نیشتریاز ب  ،درصد(  78/ 1نفر )  236  ی فراوان  با(  یجویی مشارکتاطالع  يباال  ازی )امت  131تا    131  نینمرات ب  ،7جدول    براساس 

 .ندبرخوردار یفراوان نیکمتر از ، 87تا  26 نیب  نمرات و یفراوان
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   یمشارکت ییجواطالع  یفيتوص  يهاشاخص  -8 جدول

 فیرد
 تعداد

 نمونه 
 نمره نیکمتر ار يمع انحراف

 نیشتريب

 نمره

1 302 765/0 53 182 

 

منظور  به  ،بعد  ةمرحل  در.  است  182نمره    نیشتریو ب  53،  نامهپرسش  نیشده از کل اکسب   ةنمر   نی، کمتر8  جدول  به  توجه  با

 اي نمونهتک  تی  آزموناز    ، یلیتکم  التیتحص  انیدانشجو   نی در ب  یمشارکت  ییجواطالعبه رفتار    لیتما  زانیم  يسنجش معنادار

با میانگین    ة مقایسو   انتظار    نیانگیم  ،پژوهش  ن ی. در اشد  استفاده انتظار    موردنتایج  ب  70مورد  به    ل یتما  ةنمر  ن یشتریدرصد 

 گرفته شد.   ( در نظر127/ 4) یمشارکت جوییاطالع فتارر

 ی مشارکت ییجواطالع  رفتار به   لیتما زانيم  يانمونه تک  یت آزمونهاي توصيفی شاخص  -9 جدول

 تعداد

 نمونه 
 ن يانگيم

  انحراف

 استاندارد 
 ار يمع يخطا

302 5316/143 55/20 184/1 

 

 ی مشارکت ییجواطالع  رفتار به لیتما  زانيم  يانمونه تک  یت آزمون -10 جدول

  4/127= آزمون نمره 

 T df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

 درصد  95 اطمينان با

 بيشترین کمترین

 5/18 8/13 131/16 001/0 300 615/13 ی مشارکت ییجواطالع رفتار

 

.  (10)جدولمعنادار است   001/0در سطح    300  يآزاد  ةدرج( است که با  =13t/ 62)  آمدهدست به  یت  ةآمارآزمون،    نیا  براساس 

ب  جهینت  توانیم  ،نیبنابرا که    وجود  يمعنادار  تفاوت  ( 5316/143)  حاصل  نیانگیمو    (127/ 4)انتظار  مورد  نیانگیم  نیگرفت 

 ن یانگ یماز    شیب  شدهمطالعه   ةنموندر    یمشارکت  ییجو رفتار اطالع  نیانگیکه م  دهدیم  نشان  ها نیانگ یم  ةسیمقا.  (9)جدولدارد

 است.   ادیها زیآزمودن  نیدر ب ییجو اطالعبه رفتار   لیتما ،توان گفت یم ،اساسنی. برا است ( درصد 70) انتظار مورد

 يريگجهينت
  پردازش  و  یابی دست  ازآنجاکه.  کنندیم  استفاده  خود  يازهاین   رفع  يبرا  یارتباط  و  یمشارکت  يها يفناور  ازافراد    ،یکنون  عصر  در

  اطالعات   از  استفاده  و  یاب ی باز  ، وجو جست   يبرا   يار یبس  مشکالت  است،  یافته  يشتری ب  ت ی اهم  روزمره  یزندگ   در  اطالعات

 شده است.   منجر ی جویی مشارکتامر به اطالع نیو ا  است  یمشارکت و  یاجتماع روابط  از استفاده مستلزم  که دارد وجود

  ن یهمچناند.  تجربه کردهکلی  صورت  بهرا    وب  در  یگروه  يوجوجست ة  تجرب  يادیز  دانشجویان  که  داد  نشان  پژوهش  جینتا

  فقط  ،نددمتفاوت نشان دا  ي ها مکاننسبت  بهمشترک    یدر مکان  یگروه  يوجو جست به    يشتریب  ة عالقافراد    نیا  نکهیا  رغمبه

از   نفر  ابزارها  ةتجربها  یآزمودنهفت  از  را    ي وجو جست   ي استفاده  بقاند  داشتهمشترک  تاب  ةیو  استفاده  هافراد  آن  از  حال 

  نیا  جینتا .  نداشتند  را  یمکالمه تلفن  قی از طر  ا یاطالعات با ابزار مشترک و    ي وجو جست   ةتجرب  ي ادیافراد ز  نیهمچن  اند.نکرده

 2پرز  هرناندز  ،(2016)  شاه  و  دریل،  (2018)  همکاران   و  1اووال،  (2018)  همکاران  و   وو   ،(2019)  کانگ   يهاپژوهشپژوهش با  

  يابزارها  ای  هاسامانهکم از    ةاستفاد  رامونیپ  (2007)  4تزیهورو   و  سیمور  و  (2010)  شاه  ،( 2011و شاه )  3گونزالس   ،(2015)

 
1. Avula  

2. Hernández Pérez 

3. Gonzales 

4. Morris & Horvitz 
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انجام    يوجو جست  و  و  صورت  به  وجو جست مشترک   در  نیز  (2019)  کانگ  .بود  همسو   گریکدیبا    جی نتا  ب یترک جداگانه 

که    ،پژوهش خود کرد   انجام  جداگانه  يابزارها  با   و  متفاوت  يهامکان  در  اغلب   را  خود  یدرس  ةپروژآموزان  دانشمشاهده 

  با   گرفتنارتباط  يبرا  یگروه   کار  انجام  نیح  در  هاآن   نیهمچن.  کنندیم  ب یترک   هم  با   را  جی نتا  ت یدرنها  و  هنددیم

)  وو.  کنندینم  استفاده  یمشارکت  ي ابزارها  از  ،خود  يها یگروههم    ي ر یادگ ی   جینتا  بهبود  يبراکه    ندمعتقد  (2018و همکاران 

آنگروه،    ياعضا است    ت یاهم  ةدهندنشان  (2016)  شاه   و  لیدرپژوهش    جینتا.  کنند  استفاده  مشترک   ي هاسامانه  ازها  الزم 

ابزارها داد.    راآسان    ةاستفاد  يبرا   یمشارکت  يوجو جست   يساخت  )  باور  بهنشان  پرز    يوجو جست   ةتجرب  ،(2015هرناندز 

  ایانسجام  ة  درج،  يسبک رهبر  مثالًگروه )   ییایتحت تأثیر عوامل مرتبط با پو  برخط  يگو وگفت   قیطر  از  وب  در  اطالعات

  و   روش  نیچند  ازکار،    نیح   در  ها یآزمودن  که  کرد  مشاهده  خود  پژوهش  در   (2010)  شاه  ،یطرف  از.  است (  یگروه  نیقوان

 بود. 1داک گوگل و یتلفن  يهاتماس ،يحضور  جلسات  ل،یمیا هاآن نیترجیرا که کردندیم استفاده يهمکار نیح در ابزار

ح  معموالً  کاربران  که  داد  نشان  (2018)  همکاران  و  اووال  پژوهش  جنتای مشارکتاطالع  نیدر    ي هاسامانهاز    یجویی 

  ي ابزارها  از  استفاده  با  و  کنندیم  وجو جست   مستقل  طوربه  درعوض،  و  کنندینم  استفاده  ی اختصاص  مشترک   ي وجو جست 

  که   داد  نشان  (2011گونزالس و شاه )پژوهش    يهاافتهی.  شوندیم  هماهنگ  تلفن  و  لیمیا  ،یاجتماع   يهارسانه  مانند  ،یارتباط

نسبت  بهرا    يشتریب  یمنابع اطالعات  توانندیاز راه دور( م  ایمحل  )هم  کنندیم  استفاده  جداگانه  يهاانهیکه از را  یکنندگانشرکت 

 با استفاده از  (2007)  تزیهورو  و  سیموربه باور    جفت( پوشش دهند.کی  ای کاربر  تک)  کنندیاستفاده م   انهیرا  کیکه از    يافراد

  گر یکدیزمان با  همریغ  ایزمان  طور همبه  ،در وب  وجو جست هنگام   توانندد میناز هم فاصله دار  ي کهافراد  ،توگتر  سرچ  سامانة

  ن یارزشمندتر(  اتینظر  و  يبندرتبه  د،یبازد  ةخچیتار  وجو،پرس  ةسابق)  یگروههم  يکارها  از  یآگاه  طورهمین  .کنند  يهمکار

 توگتر بود.   سرچ یطراح ةجنب

دانشجو   جینتا  همچنین که  داد  نشان  تکال  هنگامدر    انی پژوهش  پروژه  فیانجام    جویی اطالعتجربة    نیشتریب  ،یدرس  يهاو 

  در  (2019و دو )  فردوس  همسوست.  (2018همکاران )  و  وو  و  (2019و دو )  فردوسهاي  شکه با پژوه  دارند  را   یمشارکت

ا به  خود  پ  نیپژوهش  فعالیت دبر  ی مسئله  که  از:  عبارت یمشارکت  جوییاطالع  هايند  سفر،  گروه  يزیربرنامهاند  در  ها 

  ،یدر پژوهش  (2018همکاران )  و  وو  نیهمچنمشترک.    ماتیها و تصمانتخاب  يبندت یاطالعات، اولو   یرسانهمو    وجو جست 

  دادوگرفت ،  3یاطالعات)  مختلف  بُعد  سه  در  فیدادند که انواع وظا   نشان  2کوگمنتو  مشترِک  ي وجو جست   ةسامانبا استفاده از  

شرکت و    ندمؤثر  ی مشارکت  جوییاطالع  در(  5یی رپو یمس   و  4اطالعات تأث  کنندگاناحساسات  وظا  ری تحت  و    ف یانواع  است 

)  یرسانهم  مثبت(  ژهیوبهاحساسات  طر  احساسات  خواهد    يبرجا   یمطلوب  راتیتأث  یمشارکت  جوییاطالع  يهاسامانه  قی از 

 گذاشت.  

از سطح   یمشارکت  جوییاطالعتحصیالت تکمیلی دانشگاه شیراز به    دانشجویان  لیتماکه    داد  نشان  یقتحق  نیا  جینتا  همچنین

  همکاران  و  زاده ابراهیم  ،(2022)و همکاران    6یکوگران  ،(2021و همکاران )  یههاي  هشکه با نتایج پژو  ، برخوردار است   ییباال

 ناهمسوست.  (2019کانگ )  همسو و با پژوهش (1388) همکاران و پورعلیو  (2008)  موریس ،(1395) فردین ،(2020)

 برعهده  راي  متعدد  مشارکتی  اطالعاتی  رفتارهاي  سفر،  طول  در  مسافران  که  داد  نشان  (2021و همکاران )  یهپژوهش    يهاافتهی

شامل    گیرندمی مستبد  11ی حام  ،10رویپ  ،9کاره همه  ،8رگذاریتأث  ،7میت  کنیبازکه  همچنشودمی  12و  همکاران    یکو گران   ین.  و 

 
1. Google Docs 

2. Coagmento 

3. informational 

4. transactional 

5. navigational 

6. Granikov 

7. Team player 

8. Influencer 

9. All-rounder 

10. Follower 

11. Supporter 

12. Authoritarian 
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بررس  (2022) اطالع  یدر  به  مربوط  پ  ةجامعدر    یمشارکت  ییجو مطالعات  نوع  پنج   ، 1ي عملکرد  يامدهایپ  جملهاز  ،امدیخود، 

شناسا  5يارابطهو    4ي رفتار  ،3ی عاطف  ،2ی شناخت  که    (2020)  همکاران  و  زادهابراهیم  یطرف  ازکردند.    ییرا  از    یکیمعتقدند 

 .است  یاطالعات ةدیچیپ يازها ین و  یررسمیغ  ارتباطات یمشارکت جوییاطالع يرفتارها لیدال

  حد   در  زابل  دانشگاه  یلیتکم  التیتحص  انیدانشجو   یمشارکت  یاب یاطالع  رفتار  که داد    نشان  ( 1395)  فردینپژوهش    ي هاافتهی

 هايفعالیت  در مشارکت و همکاري  خواستار  دانشکاران  اکثریت  ( 2008)  س یمور  باور   به  نیهمچن.  باالست   به  رو  متوسط 

  انی دانشجو   نکهیا  به  توجه  با.  رودیم شماربه آنان موفقیت   در حیاتی بسیار یعامل همکاري که  معتقدند و هستند  پژوهشی

  و   پورعلی  پژوهش  با  یافته  این  دادند،  نشان  را  ییباال  یمشارکت  جوییاطالع  به  لیتما  حاضر  پژوهش  یلیتکم  التیتحص

 الت،یتحص  هرچه  و  ردیپذیم  ریتأث  التیتحص  از  هاگروه  در   فرادا  مشارکت  زانیم   ،يو  باور  به.  همسوست   (1388)  همکاران

 .ابدییم شی افزا هاآن مشارکت  زانیم باشد، باالتر  افراد سواد و یاجتماع سطح

یک )  سو از  راهنما  ی رستانیدبآموزان  دانش  که  است   معتقد  (2019کانگ  جمع  ییو  افزایش    و  یرسانهم   استفاده،  ،يآوردر 

 مختلفی   هايرا به بخش  ی مشارکت  ةپروژ  هاآن .  ندارند  مشترک   ةمطالع  گریکدی  با  ،مدرسه  یمشارکت  يهاپروژه  طول  در  اطالعات

دانش   .کنندیم  تقسیم هر  م  ،آموزسپس  تکمیل  را جداگانه  با  آن   کار   حاصل  ت یدرنهاو    کندیبخش خود    بیترک   گریکدیها 

م  نیا  ةجینت  ناهمسوبودن  علت.  ست ین  همسو   حاضر  پژوهش  جینتا با    جهینت   نیاشود.  می را    بودنمتفاوت  توانیپژوهش 

 ی لیتکم  التیتحص  انیدانشجو   حاضر  پژوهش  ةجامع  اما  بودند؛   آموزاندانش  کانگ  پژوهش  ةجامع  رایز  دانست؛  هاجامعه

 .دارند چشمگیري  ةفاصل گری کدی با  و است  متفاوت گریکدی با  زین هاجامعه سن همچنین. هستند

  به  توجه  بنابراین  ؛است   برخوردار  ییباال  سطح  از  رازی ش  دانشگاهتکمیلی    تحصیالت  انیدانشجو   یمشارکت  یی جو به اطالع  لیتما

  شناخت  همچنین.  آورد  فراهم  را  مشارکتی  ییجو اطالع  اتیتجرب  بیشتر  شناخت   موجب   تواندیم  علمی  ةجامع  از  قشر  این

  این  اهمیت  به   توجه  با  تا  کند  کمک  عالی  آموزش  نظام  مسئوالن  به  تواندیم  مشارکتی   ییجواطالع  رفتارهاي  به  گروه  این  تمایل

  نشان   زین  نیشیپ  يهاپژوهش  ج ینتاکنند.    ریزيبرنامه  رفتارها  این   تقویت  و  موجود  احتمالی  مشکالت  رفع  به  نسبت   رفتار،  نوع

ة شایان  نکتبوده است. اما    يفرد  جوییاطالع  از  تربخشت ی رضا  اریبس   یمشارکت  جوییاطالع  رفتار  زین  عمل  بُعد  در  که  دهدمی

  ن یب  در  یمشارکت  جوییاطالع  به  لیتما  اما  آید،می  چشم  به  عمل   در  کمتر  گروهی  کار  هايمهارت  ران،یا  در  که  است   نیا  توجه

 . دانندیم مؤثر جی نتا ت یفیک  در را آن هاآن و باالست  انیدانشجو 

دستمالچ  یدانجاو   مانند  یپژوهشگران )  و   ی میتسلو    (2003)  7هافستد ،  (2003)  6یو   ةزمر  در   را  ران یا  (1389همکاران 

افراد معموالً    وباالست  ،گراعجم ايجامعه درحکم ران،یا ةجامعدر  گروهیبه کار  لیتما نیبنابرا ؛انددانسته گراجمع  يکشورها

  یداخل ناکه همواره محقق  ،یاجتماع و ی نامطلوب فرهنگهاي یژگ یو از یکیمتأسفانه  یدارند؛ ول ي ادیز شیگرا  گروهیبه کار  

 کمتر   نامحقق  آن،  مکرر  طرح  رغمبهاي که  لهئ مس.  در کشور است   ی گروه  کار  اجراي، ضعف در  اندکردهاشاره    به آن  یو خارج 

 اند. کشور پرداختههاي سازمان در ژهیوبه ،آن شیدایپ و  جادیا درثر مؤ  عوامل ییشناسا به

)  باور  به کار    لیدال  نیترمهم  (1397جعفرپور  از:عبارت  کندیم  مواجه  مانع  با  را  آن   انجام  که  گروهیضعف  وجود   اند 

  تالش   براي  افراد  لیاجتناب از هدررفتن توان فرد در گروه )تماو    ،یي بر گروهتقدم اهداف فرد  ،نشده در گروهحلتعارضات  

که    ،يساختار  يهاب یآس  ن یهمچن  و(  کنندیماست که انفرادي کار    یزمان  در مقایسه با   یگروه  صورتبه  کارکردن  هنگام  کمتر

گروه کار  مانع    یانجام  با  س  ،کندیم  مواجهرا  فقدان  برايآموزش  عملکرد،  یابیارز  ستمیمثل  اعضا  گروه  ندیدن   ،یکار 

 . هات ی فعالافراد با هاي ییتوانا نداشتنتناسب  ،اهداف نشدنسنجش

 
1. Performance outcomes 

2. Cognitive outcomes 

3. Affective outcomes 

4. Behavioral outcomes 

5. Relational outcomes 

6. Javidan & Dastmalchian 

7. Hofstede 
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 در   چه  را،  افراد  هايفعالیت   از  یعیوس  فیط  تواندیم  یمشارکت  جوییاطالع  ،هانقش   یدگ یچیپ  ياقتضابه  نکهیا  به  توجه  با

 مالحظه   درخور  یعمل  و ينظر  ةجنب  دو  از  ذکرشده  جینتا  رد،یگ   دربر  یسازمان  و  یپژوهش  هايفعالیت   در  چه  و  روزمره  یزندگ 

 : است 

  براي  یتالش  را  حاضر   پژوهش  توانیم  ،یمشارکت  جویی اطالع  ةحوز  در   موجود  يهاپژوهش  خالء  به   توجه  با  ،ينظر  بُعد  از

  پژوهشگران،  از  اعم  ـ   افراد  ی تمام  به  پژوهش  نیا   جینتا  زی ن  عمل  ة عرص  در  .دانست   رفتارها  نیا  در  رگذاری تأث  عوامل  شناخت 

و    ت یو تقو بر روي آن    يگذارهیسرما  و  یمشارکت  جوییاطالع  يرفتارها  شناخت   با  تا  کرد  خواهد  کمک  ـ   رانیمد  و  دیاسات

 رفتارها گام بردارند.   نیحرکت به سمت ا  لیتسهبراي  مُهم، نیبهبود ا 

 ي کاربرد اتشنهاد يپ

  گروه  ياعضا  يریادگی  و   کار  ت ی فیک   در  را   یگروه  ي کارها  و   مشارکت   انیدانشجو   که  داد  نشان  پژوهش  نیا  ي هاافتهی −

  کنند  استفاده  يکار  هاي گروه  از  ان،یدانشجو   يکارها  و   اهداف  شبردیپ  براي  هادانشگاه  که   شودمی  شنهادیپ.  دانندیم  مؤثر

 . شود  داده آموزش انیدانشجو   به یمشارکت جوییاطالع ندیافر و

  ي هانظام  یطراح  مثل  یمشارکت  يکارها  يبرا  الزم  یارتباط  يابزارها)مانند    الزم  يبسترها  که  شودمی  شنهادیپ −

  و   یآموزش  مراکز  در   انیدانشجو   یمشارکت  يکارها  انجام  يبرا(  رانیا  در  شدهیبوم  شکل  به  یمشارکت  جوییاطالع

 . شود فراهم یپژوهش

  در   اطالعات  يوجو جست   ةتجرب  پژوهش،  يهایآزمودن  از(  درصد  دو  به  کی)نزد  یکم   اریبس  درصد  نکهی ا  به  توجه  با −

  ي افزارهانرم   به  توجه  اند،داشته  را  مشترک   اطالعات  يوجو جست   يافزارهانرم   از  استفاده  با  و  یگروهصورت  به  وب

 هیتوص ،1کانکت یادوب مثل  داد انجام گروهی  کار هاآن در بتوان  که ییافزارها نرم ای و یمشارکت  جوییاطالع ةکنندت ی حما

را فراهم آورده   مغتنم  یفرصت  کانکت،  یادوب  بستر  در  آموزش  قرارگرفتن  و  هادانشگاهدر    يمجاز  طی . وجود محشودمی

ا از  که  بسترها  نیاست  و  اسکا  ییبستر  برخط  به علت   ـ  پ ی مانند  اعضا  یارتباط    در  گریکدی  با  توانندیم  گروه  ي که 

  ، ضروري است کهراستا  نیبهره برد. در ا  یمشارکت  جوییاطالع  يرفتارها  ت یتقو   براي  ـ   کنند  برقرار  یآموزش  يهانهیزم

 . ردیمدنظر قرار گ  وجو جست   یمشارکت يابزارها و ابزارها  نیا  لیآموزش به اعضا و در کنار آن اشاره به پتانس

 منابع 

  در   یمی ت  کار  بر  یمل  فرهنگ  ياثرگذار   مدل(.  1389)   روزیف  رازنهان،  و   حسن  ،يجعفري عابد  ،اکبری عل  ،یفرهنگ،  دیمحمدسع  ،یمیتسل

 .162-127 ص ،(10-11) 3، راهبرد فرهنگ یپژوهش  یفصلنامه علم .رانی ا

م گروه  یشناسب یآس(.  1397)  حمودجعفرپور،  سازمان  یکار  مدکشور.    يهادر  .  100-75(،  87) 27  تحول،  و  بهبود  تی ری مطالعات 

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=355820 

در شهر    یاعتماد و مشارکت اجتماع  نیرابطة ب  ی(. اعتماد و مشارکت )بررس1388)  حهیلم  ،ی انیش  و  وادجحمد م  ،ي، زاهدنی روپور، پیعل

 . 135-109(،  2)10 ران،ی ا یشناسجامعه  تهران(. مجلة 

  دانشگاه (،  ارشد  یکارشناس  نامهان ی پا. )زابل   دانشگاه  یلیتکم  التیتحص  انی دانشجو  یمشارکت  یابی رفتار اطالع  یبررس(. 1395)   هراز  ن،ی فرد

 . مشهد  مرکز نور امیپ

References 

Alipour, P., Zahedi, M.J., & Shiani, M. (2009). Social Trust and Social Participation: Study On the 

Relations Between Trust and Participation In Tehran. Iranian Journal of Sociology (ISA), 10(2), 

109-135. [In Persian] 

Arif, A.S.M., & Du, J.T. (2019). Understanding collaborative tourism information searching to 

support online travel planning. Online Information Review, 43(3), 369–386. 
Avula, S., Chadwick, G., Arguello, J., & Capra, R. (2018, March). Searchbots: User engagement with 

chatbots during collaborative search. In Proceedings of the 2018 conference on human information 

interaction & retrieval (pp. 52-61). 

 
1. Adobe Connect 

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=355820
https://www.sid.ir/en/journal/Searchpaper.Aspx?Writer=16884
https://www.sid.ir/en/journal/Searchpaper.Aspx?Writer=1311
https://www.sid.ir/en/journal/Searchpaper.Aspx?Writer=43561
https://www.sid.ir/en/journal/JournalList.aspx?ID=3589


 

 رازی دانشگاه ش یلیتکم التیتحص انیدانشجو یمشارکت ییجواطالع هايرفتار تحلیل 50

Böhm, T., Klas, C.P., & Hemmje, M. (2013), Supporting Collaborative Information Seeking and 

Searching in Distributed Environments. In Proceedings of LWA 2013 conference (pp. 16–20). 

Bamberg, Germany. 

Ebrahimzadeh, S., Sharifabadi, S. R., Kamran, M. K. A., & Dalkir, K. (2020). Triggers and strategies 

related to the collaborative information-seeking behaviour of researchers in ResearchGate. Online 

Information Review. 

 Fardin, Z. (2016). A Study Collaborative information seeking behavior of graduate students at Zabol 

University. (M.A. Thesis), Payame Noor University of Mashhad. [In Persian] 

Fardous, J., & Du, J.T. (2019). Characteristics of Collaborative Information Seeking Activities During 

Group Trip Planning: A Preliminary Study. Proceedings of the Association for Information Science 

& Technology, 56(1), 648-650. DOI: 10.1002/pra2.00119. 

González‐Ibáñez, R., & Shah, C. (2011). Coagmento: A system for supporting collaborative 

information seeking. Proceedings of the American Society for Information Science and Technology, 

48(1), 1-4. 

Granikov, V., El Sherif, R., Bouthillier, F., & Pluye, P. (2022). Factors and outcomes of collaborative 

information seeking: A mixed studies review with a framework synthesis. Journal of the 

Association for Information Science and Technology, 73(4), 542-560. 

Harrison, L. A. (2009). Understanding the collaborative information-seeking practices of 

undergraduate students (Master’s thesis). https://ils.unc.edu/MSpapers/3565.pdf 

Hernández Pérez, O. (2015). Collaborative information behaviour in completely online groups: 

exploring the social dimensions of information in virtual environments. Qualitative and 

Quantitative Methods in Libraries, 4(4), 775-787. 

Hofstede, G. (2003). Culture’s consequences: Comparing values, behaviors, institutions and 

organizations across nations. Thousand Oaks, California: Sage. 
Jafarpoor, M. (2018). The pathology of Groupwork in Iranian organizations. Management Studies in 

Development & Evolution, 27(87), 75-100. [In Persian] 

Javidan, M., & Dastmalchian, A. (2003). Culture and leadership in Iran: The land of individual 

achievers, strong family ties, and powerful elite. Academy of Management Perspectives, 17(4), 

127-142. 

Kang, J.H. (2019). Lonely Collaborative Information Behavior (CIB) of Youth. iConference 2019 

Proceedings, iSchools, https://doi.org/10.21900/iconf.2019.103324 

Karunakaran, A. Spence, P., & Reddy, M. (2010).  Towards a model of collaborative information 

behavior. In C. Shah, M. Reddy & M. Twidale, Workshop on Collaborative Information Retrieval. 

ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work (CSCW 2010). Savannah, GA. New 

York, NY: ACM Press  

Leeder, C., & Shah, C. (2016), Collaborative information seeking in student group projects. Aslib 

Journal of Information  Management, 68(5), 526-544. http://dx.doi.org/10.1108/AJIM-12-2015-

0190. 
Morris, M. R., & Horvitz, E. (2007, October). SearchTogether: an interface for collaborative web 

search. In Proceedings of the 20th annual ACM symposium on User interface software and 

technology (pp. 3-12). 

Morris, M.R. (2008). A survey of collaborative web  search practices. In Proceedings of ACM  SIGCHI 

Conference on Human Factors in Computing Systems (pp. 1657-1660). Florence, Italy. 

Reddy, M.C., Jansen, B.J., & Spence, P.R. (2010). Exploring collaboration and coordination during 

information seeking and retrieval activities. In: J. Foster (Ed), Collaborative information behavior: 

User engagement and communication sharing (pp. 73-88). Uk: Yurchak Printing Inc. 
Shah, C. (2010). Collaborative information seeking: A literature review. Advances in librarianship, 

32(3), 3-33. 
Shah, C. (2012). Collaborative information seeking: The art and science of making the whole greater 

than the sum of all (Vol. 34). London: Springer Science & Business Media. 

Shah, C. (2013). Effects of awareness on coordination in collaborative information seeking. Journal of 

the American Society for Information Science and Technology, 64(6), 1122-1143. 

http://comminfo.rutgers.edu/~chirags/papers/10.1002_asi.22819.pdf 

Shah, C., Caprab, R., & Hansenc, P. (2017), Research agenda for social and collaborative information 

seeking. Library and Information Science Research, 39(2), 140–146. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.lisr.2017.03.005 
Taslimi, M., Farhangi, A., Abedi Jafari, H., & Raznahan, F. (2010). A Model for National Culture's 

Influence on Teamwork in Iran. Strategy for Culture, 3(10), 127-162. [In Persian] 

Wei, W., Munteanu, C., & Halvey, M. (2022, March). Partners in life and online search: Investigating 

older couples’ collaborative information seeking. In ACM SIGIR Conference on Human 

Information Interaction and Retrieval (pp. 47-55). 

https://www.magiran.com/author/mahmoud%20jafarpoor
http://dx.doi.org/10.1108/AJIM-12-2015-0190
http://dx.doi.org/10.1108/AJIM-12-2015-0190
http://dx.doi.org/10.1016/j.lisr.2017.03.005
https://www.magiran.com/author/mohammad%20said%20taslimi
https://www.magiran.com/author/ali%20akbar%20farhangi
https://www.magiran.com/author/hasan%20abedi%20jafari
https://www.magiran.com/author/firouz%20raznahan


 

 1401پاییز  (،3) 33هی اطالعات ند کتابداري و سازما مطالعات 51

Wu, C.H., Hwang, G.J., & Kuo, F.R. (2014). Collab-Analyzer: An environment for conducting web-

based collaborative learning activities and analyzing students’ information-searching behaviors. 

Australasian Journal of Educational Technology, 30(3), 356-374. 
Wu, D., Liang, S., & Yu, W. (2018). Collaborative Information Searching as Learning in Academic 

Group Work. Aslib  Journal of Information Management, 70(1), 2-27. 

https://doi.org/10.1108/AJIM-03-2017-0063 

Ye, E. M., Du, J. T., Hansen, P., Ashman, H., Sigala, M., & Huang, S. S. (2021). Understanding roles 

in collaborative information behaviour: a case of Chinese group travelling. Information Processing 

& Management, 58(4), 102581. 


