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Objective: A review of studies in the information seeking behavior 

of students and faculty members in ISC and Proquest databases 

through meta-analysis study 

Materials and Methods: This paper was meta-analyzed by the 

method introduced by Cooper (1994). To collect data, first all studies 

on information seeking behavior in Iran and the world up to 1399 in 

two scientific databases ISC and ProQuest were searched. 

Findings: In the studies carried out in this field (which included in 

the meta-analysis), a total of 16 variables and factors affecting 

information seeking behavior were identified in subgroups of 

students and faculty members. The overall results of the meta-

analysis showed that the effect size or the coefficient of influence of 

the components and factors affecting the information seeking 

behavior is 0.593, which is rated as high according to Cohen's 

interpretive system. In addition, the extent of the effect of variables 

and factors affecting information seeking behavior is different in 

term of the two variables of sample group (students, faculty 

members, medical staff and citizens) and the field of study (internal 

and external research), and both variables are moderating variables 

affecting information-seeking behavior. 

Conclusion: Because many studies have been conducted on variables 

and factors affecting information seeking behavior, there was no 

research dealing with their results in the form of meta-analysis. 

Therefore, this research has tried to fill this gap. The information 

seeking behavior of individuals is influenced by factors, and the 16 

factors identified in this study considerably affect how individuals 

seek information. Furthermore, in addition to the independent factors 

and variables of the variable, information seeking behavior is 

different depending on different groups of society and their local 

context and language. 
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  های کلیدی:واژه

 ، دانشجویان

 ،هیئت علمیی اعضا

 یابی،اطالع رفتار

 .فراتحلیل

هیئت  اعضاییابی دانشجویان و هدف پژوهش حاضر فراتحلیل مطالعات رفتار اطالع :هدف

و همچنین کشف میزان عوامل مؤثر بر رفتار  Proquestو  ISCهای اطالعاتی علمی در پایگاه

 گر است.یابی و تعیین اثرگذاری متغیرهای تعدیلاطالع

یابی مقاله در زمینه رفتار اطالع 89( انجام شد. 1994این مقاله با روش فراتحلیل کوپر ): روش

 44 اثر، اندازة محاسبة برای آنها میان از انتخاب شد که ProQuestو  ISCاز دو پایگاه علمی 

 بودند یابیاطالع رفتار بر مؤثر مستقل متغیرهای و یابیاطالع رفتار وابستة متغیر دارای پژوهش

روش پیمایشی و با استفاده از ابزار های انتخاب شده بهپژوهش. شدند فراتحلیل وارد که

استفاده از  ها باهای پایا انجام شدند. تحلیل دادهنامه در جوامع متفاوت و برحسب سنجهپرسش

 انجام شد. 2افزار جامع فراتحلیل نسخة نرم

علمی  هیئت اعضای برای دانشجویان و یابیاطالع رفتار بر مؤثر عامل و مؤلفه 16 تعداد :هایافته

 ضریب یا اثر اندازة که داد نشان فراتحلیل کلی نتایج. شدند شناسایی حوزه این هایپژوهش در

 در کوهن، تفسیری نظام برحسب که است 593/0 یابیاطالع رفتار بر مؤثر عوامل و هامؤلفه تأثیر

 بر یابیاطالع رفتار بر مؤثر عوامل و متغیرها اثر اندازة میزان همچنین،. شودمی ارزیابی زیاد حد

 داخلی هایپژوهش) مطالعه میدان و( علمی هیئت اعضای دانشجویان و) نمونه گروه متغیر دو اساس

 .هستند یابیاطالع رفتار بر مؤثر عوامل تعدیلگر متغیرهای متغیر، دو این و است متفاوت( خارجی و

 برای الزم شواهد و ارائه پیشین هایپژوهش مقاله حاضر به دنبال فراتحلیل :گیرینتیجه

 کل در پژوهش این هاییافته. یابی استدر حوزه مطالعات رفتار اطالع شواهد بر مبتنی عملکرد

 این اثرات و دهندمی قرار تأثیرتحت را یابیاطالع رفتار که دارند وجود هاییمؤلفه داد نشان

 .است متفاوت محلی بافت و جامعه مختلف هایگروه به توجه با هامؤلفه

ت ئهی اعضایفراتحلیل مطالعات رفتار اطالع ریابی دانشجویان و (. 1400) میرزائی، الهام؛ حریری، نجال؛ و مطلبی، داریوش: استناد

  .93-113(، 3) 55، رسانی دانشگاهیتحقیقات کتابداری و اطالع .ProQuestو  ISCهای اطالعاتی علمی در پایگاه
DOI: 10.22059/JLIB.2022.339030.1593 
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 مقدمه. 1

ای کمتر در علوم اجتماعی مورد و تا اندازه 1گیرشناسیهای زیادی است که در همهفراتحلیل سال

ها از چند مطالعه استفاده قرار گرفته است. به طور خالصه فراتحلیل روشی برای ترکیب و تفسیر یافته

های موضوعات انسانی و دامنه نمونه . با ترکیب چند پژوهش گوناگون، اندازهاستدر یک زمان 

 (2005) 2(. انکم15ص، 1392 بگلو،)رجبعلی یابدها افزایش میپذیری یافتهیافته و تعمیمگسترش

گذار در نیازهای اطالعاتی بیماران سرطانی را مورد بررسی تأثیرعوامل  هایی از مطالعه فراتحلیلینمونه

 قرار داد. 

کند در مسیر مجراهای اطالعاتی که به پیدایش رفتار اگزیر مینیازهای اطالعاتی فرد را ن

های اساسی بشر است که به یابی یکی از فعالیتقرار گیرد. رفتار اطالع  انجامد،یابی میاطالع

هایی که (. به مجموعه فعالیت1981یلسون، )و کند، حل مساله و تصمیم گیری کمک مییادگیری

فتار دهد رم میاطالعاتی خود، بعد از شناسایی وجود تردید در خود، انجایک فرد برای رفع نیازهای 

عات گویند و اهداف جستجوی اطالعات، روش جستجو، ابزار جستجو و نوع اطالاطالع یابی می

یابی ر اطالع(. ویلسون نیز رفتا1379شود )چاودوری، و و عوامل مؤثر بر آن را شامل میمورد جستج

جویی و استفاده از سانی در ارتباط با منابع و مجراهای اطالعاتی، از جمله اطالعرا مجموعه رفتار ان

 ،دیگر تعبار به. (111ص، 1395داند )مجیدی و شاکریان، عات به صورت فعال و غیرفعال میاطال

عات، رفتار های متقابل انسان هنگام جستجوی هر نوع اطالالگوهای پیچیده رفتار و فعل و انفعال

(. از 730.ص، 1394، زادهزاریان و رحیمی و حسنشود )زارع فراشبندی و اللهیابی اطالق میاطالع

انجامد می هدفمند که به کسب اطالعاتغیررو، رفتار اطالعاتی شامل همه رفتارهای هدفمند و این

ا برخورد آنی بواجهه اطالعاتی و مآگاهانه است تا  یابی که کامالًشود، برای مثال از رفتار اطالعمی

 فرسلیمیآیند )تار اطالعاتی به حساب میگیرد همگی جزء رفاطالعات که بدون آگاهی صورت می

 (.43ص ،1395 و جمالی مهموئی،

جویی عبارت است از جستجوی هدفمند اطالعات به منظور ارضای هدفی خاص. در رفتار اطالع

های روزنامه یا کتابخانه یا با نظام دستی، مانندرسانی های اطالعن جستجو فرد ممکن است با نظامجریا

یابی رفتار اطالع (.174.ص، 1393 احمدی و یاری،) گستر( در تعامل باشدانه )وب جهانمبتنی بر رای

_______________________________________________________________ 
1. Epidemiology 

2. Ankem 
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های جستجوی اطالعات، ماهیت و نوع اطالعات مورد ها و هدفهای مختلفی مانند انگیزهشامل جنبه

های انسان در ارتباط با فعالیت ة. مجموعاستالعات مورد نیاز به اطها و ابزار دستیابی جستجو، روش

، جایابی، جستجو و استفاده از آنها منابع اطالعاتی و مجراهای اطالعاتی شامل شناسایی منابع اطالعاتی

 )معمارباشی و زمانی میاندشتی و شیدایی، شودعاتی، رفتار اطالعاتی نامیده میبرای رفع نیازهای اطال

یابی آَشنا نباشند های اطالعهای اطالعاتی کنونی با اصول و روشاگر جامعه، (. بنابراین86.ص، 1393

کنند  پذیروری، پردازش، سازماندهی، و دسترسو نتوانند اطالعات موجود را به نحو بهینه ای گردآ

)نویدی،  توانند از اطالعات موجود بهره کافی ببرنددچار اضطراب اطالعاتی خواهند شد و نمی

های اطالعاتی کند تا پیشرفتا کمک مییابی به م، شناخت بیشتر از رفتار اطالعدر نتیجه(. 1386

 (.1386 بیشتری به دست آید و سامانه اطالعاتی بهتری طراحی شود )ادهمی،

های متعددی در داخل و خارج از کشور برای شناسایی و ارزیابی عوامل مژثر بر رفتار پژوهش

بی اعضای هیئت علمی و دانشجویان صورت گرفته است، اما این مطالعات به دالیلی همچون یااطالع

های مورد بررسی، و تعدد یابی، تفاوت در مؤلفهها و الگوهای متعدد رفتار اطالعوجود مدل

ساخته، عوامل متعدد و متنوعی را به عنوان عوامل مؤثر بر رفتار های استاندارد و محققپرسشنامه

اند. همچنین تفاوت در انتخاب جامعه یابی اعضای هیئت علمی و دانشجویان گزارش کردهعاطال

ها به ضد و نقیضی بودن نتایج افزوده های تجزیه و تحلیل دادهگیری و روشهای نمونهآماری، روش

اطالعاتی را های حیطیابی و در تعامل با ماطالع فرایندرفتار کاوشگران در  است. برای مثال، مطالعه

آوری و بازیابی اطالعات در ی جستجو، جمعیابی چگونگگویند. در رفتار اطالعمی 1یابیرفتار اطالع

یابی اطالعات مورد های بازهای اطالعاتی گوناگون و رفتارهای کاربران در تعامل با نظاممحیط

علم اطالعات و له های علوم مختلف از جمیابی در حوزهگیرد. رفتار اطالعبررسی قرار می

یابی انسان از گیرد. بررسی رفتار اطالعمیشناسی و ارتباطات مورد بررسی قرار ، روانشناسیدانش

ه خود جلب کرده است. تاکنون رسانی را بمدتها پیش توجه پژوهشگران و متخصصان حوزه اطالع

ای رفتاری متفاوتی الگوه نظران متعددی بر پایه رویکردهای شناختی، فرایندگرا و کاربرگرا،صاحب

_______________________________________________________________ 
1. Information Seeking Behavior 
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، 1توان به الگوهای ویلسونیابی میلگوهای رفتار اطالعاند. از مهمترین و مشهورترین ارا ارائه کرده

 (.44ص، 1392)خوشیان،  اشاره نمود 5و بلکین 4، دروین3، کولثاو2آلیس

فتار بر ر مؤثر، به بررسی نقش عوامل ( در پژوهش خود1390) طاهرزاده و رجبی و بیگدلی

دانشگاه  مطالعه موردی) بین خودکارآمدی و رفتار اطالعاتی آنانة اطالعاتی دانشجویان و رابط

داری میان دانشجویان در معناها حاکی از وجود تفاوت اند. یافتهاالنبیاء بهبهان( پرداختهی خاتمصنعت

، ، نیازهای اطالعاتیهای جستجوی اطالعاتمؤلفهبود. از نظر دانشجویان، « رفتار اطالعاتی»های مؤلفه

را  تأثیر، و منابع اطالعاتی به ترتیب باالترین نقش و ، موانع دسترسی به اطالعاتاستفاده از اطالعات

ی کاربر به عدم دسترس بندی عواملی که منجر بهدررفتار اطالعاتی دارند. آنان همچنین در اولویت

ی یعدم آشنا ، و، کمبود وقتود نبودن منابع اطالعاتی در کتابخانهموج»شود به ترتیب اطالعات می

های کسب اطالعات ها از نظر روشکنندهدر منابع چاپی را اعالم نمودند. شرکت جستجوخود با 

های دریافت کمک از مؤلفهمورد نیاز باالترین رتبه را به مراجعه مستقیم به منابع اینترنتی و سپس به 

اص ، و در آخر به مشورت با کتابداران و دریافت کمک از آنان اختصهاسیدوستان و همکال

پسراز نظر  وهای معناداری تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که دانشجویان دختر دادند.آزمون

تلف در های تحصیلی مخ، دانشجویان رشتههای نیازهای اطالعاتی و موانع دسترسی به اطالعاتمؤلفه

های مختلف در ، و دانشجویان ورودیمنابع اطالعاتی و موانع دسترسی به اطالعاتهای مؤلفه

ات با یکدیگر تفاوت ی اطالعات و استفاده از اطالعجستجوهای مؤلفه، و در متغیرهای خودکارآمدی

، از اطالعات های موانع دسترسی به اطالعات وجست وجویمؤلفهدیگر نشان داد که بین ة دارند. یافت

تار های رفمؤلفهابقی داری وجود دارد، و رابطه ممعنابا متغیر خودکارآمدی رابطه  غیر رفتار اطالعاتیمت

 دار نبودند.معنااطالعاتی با خودکارآمدی 

های رگذار بر پذیرش پایگاهیثأعوامل تشان به شناسایی ( در پژوهش1391زاده و همکاران )مکی

ها نشان داد که مفهوم مرکزی با اند. یافتهدانشگاهی پرداختهب توسط کاربران اطالعاتی مبتنی بر و

صمیم عنوان قصد رفتاری )تصمیم به استفاده( شکل گرفت. قصد رفتاری یا تصمیم به استفاده، ت

های محیط دانشگاه برای انجام فعالیت های اطالعاتی در دسترس درشخص برای استفاده از پایگاه

_______________________________________________________________ 
1. Wilson 

2. Ellis 

3. Kuhlthau 

4. Dervin 

5. Belkin 
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ای، این پژوهش شامل: ویژگی مهارتی/ دانش، ویژگی فردی/ حرفه های دیگر درعلمی است. مقوله

 مؤثره از عوامل نگرش، سودمندی، سهولت استفاده، انجام وظیفه، افزایش دانش، دانشگاه و کتابخان

ر یثأیم بر تصمیم به استفاده تهای اطالعاتی هستند که به شکل مستقیم و یا غیرمستقبر پذیرش پایگاه

 گذارند.می

واقعی از  ، به منظور ارائة تصویری روشن، علمی، وخودطالعه ( در م1393و یاری ) احمدی

منتشر شده در باب  یابی در ایران با رویکردی تحلیلی و کیفی در دو بخشِ متونوضعیت رفتار اطالع

ده یابی در ایران را بررسی کری انجام شده در حوزة رفتار اطالعهاهای نظری و پژوهشمباحث و بنیان

 کل درصد 34 حدود در) یافته انجام هایپژوهش بیشترین ها بیانگر آن است که دراست. بررسی

 رفتار آن از پس. است گرفته قرار مطالعه مورد علمی هیئت اعضای یابیاطالع رفتار ،(هاپژوهش

 شده بررسی( درصد 14 حدود در) پژوهشگران سپس و( درصد 17 حدود در) دانشجویان یابیاطالع

های آزاد اسالمی به ویژه واحد علوم یابی در دانشگاههای رفتار اطالعهمچنین بیشترین پژوهش. است

و تحقیقات تهران و واحد علوم و تحقیقات اهواز انجام شده است. بر اساس تحلیل صورت گرفته، 

 ،تاب سابق(فصلنامه ک) رسانیدر فصلنامة مطالعات ملی کتابداری اطالع بیشترین مقاالت به ترتیب

اند. این حوزه رسانی منتشر شدهاطالع و فصلنامة کتابداری و فصلنامة پردازش و مدیریت اطالعات،

، علوم ارتباطات اجتماعی، های کشاورزیابداران و تا حدودی متخصصان رشتهمورد توجه کت

 ریزی درسی و مدیریت دولتی قرار گرفته است.برنامه

ای به بررسی و شناسایی عوامل زمینه ،( در تحقیق خود1393) شورمیج و صدقی و طالچی

یک ) یابی کاربران در تعامل با گزینه جستجوی بصری در پایگاه ابسکوگذار بر رفتار اطالعتأثیر

شناسایی شد که اند. در این پژوهش طبقات کلی و اندیشه محوری مطالعه گراندد تئوری( پرداخته

پذیری پذیری و استفادهاطالعات: دسترسجو، تسهیالت نمایش، بازیابی های جستعبارتند از: خصیصه

های های منحصربه فرد )ارائه گزینهشخصیتی( کاربر، ارائه ویژگی -های کلی )فردینتایج، ویژگی

های انجام شده با بیشتر و قابل دسترس در صفحه پایگاه(. این پژوهش هم راستا با بسیاری از پژوهش

ای در به ضرورت درك واقعیت عوامل زمینه(، ءابعاد زمینه )مکان، شخص، یا شیدر نظر گرفتن 

 اربر در جستجوی وبی پرداخته است.بهبود تعامل ک

 رضایت سطح استفاده، میزان بررسی هدف با شان( تحقیق1398زاده و فرجی )و رحیمغفاری 

های اطالعاتی تبریز از پایگاهپزشکی  علوم دانشگاه علمی تیئه اعضای استفاده بر مؤثر عوامل و
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 اطالعاتی پایگاه که داد نشان پژوهش این انجام شده است. نتایج 98-1397پیوسته، در سال تحصیلی 

 نیز استفاده میزان و کمترین گیردمی قرار استفاده ها موردپایگاه سایر از بیشتر دایرکت ساینس

 مربوط ها،پایگاه هایویژگی از رضایت زانمی کمترین همچنین است. کی کلنیکال پایگاه به مربوط

 ساعات ها وپایگاه از بازیابی دقت به مربوط رضایت سطح باالترین ها وپایگاه و تنوع تعداد به

 هایرتبه با علمی هیات اعضای بین در؛ اما دارد وجود معکوسی رابطه علمی هیات اعضای تدریس

 .نشد مشاهده داریامعن تفاوت استفاده میزان لحاظ از مختلف علمی

های مؤثر بر رفتار مؤلفهشان را شناسایی ابعاد و پژوهش( هدف از 1398ی و همکاران )معظم

جستجو و بازیابی اطالعات توسط کاربران چند زبانه که باعث ایجاد تفاوت در ماهیت بازیابی 

یت رفتار بازیابی ها پژوهش ماهاند. بر اساس یافتهشوند، بیان کردهت در محیط وب میاطالعا

)تعریف وظایف، فرموله کردن استراتژی بازیابی، استفاده  عدبُ  5اطالعات توسط افراد چند زبانه شامل 

مؤلفه  22های بازیابی( و های بازیابی و مدیریت )کنترل( چالشرو شدن با چالشهاز ابزار ترجمه، روب

، «تعریف فعالیت»، «شکست عملیات بازیابی»های توان مؤلفهها می. به طور کلی از میان مؤلفهاست

را متعلق به دسته رفتار کاربر با فراوانی باال « استفاده از ابزار ترجمه»و « ماندن در صفحه اصلی سایت»

فقدان دانش »، «ردن بازیابیرها ک»، «بکارگیری عملگرهای منطقی»قلمداد کرد. این در حالی است که 

های بازیابی با انتخاب بازیابی آسان تدوین استراتژی»و « فعالیتعدم درك )فهمیدن( »، «ایزمینه

 به دسته رفتار کاربر با فراوانی پایین تعلق دارند.« )فیلتر چندگانه(

، شناسایی و شان را( هدف پژوهش1399 آقایی کامران )ی و غالمی و کربالرضایی شریف آباد

بازیابی اطالعات مشارکتی و معرفی عوامل و  یابی وهای مطرح در حوزه رفتار اطالعارزیابی مدل

های هریک از ها است. نتایج حاصل از استخراج مؤلفهلین مدهای به کار رفته در هر یک از امؤلفه

ابی یابی و بازیعامل و زمینه اصلی مطالعات حوزه رفتار اطالع 6ها، حاکی از آن داشت که مدل

تقسیم کار، اشتراك دانش، حفظ دانش و ارزیابی  ،هی مشارکتی، شامل آگااطالعاتی مشارکتی

ها های اساسی مشترك در اکثر مدلاطالعات بازیابی شده و کاربرد دانش مشارکتی به عنوان مؤلفه

ها منطبق در سایر مدلی شناسایی شده هامؤلفهاند مدل مفهومی حاصل از تعامالت در نظر گرفته شده

 ت. ین مطالعه ارائه شده اسبا نتایج ا

متغیر و عامل مؤثر بر  16، تعداد های پژوهش آنها( در یافته1399میرزایی و حریری و مطلبی )

یابی در چهار زیر گروه اصلی دانشجویان، اعضای هیئت علمی، حوزه بهداشت و رفتار اطالع
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ثر یا های این حوزه شناسایی شدند. نتایج کلی فراتحلیل نشان داد که اندازه اشهروندان در پژوهش

سیری کوهن . است که بر حسب نظام تف5890یابی بر رفتار اطالع مؤثرها و عوامل مؤلفه تأثیرضریب 

ای )دانشجویان، اعضای هیئت علمی حوزه شود. همچنین دو متغیر گروه نمونهدر حد زیاد ارزیابی می

 عوامل در تعدیل گر متغیرهای(، ProQuestو  ISCهای پایگاه) بهداشت و شهروندان( و میدان مطالعه

  .هستند یابیاطالع رفتار بر مؤثر

 مسئله یک با ارتباط در را بیشتری هایزمینه و متغیرها توانمی فراتحلیل، مطالعه یک انجام با

 تعیین که است فن یک فراتحلیل. کرد ارائه جامع نسبتاً الگوی یک در را تحقیقات نتایج و شناسایی

 وجود کلی اثر اندازه یک آیا بهتر، عبارت به دارند؟ مشارکت اثر اندازه در مطالعات آیا که کندمی

 در که باشد داشته وجود عواملی باید نیست، چنین اگر کند؟ توجیه را مداخله تأثیر و اهمیت که دارد

در  کنون پژوهشی با استفاده از روش فراتحلیلتا .باشند دخیل جداگانه اثرهای اندازه بین اختالف

یابی در متون فارسی منتشر نشده است. اما چندین پژوهش به بررسی مقاالت و حوزه رفتار اطالع

 اند.سنجی پرداختههای مروری و علمتولیدات منتشر شده در این حوزه با استفاده از روش

 :عبارتند از پژوهشهای این پرسش

 ISCن و اعضای هیئت علمی در دو پایگاه دانشجویا یابیاندازة اثر عوامل مؤثر در رفتار اطالع. 1

 چقدر است؟ ProQuestو 

ای )دانشجویان و اعضای هیئت علمی( در های نمونهآیا تفاوتی در اندازه اثر هر کدام از گروه. 2

 یابی وجود دارد؟فراتحلیل عوامل مؤثر بر رفتار اطالع

( در فراتحلیل ProQuestو  ISCاطالعاتی )های آیا تفاوتی در اندازه اثر هر کدام از پایگاه. 3

 یابی وجود دارد؟عوامل مؤثر بر رفتار اطالع

 شناسی پژوهشروش. 2

 فراتحلیل رویکرد از یکرد کمّی و روش فراتحلیل انجام شد. استفادهوپژوهش حاضر با استفاده از ر

عوامل  تأثیر زمینه در گرفتهصورت هایپژوهش ناسازگار و متناقض نتایج ترکیب و تحلیل منظور به

به ترکیب  پژوهشگردر این روش . است یابی اعضای هیئت علمی و دانشجویانمؤثر بر رفتار اطالع

های هدفمند های جدید و منسجم با استفاده از روشهای مختلف و استخراج یافتهنتایج پژوهش

ق فراتحلیل مد نظر است، (. آنچه در یک تحقی1400پردازد )زارع بهنمیری و حسنخانی، آماری می
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سازی و دستیابی های پژوهشی از مطالعات متعدد و پراکنده، برای ترکیب و یکپارچهآوری یافتهگرد

ها و با ثبت ویژگی پژوهشگر(. در روش فراتحلیل 1379های جدید است )سروستانی، به یافته

نیرومند  هایده استفاده از روشآنها را آماها در قالب مفاهیم کلی، ای از پژوهشهای تودهیافته

ک نوع مرور ادبیات است که در آن برای تلخیص (. فراتحلیل ی1384کند )دالور، آماری می

های کمّی استفاده های مختلفی که روی موضوع واحدی انجام شده است، از روشهای پژوهشیافته

شود که فراتحلیل فقط ح می(. در اینجا این نکته تصری1400شود )زارع بهنمیری و حسنخانی، می

ترین مفاهیم در ادبیات رود که مطالعات مورد بررسی، کمّی باشند. از اساسیزمانی به کار می

متغیر مستقل بر متغیر وابسته است.  تأثیرفراتحلیل، مفهوم اندازه اثر است. اندازه اثر به معنای میزان 

اده، حصارزاده، حباری و )عباس rو اندازه اثر  dشود: اندازه اثر اندازه اثر به دو دسته تقسیم می

( در سه مرحله انجام 1994) 1(. فراتحلیل براساس روش معرفی شده توسط کوپر1394اصل، عارفی

 شد:

 . جستجو و انتخاب مطالعات: 1

ت انجام شده و های موردنیاز در اجرای فراتحلیل، ابتدا کلیه مطالعاآوری دادهبرای شناسایی و جمع

 در دو پایگاه 1399یابی، به زبان فارسی و انگلیسی در ایران و جهان تا سالموجود بر روی رفتار اطالع

 ، به شرح زیر مورد جستجو قرار گرفت.ProQuestو  ISCعلمی و معتبر 

یابی در فارسی و های رفتار اطالعاتی و اطالعابتدا با استفاده از فرمول جستجو و کلیدواژه

Information Seeking  وInformation Behavior های در انگلیسی، همه اسناد و مدارك در پایگاه

ها، متن و منابع به صورت ترکیبی و انفراد، مورد جستجو فوق در قسمت عنوان، چکیده، کلیدواژه

قرار گرفته و بازیابی شدند. سپس مطالعات تکراری حذف شده و در گام بعد از بین انواع مختلف 

های اصیل که از منابع دست اول انجام و تکمیل شده بودند به مطالعه وارد شدند. ط پژوهشمدارك فق

های مورد جستجو شدند. از میان این موارد مقاالتی که منطبق با مالك 782در این مرحله جمعاً 

شناختی اندك داشتند و یا به دلیل نوع روش مطالعات فراتحلیل نبودند و نیز اطالعات ناقص و یا بعضاً 

پذیر نبود حذف شدند. این معیارها شامل موارد زیر بود: پژوهش آنها امکان ورودشان به مطالعه امکان

اصیل باشد، رویکرد کمّی داشته و ابزار آن پرسشنامه باشد، نتایج آن معتبر و پایان باشند. در این مرحله 

انتخاب شدند که عوامل مؤثر بر هایی برای فراتحلیل مطالعه انتخاب شدند. سپس پژوهش 89تعداد 

_______________________________________________________________ 
1. Cooper 
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های آماری همبستگی یا تفاوت یابی دانشجویان یا اعضای هیئت علمی را از طریق آزمونرفتار اطالع

ها گزارش کنند. تعداد این میانگین محاسبه کرده باشند و همچنین مقدار آماره برای آن آزمون

 30و  ISC های داخلی از پایگاهبه پژوهشمطالعه مربوط  14مورد بود. از این تعداد  44ها پژوهش

گذار بر رفتار تأثیرهای بودند. سپس مؤلفه ProQuestالمللی از پایگاه های بینمطالعه مربوط به پژوهش

 یابی همراه با تعداد نمونه، میانگین و آماره آزمون آنها استخراج شد.اطالع

 ها و صفات هریک از مطالعات: شناسایی و کدگذاری ویژگی. 2

یابی هستند که برای رگذار بر رفتار اطالعیمنظور از صفات، همان عوامل و متغیرهای مستقل تأث

های هایی برای گردآوری داده(، فُرم1994فراتحلیل شناسایی و استخراج شدند. بر اساس روش کوپر )

نیازِ صفات موردمطالعه  های مورددهای طراحی شد و اطالعات و داآماری و اطالعات شناسنامه

ها، خطای های آماری )میانگیننویس تهیه شد و دادهاستخراج شدند. برای هر مطالعه، یک فُرم پیش

های آماری و سطح معناداری( یابی، جواب نهایی آزمونهای رفتار اطالعاستاندارد، تعداد نمونه، حوزه

مشخصات پژوهش، نام نویسنده یا نویسندگان، محل و طول ای مطالعات شامل و اطالعات شناسنامه

ها تلخیص و مدت اجرای پژوهش، سال اجرای پژوهش و سال چاپ استخراج شد. سپس، این داده

یابی را برحسب های مربوط به عوامل مؤثر بر رفتار اطالعداده 1برای ارائه نتایج آماده شدند. جدول 

 دهد.ای نشان میهای نمونهگروه

یابی در این مطالعات الوه بر عوامل کمّی باال، برخی عوامل اسمی و کیفی مؤثر بر رفتار اطالعع

های کافی واردِ فراتحلیل نشدند. این عوامل کیفی عبارت دلیل دارا نبودن داده اما به ؛شناسایی شدند

العات، های آموزشی جستجوی اطبودند از: جنسیت، تحصیالت، سن، سابقة کار، شرکت در کالس

 سمت شغلی، مرتبة علمی، سابقة تدریس و زمینة فعالیت.

 هاشده از پژوهش. متغیرهای مستقل )عوامل مؤثر( استخراج1جدول 

 کل جامعه هیئت علمی دانشجویان عوامل ردیف

 18 10 8 آشنایی با منابع تخصصی 1
 17 13 4 کمبود وقت 2
 16 10 6 استفاده از اینترنت 3
 14 9 5 استفاده از اینترنتمهارت  4
 12 9 3 دسترسی به منابع اطالعاتی 5
 7 4 3 های جدیدآشنایی با فناوری 6
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 7 3 4 مهارت جستجو 7
 6 3 3 سطح سواد اطالعاتی 8
 5 3 2 آشنایی با زبان انگلیسی 9

 5 0 5 دانش موضوعی اولیه از زمینة جستجو 10
 3 2 1 عالقة شخصی 11
 3 3 0 عوامل فردی 12
 2 2 0 اضطراب اینترنتی 13
 2 2 0 توانایی در تشخیص اعتبار اطالعات 14
 1 0 1 میزان دسترسی به اینترنت 15

 شده:  ابانتخ مطالعات فراتحلیل. تجزیۀ 3

و  rها به شاخص روش اصلی فراتحلیل مبتنی بر ترکیب نتایج است، که معموالً پس از تبدیل آماره

مطالعه شامل چهار  44شده در این های استفادهگیرد. آزمونمورد استفاده قرار میبرآورد اندازة اثر 

نوع فرمول آماری همبستگی، تحلیل مسیر، تی تست و آنالیز واریانس بودند. الزم به ذکر است که در 

تبدیل شدند.  rبه شاخص  1های پژوهشی با استفاده از رویکرد هانتر و اشمیتاین فراتحلیل، آماره

ها به این شاخص مشترك دهد که آمارة دیگر آزمونهمبستگی بین دو عامل را نشان می rاخص ش

ها ابتدا به بررسی مفروضات فراتحلیل شوند. در این پژوهش، برای تحلیل استنباطی دادهتبدیل می

ای به بررسی خط 2ای بگ و مزومداربستگی رتبهوسیلة آزمون همنحوی که بهپرداخته شده است، به

به بررسی ناهمگونی مطالعات پرداخته شد. خطای  4برای ناهمگونی Qو با استفاده از آزمون  3انتشار

دالیل مختلف مانند انتشار نتایج مثبت و عدم انتشار نتایج منفی، وزن دادن انتشار ممکن است به

نسبت به ضریب  های چندگانة یک فرضیه از یک مطالعة واحد، و عدم اطمیناناشتباهی نتایج، آزمون

های مطالعه باشد. در صورت وجود دهندگان در کدگذاری ویژگیتوافق یا ضریب اعتبار میان رتبه

شناختی که و عواملی جمعیت 5های اثر با استفاده از مدل اثرات تصادفیگری اندازهناهمگونی، تعدیل

د. با توجه به ناهمگونی میان شوهای مورد مطالعه را دارند بررسی میگیری در پژوهشقابلیت اندازه

مطالعات، از مدل اثرات تصادفی برای ترکیب نتایج و رسیدن به اندازة اثر استفاده شد. در این مدل، 

_______________________________________________________________ 
1. Hunter & Schmidt 

2. Begg and Mazumdar rank correlation 

3. Publication bias 
4. Q test for heterogeneity 

5. Random effect model 
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گفت نتایج حاصل توان، میلذاشود. می تغییرات پارامتر در میان مطالعات نیز در محاسبات درنظرگرفته

بلیت تعمیم بیشتری نسبت به مدل اثرات ثابت دارد. از مدل با اثرات تصادفی در شرایط ناهمگنی قا

تر باشد، بهره گرفته شده است. هرچه اندازة اثر بزرگ 1برای تفسیر نتایج، از سیستم تفسیری کوهن

ر عوامل بر متغیر وابسته بیشتر است. بر اساس تفسیر اندازة اثرکوهن، برای یدرجة حضور پدیده یا تأث

r ،(. کلیة این 2013)کوهن،  اندازة اثر کم، متوسط و زیاد است 5/0و  3/0، 1/0ترتیب مقادیر به

روش ترکیب تصادفی اندازة اثر  و به 2افزار جامع فراتحلیلعملیات با استفاده از ویرایش دوم نرم

 صورت گرفت.

 ها یافته. 4

شناسی و ابزار پژوهش متفاوت یابی با روشمطالعه در زمینه رفتار اطالع 44در این پژوهش در کل 

 14و  ProQuestدرصد( مطالعه مربوط به پایگاه  68.2) 30مورد بررسی قرار گرفتند. از این بین 

می دارای ت علو اعضای هیئ 18بودند. دانشجویان دارای  ISCدرصد( مطالعه مربوط به پایگاه  31.8)

های اعضای هیئت علمی و میانگین نمونه 224مطالعه بودند. همچنین میانگین نمونه دانشجویان  26

 (.2نفر بودند )جدول  188نفر و میانگین کل  156

 های مورد مطالعهها از نظر زیرگروه. توزیع فراوانی پژوهش2جدول 

زیرگروه مورد 

 مطالعه

ISC 
 )تعداد/ درصد(

PRQ 
 درصد()تعداد/ 

 کل

 )تعداد/ درصد(

میانگین نمونه 

 هادر پژوهش

 234 18( 40.9)  12( 27.3) 6( 13.6) دانشجویان

 156 26( 59.1) 18( 40.9) 8( 18.2) اعضای هیئت علمی

 188 44( 100.0) 30( 68.2) 14( 31.8) کل

 یابی دانشجویانعوامل مؤثر در رفتار اطالع

دهد. برای عوامل یابی دانشجویان را نشان میشده بر رفتار اطالعاطالعات عوامل استخراج  3جدول 

، استفاده از 4.25یابی در زیر گروه دانشجویان، عامل عالقه شخصی با میانگین مؤثر بر رفتار اطالع

های جدید با میانگین ، آشنایی با فناوری3.57، سطح سواد اطالعاتی با میانگین 3.8اینترنت با میانگین 

_______________________________________________________________ 
1. Cohen 

2. Comprehensive Meta-Analysis – V2 
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، دسترسی به منابع 2.7رای بیشترین میانگین هستند. عامل آشنایی با زبان انگلیسی با میانگین دا 3.54

 کمترین میانگین را به خود اختصاص دادند. 2.75و کمبود وقت با میانگین  2.73اطالعاتی با میانگین 
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 گروه دانشجویان( در Q-testها )ها و آزمون تجانس پژوهش. نتایج آزمون اختالف میانگین3جدول

 میانگین عوامل ردیف
فاصله 

 اطمینان

سطح 

 معناداری
Q-test 

تعداد 

 مطالعه

تعداد 

 نمونه

 1566 6 0.000 0.000 3.34 – 4.27 3.80 استفاده از اینترنت 1

 720 3 0.000 0.000 2.32 – 3.14 2.73 دسترسی به منابع اطالعاتی 2

 1830 8 0.000 0.000 2.73 – 3.69 3.21 آشنایی با منابع تخصصی 3

 1180 5 0.000 0.000 2.84 – 3.88 3.36 مهارت استفاده از اینترنت 4

 837 4 0.000 0.000 2.33 – 3.17 2.75 کمبود وقت 5

دانش موضوعی اولیه از  6

 زمینه جستجو

3.27 3.93 – 2.62 0.000 0.000 5 1199 

 831 3 0.000 0.000 2.87 – 4.28 3.57 سطح سواد اطالعاتی 7

 825 4 0.000 0.000 3.03 – 3.91 3.47 مهارت جستجو 8

های آشنایی با فناوری 9

 جدید

3.54 4.03 – 3.05 0.000 0.000 4 792 

 439 2 0.000 0.000 2.14 – 3.26 2.70 آشنایی با زبان انگلیسی 10

 315 1 0.000 0.000 3.90 – 4.60 4.25 عالقه شخصی 11

 248 1 0.000 0.000 2.47 – 3.83 3.15 اینترنتمیزان دسترسی به  12

 علمی هیئتی یابی اعضاعوامل مؤثر در رفتار اطالع

دهد. یابی اعضای هیئت علمی را نشان میاطالعات عوامل استخراج شده بر رفتار اطالع 4جدول 

هیئت  اعضاییابی دهد برای عوامل مؤثر بر رفتار اطالعنشان می 5که اطالعات جدول  طورهمان

، و میانگین استفاده از 3.8، آشنایی با منابع تخصصی با میانگین 3.81علمی، عوامل عالقه شخصی با 

، عامل 3.23دارای بیشترین میانگین و عوامل سطح سواد اطالعاتی با میانگین  3.77اینترنت با میانگین 

کمترین میانگین را به  3.44ین ، و عامل کمبود وقت با میانگ3.31های جدید با آشنایی با فناوری

 اند.خود اختصاص داده
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 هیئت علمیی ( در گروه اعضاQ-testها )ها و تجانس پژوهش. نتایج آزمون اختالف میانگین4جدول 

 میانگین عوامل ردیف
فاصله 

 اطمینان

سطح 

 معناداری
Q-test 

تعداد 

 مطالعه

تعداد 

 نمونه

 کمبود وقت 1
3.44 3.90 – 

2.99 

0.000 0.000 13 2309 

 استفاده از اینترنت 2
3.77 4.26 – 

3.29 

0.000 0.000 10 1754 

3 
آشنایی با منابع 

 تخصصی

3.80 4.25 – 

3.35 

0.000 0.000 10 1368 

4 
مهارت استفاده از 

 اینترنت

3.47 4.44 – 

2.50 

0.000 0.000 9 1504 

5 
دسترسی به منابع 

 اطالعاتی

3.67 3.76 – 

2.98 

0.000 0.000 9 1190 

6 
های آشنایی با فناوری

 جدید

3.31 3.73 – 

2.88 

0.000 0.000 4 698 

 سطح سواد اطالعاتی 7
3.23 3.86 – 

2.59 

0.000 0.000 3 340 

 مهارت جستجو 8
3.47 3.94 – 

3.00 

0.000 0.000 3 480 

9 
آشنایی با زبان 

 انگلیسی

3.72 4.32 – 

3.10 

0.000 0.000 3 365 

 عوامل فردی 10
3.67 4.09 – 

3.26 

0.000 0.000 3 361 

 اضطراب اینترنتی 11
3.61 4.08 – 

3.14 

0.000 0.000 2 388 

 عالقه شخصی 12
3.81 4.28 – 

3.33 

0.000 0.000 2 280 

13 
توانایی در تشخیص 

 اعتبار اطالعات

3.58 4.27 – 

2.91 

0.000 0.000 2 363 
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شده و بررسی فراتحلیل )همگن بودن مطالعات انجامهای فرضدر ادامه، به بررسی مهمترین پیش

 خطای انتشار در میان مطالعات( پرداخته خواهد شد.

 شدهبررسی فرض همگنی مطالعات انجام

اسییتفاده  Qمنظور بررسییی این فرض از آزمون بخشییی از هر فراتحلیل همگنی مطالعات اسییت که به

 ایش داده شده است.نم 5شده است که نتایج حاصل از بررسی آن در جدول 
 Q. نتایج آزمون 5جدول 

شاخص 

 آماری

 I-Squared سطح معناداری درجة آزادی Qآمارة آزمون 

)2I( 

 102/91 001/0 43 567/245 نتایج

( اندازة اثر مطالعات ناهمگن هستند، Q = 245/567, P<0.01با توجه به نتایج حاصل از آزمون )

اما از آنجا که این شاخص با افزایش تعداد اندازة اثر حساس و با افزایش تعداد اندازة اثر توان این 

شاخص دیگری است که به همین منظور استفاده  Iرود، مجذور آزمون برای رد همگنی باال می

 درصد است و در واقع مقدار ناهمگنی را به 100تا  0دارای مقداری از  Iشود. ضریب مجذور می

دهندة ناهمگنی تر باشد نشاننزدیک 100دهد. هرچه مقدار این ضریب به صورت درصد نشان می

مؤید این مطالب است  Iهای اولیه است. نتایج حاصل از ضریب مجذور بیشتر اندازة اثرهای پژوهش

ی مطالعات مربوط است. بنابراین، تلفیق آنها درصد از تغییرات کل مطالعات به ناهمگن 89که حدود 

منظور ترکیب نتایج استفاده کرد. در با مدل آثار ثابت موجه نیست و باید از مدل اثرات تصادفی به

یابی شده بر متغیر رفتار اطالعر متغیرها و عوامل شناسایییگوید که تأثواقع، این آزمون به ما می

ات مطالعات متفاوت هستند و در این وضعیت باید از متغیرهای ها و مشخصلحاظ ویژگیشدت بهبه

 ها استفاده کرد. تعدیلگری برای مشخص کردن واریانس و محل این تفاوت

 ای بگ و مزومدار برای بررسی خطای انتشارنتایج همبستگی رتبه

شده و چاپبخش دیگری از فرایند فراتحلیل بررسی خطای انتشار است که ناشی از انتشار مطالعات 

بیانی دیگر، یکی از مشکالتی  شده و در نهایت انواع خطاها است. به یا عدم انتشار مطالعات چاپ

به همة مطالعاتی  پژوهشگرشود عدم دسترسی که موجب مخدوش شدن اعتبار نتایج فراتحلیل می

ی این فرض منظور بررساند. بهاست که در فاصلة زمانی خاصی در موضوع موردبررسی انجام شده

 ای بگ و مزومدار استفاده شده است.بستگی رتبهاز روش هم
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ای )تاو کندال( بین اندازه اثر استاندارد ای بگ و مزومدار، همبستگی رتبهآزمون همبستگی رتبه

کند. تفسیر این ضریب به این صورت است که در آن مقدار و واریانس این اثرات را مشخص می

کند. بین اندازه اثر و دقت است و انحراف از صفر از وجود رابطه حکایت میصفر دال برنبود رابطه 

اگر عدم تقارن ناشی از سوگیری انتشار باشد، انتظار این است که در ارتباط با اندازه اثر بزرگتر، 

خطای استاندارد بیشتر مشاهده شود. نتایج حاصل از بررسی روش همبستگی بگ و مزومدار، به 

شده است  0.331است. مقدار تائو کندال بی برابر  6وگیری انتشار به شرح جدول منظور بررسی س

( باید گفت که اگرچه P=0.224( و دو دامنه )P=0.079که با توجه به مقدار معناداری یک دامنه )

بین اندازه اثر و دقت رابطه وجود دارد اما این رابطه معنادار نیست و فرض صفر مبنی بر متقارن بودن 

 شود.می تأییدسوگیری انتشار  عدم

 نتایج حاصل از بررسی روش همبستگی بگ و مزومدار. 6جدول 

شاخص 

 آماری

مقدار ضریب 

 کندال
Z-Value 

 سطح معناداری

 دو دامنه یک دامنه

 0.224 0.079 1.312 0.331 نتایج
 

ها ناهمگونی داده ۀدهندنشان 4و جدول  3در جدول  Q-testمقادیر مربوط به آزمون 

ها از مدل اثرات رو، برای انجام فراتحلیل در زیر گروهاز این .برای فراتحلیل هستند

گزارش اندازه اثر مطالعات انجام شده در مدل  6در جدول  تصادفی استفاده خواهد شد.

 مؤثردهد که میانگین اندازه اثر عوامل های جدول نشان میتصادفی ارائه شده است. داده

است. چون این اندازه برآورد  0.593یابی در نمونه مورد پژوهش معادل بر رفتار اطالع

یابی بر رفتار اطالع مؤثرعوامل  تأثیرباید گفت ، بنابراین. شده در محدوده اطمینان است

 شود.می تأیید

 . گزارش اندازه اثر مطالعات انجام شده در مدل تصادفی6جدول 

 Z-Value P-Value حد باال حد پایین (rاندازه اثر ) الؤس

بر رفتار  مؤثرعوامل 

 یابیاطالع

0.593 0.541 0.559 9.902 0.004 
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( حاکی از اثر 7( بر مبنای معیار کوهن )جدول 0.593ای به دست آمده )همچنین برآورد نقطه

پژوهش در سطح گانه تعیین شده در این  16های در حد زیاد است. پس در مجموع باید گفت مؤلفه

  یابی مؤثر باشند.توانند بر رفتار اطالعزیادی می

 . مدل کوهن، نظام تفسیر اندازه اثر ناشی از فراتحلیل7جدول 

 R D اندازه اثر

 0.2 0.1 کم

 0.5 0.3 متوسط

 0.8 0.5 زیاد

منظور با توجه به نتایج حاصل از ناهمگونی مطالعات در این قسمت سعی بر این است که به

کننده استفاده شود تا شاید از این طریق بتوان به مشخص مشخص کردن این ناهمگنی از عامل تعدیل

ای )دانشجویان و های نمونهکردن واریانس بین مطالعات پرداخت. در این پژوهش عامل گروه

( به عنوان ProQuestو  ISCهیئت علمی( و میدان مطالعه تحقیقات )در دو پایگاه اطالعاتی  اعضای

 گیرند.کننده مورد بررسی قرار میعامل تعدیل

 ایهای نمونهکنندة عامل گروهنقش تعدیل

 یابی را بههای اثر مدل اثرات ثابت و تصادفی مربوط به عوامل مؤثر بر رفتار اطالعاندازه 8جدول 

دهد. در بین دانشجویان اندازه اثر در مدل علمی نشان می هیئت اعضای و تفکیک دانشجویان

، محاسبه شد که هر دو 5.69، در گروه اعضای هیئت علمی اندازه اثر مدل تصادفی 6.24تصادفی 

و  توان گفت به ترتیب ابتدا در زیر گروه دانشجویان،معنادار است. به بیانی دیگر می 0.01در سطح 

 گذار هستند.تأثیر یابی آنهاهای مؤثر بر رفتار اطالعسپس در زیر گروه اعضای هیئت علمی مؤلفه

یابی دانشجویان و بر رفتار اطالع مؤثرهای اثر ترکیبی مربوط به عوامل . نتایج اندازه8جدول 

 اعضای هیئت علمی

 ایهای نمونهگروه

 مدل اثرات تصادفی مدل اثرات ثابت

 Z-Value P-Value ترکیبیاندازه 
اندازه 

 ترکیبی
Z-Value 

P-

Value 

 0.001 9.561 6.24 0.001 658/24 6.14 دانشجویان

 0.001 7.802 5.69 0.001 23.652 6.51 اعضای هیئت علمی
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 های مورد مطالعهکنندگی پایگاهنقش تعدیل

یابی را به های اثر مدل اثرات ثابت و تصادفی مربوط به عوامل مؤثر بر رفتار اطالعاندازه 9جدول 

، در 6.27اندازه اثر در مدل تصادفی  ISCدهد. در پایگاه های مورد مطالعه نشان میتفکیک پایگاه

معنادار است.  0.01محاسبه شد که هر دو در سطح  6.69اندازه اثر مدل تصادفی  ProQuestپایگاه 

های مؤثر بر مؤلفه ProQuestتوان گفت به ترتیب برای تحقیقات موجود در پایگاه به بیانی دیگر می

 گذار هستند.تأثیر ISCیابی بیشتر از تحقیقات موجود در پایگاه رفتار اطالع

 ISCو پایگاه یابی در دهای اثر ترکیبی مربوط به عوامل مؤثر بر رفتار اطالع. نتایج اندازه9جدول 

 ProQuestو 

های گروه

 اینمونه

 مدل اثرات تصادفی مدل اثرات ثابت

اندازه 

 ترکیبی
Z-Value P-Value 

اندازه 

 ترکیبی
Z-Value 

P-

Value 

ISC 6.19 23.634 0.001 6.27 8.851 0.001 
ProQuest 6.59 22.295 0.001 6.69 9.126 0.001 

 

 گیریبحت و نتیجه. 5

 70)حدود  62یابی مورد بررسی قرار گرفتند که مقاله در زمینه رفتار اطالع 44در این پژوهش 

 ISCدرصد( مربوط به پایگاه  30مطالعه )حدود  27و  ProQuestدرصد( مطالعه مربوط به پایگاه 

دارا  مقاله بیشترین مطالعات وارد شده به فراتحلیل را 26ها با بودند. اعضای هیئت علمی دانشگاه

های جامعه مدرن بودند که به دلیل نیازهای بودند. اعضای هیئت علمی به دلیل اینکه از اولین گروه

بیشتر جامعه هدف مطالعات رفتار  ،روشغلی دانشگاهی نیازمند جستجوی اطالعات بودند از این

یابی قرار گرفتند. همچنین به دلیل اینکه در محیط دانشگاهی با نیازهای خاص و تخصصی اطالع

روند. مطالعات حوزه رفتار شمار میای در دسترس مطالعات این حوزه بهمواجه هستند از گروه

مطالعه  18همراه بوده است. دانشجویان با یابی در ایران نیز بیشتر با پیمایش اعضای هیئت علمی اطالع

نفر، و اعضای  234بعدی قرار داشتند. همچنین از نظر میانگین نمونه، به ترتیب دانشجویان با  در رتبه

نفر  205ها نیز های بعدی قرار داشتند. میانگین نمونه کل پژوهشنفر در رتبه 156هیئت علمی با 

یابی در زیر گروه دانشجویان، مؤلفه عالقه شخصی با میانگین اطالعهای مؤثر بر رفتار بود.برای مؤلفه

های ، آشنایی با فناوری3.57، سطح سواد اطالعاتی با میانگین 3.8، استفاده از اینترنت با میانگین 4.25
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، 2.7دارای بیشترین میانگین هستند. عامل آشنایی با زبان انگلیسی با میانگین  3.54جدید با میانگین 

کمترین میانگین را به  2.75و کمبود وقت با میانگین  2.73رسی به منابع اطالعاتی با میانگین دست

، عوامل عالقه علمی هیئت اعضای یابیخود اختصاص دادند. برای عوامل مؤثر بر رفتار اطالع

میانگین ، و میانگین استفاده از اینترنت با 3.8، آشنایی با منابع تخصصی با میانگین 3.81شخصی با 

، عامل آشنایی با 3.23دارای بیشترین میانگین و عوامل سطح سواد اطالعاتی با میانگین  3.77

کمترین میانگین را به خود اختصاص  3.44، و عامل کمبود وقت با میانگین 3.31های جدید با فناوری

ر کل جامعه و همچنین یابی دهای مربوط به عوامل مؤثر بر رفتار اطالعاند. از آنجایی که دادهداده

میانگین  های دوگانه ناهمگون بود، برای تلفیق آنها از مدل اثرات تصادقی استفاده شد.زیرگروه

و  0.551با حد پایین  0.619یابی در نمونه مورد پژوهش معادل بر رفتار اطالع مؤثراندازه اثر عوامل 

 تأثیررد شده در محدوده اطمینان بود، که این اندازه برآوبه دست آمد. از آنجایی 0.687حد باال 

( برای اندازه اثر کل 0.619ای به دست آمده )شد. برآورد نقطه تأییدیابی بر رفتار اطالع مؤثرعوامل 

گانه تعیین شده در این پژوهش در  16های مطالعات بر مبنای معیار کوهن در حد زیاد بود و مؤلفه

منظور هستند.با توجه به نتایج حاصل از ناهمگونی مطالعات بهیابی مؤثر سطح زیادی بر رفتار اطالع

های کننده استفاده شد. در این پژوهش عامل گروهمشخص کردن این ناهمگنی از عامل تعدیل

های دانشجویان، اعضای هیئت علمی، و میدان مطالعه تحقیقات در دو پایگاه ای در زیر گروهنمونه

کننده انتخاب شدند.نتایج حاصل از بررسی عامل وان عوامل تعدیلبه عن ProQuestو  ISCاطالعاتی 

کننده نشان داد در بین ای دانشجویان، اعضای هیئت علمی به عنوان عامل تعدیلهای نمونهگروه

، در گروه اعضای هیئت علمی اندازه اثر مدل تصادفی 6.24دانشجویان اندازه اثر در مدل تصادفی 

معنادار است. همچنین نتایج حاصل از بررسی عامل میدان  0.01ح ، است که هردو در سط6.69

کننده نشان داد در به عنوان عامل تعدیل ProQuestو  ISCهای پایگاه مطالعه تحقیقات در زیرگروه

 6.72اندازه اثر مدل تصادفی  ProQuest، و در پایگاه 6.69اندازه اثر در مدل تصادفی  ISCپایگاه 

توان گفت به ترتیب برای تحقیقات معنادار است. به بیانی دیگر می 0.01ح است که هر دو در سط

یابی بیشتر از تحقیقات موجود در پایگاه های مؤثر بر رفتار اطالعمؤلفه ProQuestموجود در پایگاه 

ISC گذار هستند. مطالعات انجام شده در پایگاه تأثیرISC  مختص داخل کشور است این در حالی

به صورت بین المللی است. نتیجه اینکه بین عوامل  ProQuestیقات موجود در پایگاه است که تحق

یابی یابی ایرانیان و افراد خارجی تفاوت وجود دارد. عوامل مؤثر بر رفتار اطالعمؤثر بر رفتار اطالع
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ی دیگر یابی کاربران، از کشوری به کشوررفتار اطالعدر ایران با سایر کشورهای جهان تفاوت دارد. 

آموزان، کتابخانه، یابی دانشعوامل مختلف است. از عوامل مهم در رفتار اطالع تأثیرمتفاوت و تحت 

های جمعیت شناختی، های منابع و ویژگیسواد اطالعاتی، مسائل سازمانی و محیطی، ویژگی

های دو گروه مطالعات مربوط نتایج آزمون تی مستقل برای بررسی اختالف میانگین شده است.عنوان

یابی دانشجویان و اعضای اطالع رفتار بر مؤثرعوامل که  نشان داد ProQuestو  ISCبه دو پایگاه 

 بیشتر است.  ProQuestهیئت علمی در پایگاه 

( و شورمیج و صدقی 1393ی و یاری )های مقاالت احمدهای این پژوهش با نتایج و یافتهیافته

 حریری و ( و میرزایی1399آبادی و غالمی و کربالآقایی کامران )شریف( و رضایی1393و طالچی)

 مطالعات . در پیشینه پژوهش مقاالت انجام شده، به بررسیاستراستا تا حدودی هم( 1399) مطلبی و

اطالعاتی های پایگاه در انواع علمی هیئت اعضای و دانشجویان یابیاطالع رفتار حوزه در شده منتشر

 یهاترتیب یافتهاستفاده شده است. بدین پرداخته شده است و تنها در یک مطالعه از روش فراتحلیل

 یابی و همچنین روش فراتحلیلپژوهشی رفتار اطالع حوزة به مندعالقه انپژوهشگر به پژوهش این

باشند،  داشته، است نشده انجام و شده انجام آنچه از مشخصی، تصویر تا دیدگاه و کندکمک می

 گذشته یهاادامة پژوهش در را جدید پژوهشی یهاموضوع و بشناسند، راها پژوهش این یهاکاستی

 های تکراری بپرهیزند و درجهت توسعه این حوزه پژوهشی بکوشند.انجام پژوهش از دهند، انجام

 منابع. 6

پژوهشنامه پردازش یابی در ایران. (. مروری بر متون رفتار اطالع1393و یاری، شیوا ) ،احمدی، حمید
 .197- 173 ،(1) 30، و مدیریت اطالعات

یابی در وب. تحقیقات یابی و رفتار اطالعهای رفتار اطالع(. نگاهی بر مدل1386ادهمی، اعظم )

 .43-51 ،(4)3های عمومی، رسانی و کتابخانهاطالع

اینترنت و بازیابی اطالعات ترجمة مهدی خادمیان.  ه(. پژوهش دربار1379ری، جی جی )چاودو

 .162-133 ،(3)3، رسانیکتابداری و اطالع

های شیراز (. سنجش اضطراب اینترنتی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه1392خوشیان، ناهید )

 . 56-43 ،(8)4. خدمات اطالعاتی ها ونظامو علوم پزشکی شیراز در فرایند جستجوی اطالعات. 

 ، تهران: انتشارات رشد.مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی(. 1384دالور، علی )
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ها، روندها. ها، گرایش(. پژوهش در حوزه رفتارِ اطالعاتی: رویکردها، روش1392رجبعلی بگلو، رضا )

 .21-1، (18)5 ،شمسه

(. شناسایی 1399کامران، معصومه )آقاییشهرزاد؛ و کربالآبادی، سعید؛ غالمی، شریفرضایی

پژوهشنامه بی اطالعات مشارکتی. یابی و بازیای رفتار اطالعهاهای مشترك در مدلمؤلفه
 .139-116 ،(2)10، رسانیاطالع کتابداری و

ارائه های مؤسسه حسابرسی و تأخیر (. ویژگی1400زارع بهنمیری، محمدجواد؛ و حسنخانی، فاطمه )

 .664-690(، 4)28، حسابداری و حسابرسیهای گزارش حسابرسی با رویکرد فراتحلیل. بررسی

(. دریافت 1394بر )زاده، اکو حسن ،زاریان، آناسیک؛ رحیمی، علیرضافراشبندی، فیروزه؛ اللهزارع

 .740-729 ،(6)14،پایشسالمت توسط بیماران دیابتی شهر اصفهان. فعاالنه اطالعاتفعاالنه و غیر

شناسی اجتماعی ( فراتحلیل مطالعات انجام شده در حوزه آسیب1379اهلل صدیق )سروستانی، رحمت

 .103-67 ،(15)15، نامه علوم اجتماعیدر ایران. 

فرهنگ به عنوان یک عامل  تأثیر(. مروری بر 1395و جمالی مهموئی، حمیدرضا ) ،فر، ژالهسلیمی

 .60-41،(2)6، رسانیپژوهشنامه کتابداری و اطالعبافتی بر رفتار اطالعاتی. 

گذار بر رفتار تأثیرای (. شناسایی عوامل زمینه1393و طالچی، هما ) ،، شهرامشورمیج، زینب؛ صدقی

یابی کاربران در تعامل با گزینه جستجوی بصری در پایگاه ابسکو: یک مطالعه گراندد اطالع

 .234-225 ،(3)1. تعامل انسان و اطالعاتتئوری. 
بر رفتار  مؤثر(. بررسی نقش عوامل 1390، زاهد )و بیگدلی ،طاهرزاده، صدیقه؛ رجبی، غالمرضا

اطالعاتی دانشجویان و رابطه بین خودکارآمدی و رفتار اطالعاتی آنان: مطالعه موردی دانشگاه 

 .2 مطالعات کتابداری و علم اطالعات،صنعتی خاتم االنبیاء بهبهان. 

(. 1394) ، سولمازاصلعارفی و، نوقابی، مهدیباریجمحمدرضا؛ حصارزاده، رضا؛ زاده، عباس

 .59-84(، 1)22، های حسابداری و حسابرسیبررسیفراتحلیل حاکمیت شرکتی و مدیریت سود. 

بر استفاده  مؤثر(. بررسی میزان مطلوبیت و عوامل 1398و فرجی، علی ) ،رحیمزاده، رویا غفاری، سعید؛

های اطالعاتی پیوسته توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال از پایگاه

 .89-75 ،(45) 12 ، دانش شناسی. 1397-98

 ،های عمومیرسانی و کتابخانهتحقیقات اطالعیابی و اهمیت آن. (. رفتار اطالع1394فدائی، غالمرضا )

21(4 ) ،491-196. 
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، رفتار ها در زمینه نیازهای اطالعاتیرفتار اطالعاتی، چکیده پژوهش(. 1396کریمی، پیمان )
 . تهران: نشر کتابدار. یابی و رفتار استفاده از اطالعاتجویی، رفتار اطالعاطالع

یابی اعضای هیئت علمی دانشگاه عالمه (. بررسی رفتار اطالع1395و شاکریان، قربان ) ،مجیدی، موسی

 .120-100 ،(6) 3 ،شناسیدانشباطبائی در استفاده از منابع علمی پیوسته. ط

(. ارائه ابعاد و 1398الحوائجی، فهیمه )و باب ،معظمی، معصومه؛ حریری، نجال؛ زارعی، عاطفه

 شناسی،دانشهای رفتار جستجو و بازیابی اطالعات توسط کاربران چند زبانه در وب. مؤلفه

12(47)، 52-68. 

یابی های مؤثر بر رفتار اطالع(. عامل1393و شیدایی، فاطمه ) ،معمارباشی، پیام؛ زمانی میاندشتی، ناصر

پژوهش مدیریت علمی اینترنتی هیئت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه و اراك. 
 .95 -85 ،29 ،آموزش کشاورزی

شناسایی عوامل  (.1391ییالق، منیجه )و شهنی ،هپهلو، عبدالحسین؛ عصاره، فرید، فاطمه؛ فرجزادهمکی

ی اطالعاتی مبتنی بر وب توسط کاربران دانشگاهی: یک مطالعه هارگذار بر پذیرش پایگاهیثأت

 .81-59، (59)46 ،تحقیقات کتابداری و اطالع رسانی دانشگاهیگراندد تئوری. 

حلیل مطالعات عوامل مؤثر بر رفتار (. فرات1399و مطلبی، داریوش ) ،میرزایی، الهام؛ حریری، نجال

 .415-438 ،(3)26 ،عمومیهای کتابخانه و رسانیاطالع تحقیقات یابی در ایران و جهان.اطالع

های جدید جستجوی اطالعات و تحقیق در رفتار جستجوی اطالعات در محیط (.1386) نویدی، فاطمه

 . 7-1 ، 7، مجله الکترونیکی مرکز اسناد و اطالعات ایرانیان جستجو.
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