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دانشگاه آزاد  هایواحد یعلم اتیاستفاده اعضائ ه زانیم یبررس
 وستهیجستجو پهای از مهارت لرستان استان یاسالم

 3طاهره حسومی 1منصور ترکیان تبار

 :  چکیده

جستجوی پیوسته اعضاء هیات علمی واحیدهای های این پژوهش با هدف آگاهی از مهارت: هدف
 ستان به انجام رسیده است.دانشگاه آزاد اسالمی استان لر

جامعیه آمیاری پیژوهش شیامل  اجرا شده است. توصیفی -پیمایشی این پژوهش به روش: روش
نفیر از آنیان بیه عنیوان نمونیه  176باشد که تعداد می مذکورهای تمامی اعضاء هیات علمی دانشگاه
  است. مورد نیاز از پرسشنامه استفاده شدههای انتخاب شدند. برای گردآوری داده

، عالقیه بیه اینترنیت، دهد که میزان تسلط بر زبان انگلیسیمی نشان پژوهشهای یافته: یافته ها
 توانایی بازیابی و یافتن اطالعات از اینترنیت، اطالعاتی موجود در اینترنتهای میزان استفاده از پایگاه

است که مهارت جستجوی  است.دیگر نتیجه این پژوهش حاکی ازآنباالتر از حد متوسط جامعه مورد 
عبارتی بیشترین کاربرد و جستجوی مجاورتی کمترین کاربرد را در جستجئوی اطالعات توسط اعضاء 

 هیات علمی به خود اختصا  داده اند.
یسیته بادهد که اعضا هیات علمی آنگونه کیه شایسیته و می نتایج این پزوهش نشان: نتیجه گری
شود آنان نتواننید بیه می کنند و همین مسئله سببنمی ستفادهجستجوی پیوسته اهای است از مهارت

 پیوسته استفاده کنند.های پایگاهموجود در  العاتشکل بهینه ای از اط

  لرستان، دانشگاه آزاد اسالمی -هیات علمی، جستجوی پیوسته، مهارت: کلیدواژه

                                                 
 torkiantabar@yahoo.com. گروه کتابداری و اطالع رسانی،دانشگاه آزاد اسالمی، دورود، ایران 1
 thasoomi@yahoo.com اه آزاد اسالمی ، رودهن، ایرانگروه کتابداری و اطالع رسانی،دانشگ. 2
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 مقدمه 

نیوین های ظهور و نفوذ فنآوریکند. می تحوالت شگرف و شگفت انگیزی را تجربه، جهان امروز
نیه تنهیا ، اطالعاتی و ارتباطی و تاثیر غیر قابل انکار آنان بر زندگی آحیاد شیهروندان جامعیه جهیانی

مک لوهان را محقق ساخته بلکه زمینه را برای تداوم این تحوالت میسیر « دهکده جهانی»اصطالح 
چنان با زندگی انسیان « اینترنت»اس آنان نوین اطالعاتی و ارتباطی و در رهای ساخته است. فنآوری

 توان گفت تصیور زنیدگی بیدون آنیان سیخت و میالل آورمی امروزی عجین گشته اند که به نوعی
 شود. می

های ستر که در نهایت منجر به استفاده از انواع پایگاهگاستفاده روز افزون از اینترنت و وب جهان 
طلبد. هرچند ایین امکیان می ویژه جستجو و بازیابی راهای مهارت، شودمی اطالعاتی موجود در آنان

وجود دارد که افراد بدون داشتن تجربه کافی یا مهارت الزم بتواننید تیا حیدودی نیازهیای خیود را از 
طریق اینترنت تامین سازند اما بدون شک استفاده بهینه و کارآمد از اینترنت و پایگاههیای اطالعیاتی 

است که امکان  حققان و پژوهشگران مستلزم آگاهی و تسلط بر مهارت هاییاز سوی م، موجود در آن
 سازد. می یری از این فنآوری را آسان ترگبهره 

شود از یک سو و تنوع می از آن یاد حجم عظیم اطالعات در اینترنت که به اقیانوس اطالعات نیز
جستجو بیش از بیش های مهارت موجب شده اند تا موضوع، نیازهای اطالعاتی کاربران از سوی دیگر
رسد تسلط بر مهارتهای جسیتجو و بازییابی بیرای کیاربران می مورد توجه قرار گیرند. اگر چه به نظر

بیرای جسیتجو و ها با این حیال آگیاهی از حیداقل، مختلف براساس نوع نیاز اطالعاتی متفاوت باشد
 بازیابی اطالعات ضروری است. 
اطالعیات از ابزارهیای متفیاوت جسیتجو در محییط وب ماننید های ظامکاربران برای استفاده از ن

 خیا  اسیتفادههای موضوعی متفاوت و ابزارهای تعبیه شده در پایگاههای سایت، موتورهای جستجو
 کنند که هر کدام از این ابزارها تا حدی میتوانند در بازیابی اطالعیات کیاربران مفیید واقیع شیوندمی
 یند( زودآ: مهربان، حریری)

بیه …جستجوی مجیاورتی، جستجوی میدانی، از جمله جستجوی عبارتی یآگاهی از مهارت های
دهد تا منابع اطالعاتی خود را آنگونه که شایسته و بایسته است بازیابی کنند.چنین می    کاربران اجازه

امیا مهمتیر از  خواسته و یا ناخواسته توسط کاربران مورد استفاده قرار گیرند مهارت هایی ممکن است
 جستجو بر نتایج بازیابی است.های مهارت     میزان تاثیر آگاهی از، هر چیز
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یا راهنماهیای موضیوعی و  موتورها، جستجودر پایگاههای اطالعاتی، منظور از جستجوی پیوسته
ی کتیاب و ییا حتی، پاییان نامیه، کتابخانه دیجیتالی به منظور بازیابی اطالعات مورد نیاز شامل مقالیه

 (. 52، 1833، رحیمی، مهراد) تعریفی خا  است

 : گیرند عبارتند ازمی مهمترین مهارت هایی كه در این تحقیق مورد مطالعه قرار

 شامل کلیدواژه هایی است که باید به طور دقیق کنار یکدیگر بیایند.: جستجوی عبارتی -
 د نزدیک یکدیگر بیایند.خواهمی شود که کاربرمی شامل کلید واژهایی: جستجوی مجارتی -
 توانایی محدود کردن جستجو به فیلدی ویژه است.: جستجوی میدانی -
بیرای بازییابی حیاالت ، عمل اضافه کردن عالمتی به ابتدا یا انتها ریشه یک کلمه: کوتاه سازی-

 مختلف آن کلمه است.
توانیایی آنهیا در ، عاتمهم ابزارهای بازیابی اطالهای یکی دیگر از ویژگی: محدود کردن زمانی -

 (.42-45: دهقانی، علیجانی) محدود کردن جستجو به زمانی خا  است
 اصلی و مورد نظر کاربرهای استفاده از واژگان مترادف با کلیدواژه: واژگان مترادف -
 دهد می بر آن را متناسب با کلیدواژه اصلی تشخیصرواژگانی که کا: واژگان مناسب -

و موسسات پژوهشی و تحقیقاتی بیه دلییل ضیرورت دسیتیابی بیه ها نشگاهاعضاء هیات علمی دا
در زمیره ، کتب و سایر میدارک علمیی دیگیر، آخرین دستاوردهای علمی و جستجو و بازیابی مقاالت

جستجوی آشنایی کافی داشته باشند. بدون شک آشنایی های کاربرانی هستند که الزم است با مهارت
سازد تا کاربران با دقت و سرعت بیشتر اطالعات مورد می امکان را فراهماین ، جستجوهای با مهارت

 نیاز خود را جستجو و بازیابی کنند.

 بیان مسئله 

اینترنت به عنوان یک ابر پایگاه اطالعاتی نقش مهم و ارزنیده ای در زنیدگی علمیی محققیان و 
بازییابی و ، العات خود را جسیتجوتوانند بدون محدودیت زمانی و مکانی اطمی پژوهشگران دارد. آنها

سازد تا بیا همکیاران علمیی خیود در می مورد استفاده قرار دهند و از سوی دیگر این امکان را فراهم
 سراسر جهان ارتباط برقرار نمایند. 

توانند با داشیتن آشینایی می اگر چه استفاده از اینترنت به ظاهر ساده و آسان است و همه کاربران
اما واقعیت این اسیت کیه جسیتجو در اینترنیت بیرای ، امکانات این فنآوری استفاده کننداز ، مقدماتی

کاربران هدفمند کار چندان راحت و آسانی نیست زیرا جستجو برای این دسته از کاربران که محققیان 
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شود نیازمند داشتن مهیارت هیایی اسیت تیا آنهیا بتواننید می   و پژوهشگران دانشگاهی را نیز شامل
 مترین زمان و به شکل مطلوب اطالعات مورد نیاز خود را جستجو و بازیابی کنند. درک

جستجوی پیوسته اعضاء های هدف آگاهی از مهارتبا توجه به آنچه گفته شد هدف این پژوهش 
دانشگاه آزاد اسالمی استان لرستان در اینترنت و پایگاههای اطالعاتی پیوسیته های هیات علمی واحد

دانشگاه آزاد اسیالمی های که اعضاء هیات علمی واحد: دارد به این سوال پاسخ دهد که و قصداست 
هیای جسیتجو و بازییابی اطالعیات از اینترنیت و پایگاههیای استان لرستان به چه مییزان بیا مهارت

 ؟دهندمی را مورد استفاده قرارها اطالعاتی آشنایی داشته و به چه میزان این مهارت

 تحقیقسواالت اساسی 

 کنند؟می اعضاء هیات علمی در جستجوی پیوسته از چه شیوه هایی استفاده -1
 باشد؟می موثرها چه عواملی بر سطح مهارت پاسخ دهندگان و استفاده از این مهارت -2
 جستجو رابطه ای وجود دارد؟های جمعیت شناختی و مهارتهای آیا بین ویژگی -3

 :  روش شناسی پژوهش

 526جامعه آماری تحقیق شامل . توصیفی به انجام رسیده است -ه روش پیمایشیاین پژوهش ب 
، بروجیرد، عضو هیات علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی استان لرستان شامل واحدهای خیرم آبیاد

نمونه انتخاب و پرسشینامه پیژوهش را دریافیت  نفر از آنان به عنوان 217دورود و الیگودرز است که 
 32پرسشنامه تکمیل شده یعنیی  176در نهایت ، ز گذشت دوماه از ارسال پرسشنامه هانمودند. پس ا

و هیا نسبت به استخراج دادهها ارسالی دریافت گردید. پس از دریافت پرسشنامههای درصد پرسشنامه
 اقدام شد SPSSآنان با استفاده از نرم افزار  تجزیه و تحلیل

   پیشینه تحقیق

تعییین ها، دارد که انتخیاب و گیزینش درسیت کلییدواژهمی ش خود بیان( در پژوه1836) حبیبی
اثرگذار های و همچنین استفاده صحیح از عملگرهای بولی از عاملها ها و ارتباط بین کلیدواژهمترادف

 این در حالی است که اعضاء هیات علمی از عملگرهیای بیولی اسیتفاده، باشدمی در بازیابی اطالعات
 (1836، 58، رحیمی، مهراد) نایی کافی با ابزارهای جستجو ندارندکنند و آشنمی

بررسی مهارت جسیتجوی اطالعیات » ( با عنوان1836) نتایج حاصل از تحقیق اسالمی و کشاورز
دهید می نشان« در منابع الکترونیکی پیوسته در دانشجویان دکتری دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران



 63 …دانشگاه  یهاواحد يعلم ياتاستفاده اعضائ ه يزانم يبررس

 

دارای بیشیترین  » + «استفاده از عملگیر، درصد( 7/84) ی مختلف بولیمیانگین استفاده از عملگرها

، کشیاورز، اسیالمی) باشیدمیی درصد( 12) دارای کمترین میزان « -» درصد( و عملگر 7/66) میزان

1836 ،45 ) 
بررسی رفتار اطالع یابی اعضاء هیات علمی »( با عنوان 1838) نتایج حاصل از تحقیق یمین فیروز

مختلف بیا های دهد رفتار اطالع یابی اعضاء هیات علمی در حوزهمی نشان« وسی مشهددانشگاه فرد
مهارت زبانی و رایانه ای بیر رفتیار اطیالع ، سابقه کار، مرتبه علمیهای متغیریکدیگر متفاوت است و

 یابی آنان از اینترنت موثر است. 
تیار اطیالع ییابی پژوهشیگران رف» ( در پایان نامه تحصیلی خود با عنیوان1871) نوروزی چاکلی
از طریق تماس با شبکه جهانی اینترنت مستقر در دانشگاه تربیت  wid web worldمراجعه کننده به 

و آلیت ویسیتا بیرای « یاهو»به این نتیجه دست یافت که اکثر پژوهشگران از موتور کاوش « مدرس
دهنید کیه از طرییق می ر آنان ترجیحکنند و اکثمی جستجو و بازیابی اطالعات مورد نیاز خود استفاده

دست پیدا کنند. نتیجیه ایین تحقییق همچنیین  پست الکترونیکی به اصل مدرک بازیابی شده در وب
 حاکی از آن است که اکثر پژوهشگران آگاهی کافی برای استفاده از وب را ندارند. 

میانه ، سه گروه تازه کار( در بررسی خود دریافتند که با وجود درخواست از 2224) 4دینت و دیگران

اسیتفاده از ایین عملگرهیا رابطیه مسیتقیمی بیا مییزان ، و حرف ای برای استفاده از عملگرهای بولی
 ( 52، 1833، رحیمی، مهراد) تخصص آنها داشت

، ( در تحقیقی پیرامون جستجوی کلید واژه ای توسط کاربران کتابخانه اوکالهامیا1117) 3هیلدرت

از کلیید واژه ، فت که کاربران فهرست کتابخانه در مقایسه با سایر انواع جستجوبه این نتیجه دست یا
 شود.می کنند و جستجوی آنان اغلب منجر به شکستمی استفاده

( نیز در تحقیقی نشان داده است که پزشکان در تشخیص بهترین عبارت جستجو بهتر 2224) 9بروناندر

دیگر هم پزشکان و هم دانشجویان پزشکی مشکالت فراوانی کند. از جانب می عمل از دانشجویان پزشکی
درست داشته اند. این در حالی است که هر دو گروه در تشخیص عبارات بیولی بیه های در رتبه بندی پاسخ

، بیرای جسیتجوی عبیارات OR, Notهیای شکل مطلوب ناکارآمد بوده اند و به همگام اسیتفاده از عملگر
 عملکرد ضعیفی داشتند. 

                                                 
1 .Dinet  

2 .Hildreth 

8 .Bronander 
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 :  تحقیقهاي فتهیا

 گروه آموزشی، مدرک تحصیلی، جنسیت .1جدول شماره 
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 3/48) 77درصد( مرد و  8/56) 11نفر پاسخ دهنده  176از مجموع ، 1 براساس ارقام جدول شماره
درصد( بیین  2/14) نفر 25، سال 25 -22درصد( بین  1/1) نفر 16درصد( زن هستند. از این مجموع 

  نفر 83سال و  42 -85درصد( بین  1/84) نفر 62، سال 85-82درصد( بین  21) نفر 87، سال 25-82
درصید( از پاسیخ  6/67) نفیر111سال سن دارند. بر همین اسیاس تعیداد  42درصد( باالتر از  6/21)

درصد( دارای مدرک دکترا هسیتند.از جانیب  4/82) نفر 57دهندگان دارای مدرک کارشناسی ارشد و 
درصد( در گیروه آموزشیی  5/87 ) نفر 66، درصد( در گروه آموزشی علوم انسانی 4/82) نفر 57دیگر 

درصید( در گیروه  4/7) نفیر18درصد( در گروه آموزشی فنی و مهندسیی و  7/22) نفر 42، علوم پایه
 آموزشی هنر و معماری فعالیت دارند.
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 پیوستههای عوامل تاثیرگذار بر استفاده از پایگاه .2جدول شماره 

 میانگین عامل ها
 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

 درصد فراوانی درصد انیفراو درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی
میزان تسلط بر 
 زبان انگلیسی

12/8 18 4/7 81 6/17 57 4/82 42 1/28 88 3/13 

 1/84 62 6/46 32 4/11 22 3/6 12 1/1 2 25/4 عالقه به اینترنت
میزان استفاده از 

های پایگاه
اطالعاتی موجود 
 در اینترنت

65/8 15 5/3 17 7/1 82 17 65 1/86 41 3/27 

یی در بازیابی توانا
و یافتن اطالعات 

 از اینترنت
77/8 12 7/5 16 1/1 88 3/13 62 2/85 55 8/81 

 
 6/17) نفیر 81، درصد( به مییزان خیلیی کیم 4/7) نفر 18، 2بر اساس آمار و ارقام جدول شماره 

 88 درصد( به میزان زیاد و 1/28) نفر 42، درصد( به طور متوسط 4/82) نفر 57، درصد( به میزان کم
خود را بر زبان انگلیسیی مسیلط  12/8درصد( به میزان بسیار زیاد و در مجموع با میانگین  3/13) نفر

 نفر 12، درصد( به میزان بسیار کم 1/1) نفر 2دانسته اند. در رابطه با میزان عالقمندی به اینترنت نیز 
درصد( به میزان زیاد  6/46) نفر 32، درصد( به طور متوسط 8/11 ) نفر 22، درصد( به میزان کم 3/6)
عالقمندی خود را به اینترنیت اعیالم  25/4درصد( به میزان بسیار زیاد و با میانگین  1/84 ) نفر 62و 

، درصد( به مییزان کیم 7/1) نفر 17، درصد( به میزان بسیار کم 5/3) نفر 15کرده اند. در همین حال 
درصید( بیه  3/27) نفیر 41صد( به میزان زیاد و در 1/86) نفر 65، درصد( به طور متوسط 17) نفر 82

اطالعاتی موجود در اینترنیت را میورد های استفاده خود از پایگاه 65/8میزان بسیار زیاد و با میانگین 
درصید( بیه  1/1) نفیر 16، درصد( به میزان خیلی کیم 7/5) نفر 12تائید قرار داده اند. از جانب دیگر 

 ) نفیر 55درصید( بیه مییزان زییاد و  2/85) نفر 62، به طور متوسط درصد( 3/13) نفر 88، میزان کم
بر این اعتقادند که از توانایی الزم برای بازیابی و  77/8درصد( به میزان بسیار زیاد و با میانگین  8/81

 یافتن اطالعات از اینترنت برخوردار هستند. 
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 میزان مراجعه به اینترنت  .3جدول شماره 

 
 ماهانه و بیشتر هفتگی در هفته چند بار روزانه

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 8/6 11 2/14 25 4/82 57 2/47 38 میزان مراجعه به اینترنت

درصد( از پاسخ دهندگان به صیورت  2/47 ) نفر 38باشد می مشخص، 8چنانچه در جدول شماره 
 ) نفیر 11درصد( به صیورت هفتگیی و  2/14) نفر 85، در هفته درصد( چند بار 4/82) نفر 57، روزانه

 کنند. می درصد( به صورت ماهانه یا بیشتر به اینترنت مراجعه 8/6

 

 ودکتری. میانگین وانحراف معیار هفت مهارت مورد بررسی در دو گروه کارشناسی ارشد 4جدول شماره 
مقطح 
 تحصیلی

میانگین وانحراف 
 معیار

 میدانی رتیمجاو عبارتی بولی
کوتاه 
 سازی

 زمانی
های واژه

 مناسب

کارشناسی 
 ارشد

 73/8 61/8 72/8 78/8 126/8 21/4 42/8 میانگین

 121/1 25/1 152/1 12/1 81/1 21/1 131/1 انحراف معیار

 دکتری
 61/8 72/8 62/8 18/8 75/2 78/8 23/8 میانگین

 28/1 88/1 338/2 21/1 85/1 126/1 161/1 انحراف معیار

 کل
 72/8 64/8 67/8 71/8 8 13/8 86/8 میانگین

 153/1 21/1 27/1 27/1 83/1 11/1 17/1 انحراف معیار

باشید مهیارت میی نییز مشیخص، 4در پاسخ به اولین سوال پژوهش چنانچیه در جیدول شیماره 
کوتاه ، 78/8میدانی با ، 73/8واژگان مترادف و مناسب با میانگین ، 21/4جستجوی عبارتی با میانگین 

به ترتیب بیشترین کاربرد  126/8و مجاورتی با  42/8بولی با ، 61/8زمانی با ، 72/8سازی با میانگین 
 را به خود اختصا  داده اند. 
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 جستجوهای با آشنایی با مهارتمیزان همبستگی بین عوامل اثر گذار و  .5جدول شماره 
 پیش بینهای متغیر مهارت جستجو

 جنس 227/2

 سن 261/2

 مقطع تحصیلی -/125

 گروه آموزشی -/267

 میزان برتسلط بر زبان انگلیسی 266/2

 عالقه به اینترنت 116/2

 مراجعه به اینترنت -/228

شیود بیین میی مشیاهده 5در پاسخ به دومین سوال تحقیق و براسیاس آنچیه در جیدول شیماره 
به زبان انگلیسی و عالقه به اینترنیت تسلط ، گروه آموزشی، مدرک تحصیلی، سن، متغیرهای جنسیت

جستجو با های همبستگی معنی دار نیست اما بین میزان استفاده از اینترنت با میزان آشنایی با مهارت
 درصد رابطه معنادار وجود دارد.  11اطمینان 

 جستجوهای ضریب همبستگی چند متغیره بین متغیرهای پیش بین ومهارت .6جدول شماره  
  R R   square Adjusted R  square  Std.Error of the Estimate مدل

1 211/2 235/2 247/2 525/2 

میی 211/2باشد مقدار ضریب همبستگی بین متغیرها می نیز مشخص، 6چنانچه در جدول شماره 
ضعیفی وجود  دهد بین متغیرهای مستقل ومتغیر وابسته پژوهش همبستگی نسبتاًمی   باشد که نشان

باشد که به این ترتیب متغیرهای مسیتقل در می 247/2اما مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر دارد. 
 کند.می جسجو را تبیینهای واریانس متغیر مهارت 247/2حدود 
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 :  بحث و نتیجه گیري

اینترنت جهانی مملو از اطالعات است که جستجو و بازییابی ، چنانچه پیش از این بدان اشاره رفت
توانند باع  سرعت و دقت می اطالعات از آن مستلزم داشتن مهارت هایی است که این مهارتهابهینه 

 در بازیابی اطالعات شوند. 
و موسسات تحقیقاتی از جمله افرادی هستند که زندگی علمی آنان ها اعضاء هیات علمی دانشگاه

پی بیشیترین سیهم را در تیامین با اینترنت گره خورده است. اگر در روزگاری نه چندان دور منابع چیا
 نیازهای اطالعاتی پژوهشگران داشتند امروزه این نقش با حضور اینترنت تا حدودی رنگ باخته است. 

، 25/4دهد که جامعه مورد مطالعه عالقه به اینترنت را با میانگین می این پژوهش نشانهای یافته
در بازیابی و بافتن اطالعات از اینترنت با میانگین توانایی ، 12/8تسلط بر زبان انگلیسی را با میانگین 

را بیه عنیوان  65/8و میزان استفاده از پایگاههای اطالعتی موجود در اینترنیت را بیا مییانگین  77/8
 پیوسته تعیین گرده اند.های مهمترین عوامل تاثیر گذار در استفاده از پایگاه

باشد که بر می جسجتو پیوسته اعضاد هیات علمیهای این تحقیق تعیین مهارتهای از دیگر یافته
حیاکی از ، (2224) ( و برناندر1836) حبیبی، (1836) خالف نتایج حاصل از تحقیق اسالمی و کشاورز

کند کیه می آن است که جامعه مورد مطالعه از مهارتهای جستجوی بولی به شکل قابل قبولی استفاده
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به مراتیب بیشیتر از اسیتفاده این استفاده در بین اعضاء هیا علمی با 

 باشد.می اعضاء هیات علمی با مدرک دکترا

واژه ای بیرای دیگر نتیجه پژوهش حاکی از استفاده جامعه موورد ماالعوه از جسوتجوی کلیود

( نیز ایین موضیوع را 1117) باشد که نتایج حاصل از تحقیق هیلدرتمی جستجوی اطالعت مورد نیاز
 ورد تایید قرار داده است.م

توانید سیهم میی استفاده از اینترنت و وب جهانگستر به مقدماتی وابسته است که دارا بیودن آنهیا
شایان توجهی در استفاده بهینه از این فنآوری توسط محققان و پژوهشگران داشیته باشید. تسیلط بیر 

از عیدم تسیلط کیافی پاسیخ  زبان انگلیسی یکی از این مقدمات است که نتیایج ایین تحقییق نشیان
مختص افراد یک کشور یا منطقه نیست ، دهندگان بر این زبان بین المللی دارد. عالقمندی به اینترنت

زیرا این فنآوری در مدت زمان کوتاهی توانست با استقبال عظیمی از سوی شهروندان جهانی مواجیه 
علمی در اسیتفاده از اینترنیت دارد. بیه  شود که نتایج این تحقیق نیز موید عالقه فراوان اعضاء هیات

موازات عالقمندی به اینترنت استفاده از پایگاههای اطالعاتی موجود در اینترنت و توانایی اسیتفاده از 
 آن باالتر از حد متوسط تعیین شده است. 
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پاسیخ ، شیودمیی مشیاهده 4جستجو و بر اساس آنچه در جیدول شیماره های در رابطه با مهارت
دهند که در می خواسته یا ناخواسته از انواع مهارتهای جستجو و بازیابی را مورد استفاده قرار دهندگان

از جمله جستجوی عبارتی و جستجوی میدانی بیش از سایر مهارتها مورد ها این میان برخی از مهارت
راد معمیوالً کلیید گیرند. شاید مهمترین دلیل استفاده از این دو مهارت آن باشد که افمی استفاده قرار

موجود در های و عبارات اصلی مورد نظر خود را همانگونه که در ذهن دارند در اینترنت و پایگاهها واژه
 رود. می کنند که یک روش متداول نیز به شمارمی آن جستجو

این واقعیت غیرقابل انکیار اسیت کیه آگیاهی محققیان و پژوهشیگران از ، علیرغم آنچه گفته شد
تواند جستجو و بازیابی را هدفمند سازد بلکیه باعی  می مهارتهای مختلف جستجو نه تنهای هامزیت

جستجو محققان و پژوهشیگران را های صرفه جویی در وقت آنان نیز شود. آگاهی و تسلط بر مهارت
ی ان عادبرچنین مهارت هایی در واقع مرز میان کار، ندکمی برای دستیابی به آنچه مدنظر دارند یاری

کنند که خود نییز از آن می و کاربران هدفمند است زیرا گاهی کاربران ناخواسته نیز از مهارتی استفاده
بی اطالعند اما چنانچه کاربری آگاهانیه از ییک مهیارت بیرای جسیتجو و بازییابی اسیتفاده کنید در 

 باید.می اینصورت ضریب موفقیت وی نیز افزایش
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  پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی -فصلنامه علمی 
(28مسلسل ) 1814 بهار، سوم: شماره ششمسال 

 

 

 یو شادکام یریادگی نزایبا م یکیزیف طیمح نیراباه ب یبررس
 انیدانشجو معلم پسر دانشگاه فرهنگ

 3 پور یول دهیناه 4 یلینجمه وک

 :  چکیده

 پسر معلم دانشجو شادکامی و یادگیری میزان با فیزیکی محیط بین رابطه پژوهش حاضر با هدف بر بررسی
است. جامعه آماری مورد نظر فرهنگیان با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی انجام شده  دانشگاه

دهد که بر اساس آخرین می فرهنگیان در شهر تهران تشکیل دانشگاه پسر معلم دانشجو کلیه در این تحقیق را
نفیر بیه  283، گیری تصادفی سادهباشد که بر اساس روش نمونهمی نفر 625آمار و اطالعات تعداد این اعضاء 

نامیه محقیق جش متغیرهای مورد استفاده در پیژوهش از دو پرسیشعنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور سن
مورد ها نامهاستفاده گردید. روایی محتوایی پرسش اکسفورد شادکامی پرسشنامه و( 1116) ساخته محیط فیزیکی

بیرای ، بر اساس ضریب آلفای کرونبیاخها نامهتأیید متخصصان و استاد راهنما قرار گرفته است. پایایی پرسش
آماری های برآورد گردید. برای تجزیه و تحلیل از روش 11/2، و برای شادکامی 31/2، محیط فیزیکی سنجش

پژوهش نشیان داد های رگرسیون گام به گام( استفاده شد. یافته، همبستگی پیرسون) توصیفی و آمار استنباطی
، روشنایی میزان، مناسب تهویه و حرارت درجه) فیزیکی محیط( ابعاد) اجزاء از یک که بین محیط فیزیکی و هر

یادگیری و شادکامی  میزان با( دانشگاه بصری و سمعی تجهیزات، دانشگاه سبز فضای، ها صندلی چینش طرز
 بیین دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از وجود معناداری یرابطه فرهنگیان دانشگاه پسر معلم دانشجو

آموزشی توانایی پیش بینی یادگیری  تجهیزات و، صندلی چینش طرز، سبز فضای بعد سه، اجزاء محیط فیزیکی
اجزاء محیط  بین فرهنگیان را دارند. نتایج تحلیل رگرسیون همچنین نشان داد که از دانشگاه پسر معلم داشجو
توانایی پیش بینی  روشنایی میزان و، تجهیزات آموزشی، حرارت و تهویه مناسب، سبز فضای بعد چهار، فیزیکی

 فرهنگیان را دارند. دانشگاه پسر معلم شادکامی داشجو
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