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Abstract  

A Survey of personal information management students of the students of Ahvaz 

jundishapur university of medical sciences of three aspect Knowelege, skill and 

seven activities personal information management include: in finding and re- 

Finding ,In storage, In organization, In maintaining, In security, In measuring and 

evaluation, In making sense of things , On the basis of is jones Model. This study 

to way Survey, descriptive and analytical Do. and of questionnaire corrected 

mojaver 1392 used to determined total member students 1300 member and white 

use of corjsi- morgan table member approximate sample were 297 member 

determine of amonge 297 questionnaire Contained, 297 questionnaire returned 

and work analyzing data of descriptive statistical (freqvency, percent Freqvency, 

mean and std deviation) and for determine semantics relation of inferential 

statistical used of (test correlation sperman and Pearson). Finds descriptives 

obtain of study showed that averages Knowelege, Skill, and sum seven activities 

students to sequential equal white 1.22,2.05,2.50 and is of level non desirability 

and partly desirability. in this study to role three variable educational degree Age, 

college place educational of of personal information management students pay 

and determined that of among this reasons personal information management at 

between colleages diffrents attations white there was significant level 0.05 

relation significant. and there was among students to degree, age group different 

relation Significant. status personal information management students at have 

level relatively bad that had period at direct better aware attribute tools personal 

information management and promontion skills students at. 

Keywords: Electronic Information, Personal Information Management, 

Knowelege, Skill.
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مدیریت اطالعات شخصی   هایوضعیت دانش و مهارت با تکیه بر فعالیت بررسی 

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بر اساس مدل جونز با  

 کید بر اطالعات الکترونیکی أت
 

 

 چکیده

بررسی وضعیت مدیریت اطالعات شخصی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از  هدف مقاله،  

شخصی اطالعات  مدیریت  فعالیت  هفت  و  مهارت  دانش،  جنبه  دوباره   سه  و  یافتن  ذخیره )شامل  سازی،  یابی، 

سازی بر  ، تدبیر و مفهوم گذارییابی و ارزشسازماندهی، نگهداشت، امنیت و مدیریت جریان اطالعات، ارزش 

نامه تصحیح شده  تحلیلی انجام گرفته و از پرسش –این پژوهش به روش پیمایشی، توصیفی بود.  اساس مدل جونز  

  مورگان،   –نفر( و با استفاده از جدول کرجسی  1300)    ( استفاده شد. با تعیین تعداد کل دانشجویان1392»مجاور« )

)نرخ   گرداندهپرسش نامه بر   297پرسش نامه توزیع شده،    297تعیین گردید. از میان  نفر    297تعداد تقریبی نمونه  

)فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد( و    ها از آمار توصیفیدرصد( و کار تحلیل داده 100پاسخ  

استفاده شد.   (رگرسیون خطی  )آزمون همبستگی اسپیرمن و پیرسون،  داری رابطه از آمار استنباطیبرای تعیین معنا 

میانگین یافته  داد  نشان  پژوهش  از  منتج  توصیفی  به های  فعالیت دانشجویان  مهارت و مجموع هفت  دانش،  های 

مطلوب است. در این پژوهش به نقش سه متغیر  نا   مطلوب و نسبتاًو در سطح نا   50/2،    05/2،  22/1ترتیب برابر با  

حصیل در مدیریت اطالعات شخصی دانشجویان پرداخته و مشخص شد  ی محل تمقطع تحصیلی، سن، دانشکده 

های مختلف و مقطع تحصیلی با توجه به سطح  که از میان این عوامل»مدیریت اطالعات شخصی« در بین دانشکده 

ود  وج   نیز  داریی معناهای سنی مختلف رابطه میان دانشجویان با بازه   داری وجود دارد وی معنا رابطه 05/0معناداری  

نسبتاً اهواز در سطح  دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور  دانشجویان  مدیریت اطالعات شخصی   دارد. وضعیت 

هایی در جهت آگاهی بهتر نسبت به ابزارهای مدیریت اطالعات  ها و کارگاه مطلوب قرار دارد که بایستی دوره نا

 های دانشجویان برگزار شود.  شخصی و ارتقا مهارت 

طالعات الکترونیکی، مدیریت اطالعات شخصی، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی  ا:  هاکلیدواژه

 شاپور اهواز 
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 مقدمه

با حجم   انجام اعمال پژوهشی خود  پویا و ایستا کشور، برای  به عنوان محققین  دانشجویان 

پایگاه در  نهفته  اطالعات  از  هستندعظیمی  مواجه  به  .ها  برای  و  آنان  اصولی  کارگیری 

گیرند تا قادر  می  های سواد اطالعاتی قرارسازماندهی شده ازاطالعات، تحت آموزش مفهوم

حجم فراوان اطالعات موجود در  میان  را تشخیص دهند و آن را از  خود باشند نیازاطالعاتی 

کنند. در گام بعد    سودمندترین اطالعات را انتخاب  وبه نحو اثرگذاری کاوش    ،منابع مختلف

ها را به طریقی متناسب  ، آنخوددانشجویان بعد از گزینش اطالعات انتخاب شده مورد نیاز 

این مجموعه اطالعات شخصی  کنند. بنابرمیشان  وارد مجموعه اطالعاتی  با رشته تحصیلی

درمی اطالعاتی  چرخه  یک  صورت  به  بهدانشجویان  که  گردش  آید  حال  در  مداوم  طور 

کارگیری سازماندهی  شود. دانشجویان برای بهعاتی است و به آن اطالعات افزوده میاطال 

  هایی به نام اطالعات شخصی خود نیاز به استفاده درست و بهینه از مجموعه فعالیت  شده از

.  باشندروند سیر اطالعات    به کنترل تا قادر    دارندهای مدیریت اطالعات شخصی«  »فعالیت

ا آموزش سواد اطالعاتی، با ارکان مدیریت اطالعات شخصی آشنایی  چنانچه دانشجویان ب

باشند و  من که شامل اطالعات ساختارشان  زیرمجموعه اطالعات شخصی  ،نداشته  به  د  قادر 

منابع اطالعاتی در دسترساستهدایت و کنترل و مدیریت   بروز حجم  باعث  و    ،،  آشفته 

به عدم دسترسی   که  گرددمیایی  ساختار شده اطالعات    ر شدن وغوطه  ،به اطالعات  منجر 

بهتر  در نهایت،  .شودانرژی و هزینه می ،هدررفت زمانو   اطالعات  انبوه در میان حجمبهینه 

شدهاست   سازماندهی  اطالعات    ایاستفاده  باشند  خوداز  دانشجویان   .داشته  موضوع  این 

 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز را نیز در بردارد.  

برداری از اصول مدیریت اطالعات  با بروز چنین مسائلی، پژوهشگران درصددند با الگو

فعالیت  1شخصی جونز  و  مهارت  دانش،  که  کنند  اطالعات شخصی  بررسی  مدیریت  های 

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در چه سطحی قرار دارد و با بررسی  

ارکان مدیریت اطالعات شخصی و سنجش مدیریت اطالعات شخصی دانشجویان از لحاظ  

ی محل تحصیل، اطالعات بیشتری  متغیرهای جمعیت شناختی مقطع تحصیلی، سن، دانشکده

پیشبرد روش ارتقاء و  به  پیشنهادهایی در این زمینه،  به ارائه  به دست آورند تا  های  از آنان 
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،  هاها، طرحپژوهش ، در تحصیل را خویش و ارتقا   نمایندمدیریت اطالعات شخصی کمک 

 مدت زمانی که دارند، افزایش دهند.   رکید بأبا ت اهها و گزارشرساله

 های زیر مطرح است: پرسش  ،های پژوهش در این راستا برای رسیدن به هدف

مدیریت   دانش  -1 به  نسبت  اهواز  شاپور  جندی  پزشکی  علوم  دانشگاه  دانشجویان 

 اطالعات شخصی در چه سطحی است؟  

مدیریت   -2 به  نسبت  اهواز  شاپور  جندی  پزشکی  علوم  دانشگاه  دانشجویان  مهارت 

 حی است؟  اطالعات شخصی در چه سط 

،  2سازی ، ذخیره1یابی )حاوی یافتن و دوباره هفت فعالیت مدیریت اطالعات شخصی  -3

 6گذارییابی و ارزش، ارزش5و مدیریت جریان اطالعات   5، امنیت4، نگهداشت 3سازماندهی 

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در چه سطحی    (  7سازی و تدبیر و مفهوم

 است؟ 

ی معناداری میان  ی محل تحصیل رابطهآیا از لحاظ مقطع تحصیلی، سن، دانشکده  -4

زیرمجموعه و  الکترونیکی  اطالعات  علوم  مدیریت  دانشگاه  دانشجویان  میان  در  آن  های 

 پزشکی جندی شاپور اهواز وجود دارد؟  

 (Lensde, 1988)  »لنسدیل«   دارد.مختلفی  هایتعریف  شخصی  اطالعات   مدیریت

)  (،(Baree,1995  »باری«   ،Bergman)،(2003  »برگمن«  دیگران«  و   Baluti et»بلوتی 

al,2002)   »و »بوردمن  (Bordman, 2004  ) های متعددی از مدیریت  بندیها و تقسیمتعریف

 اند.اطالعات شخصی ارائه داده

بندی قرار  طبقهتوان سفارش و چینش اطالعات از طریق  مدیریت اطالعات شخصی را می

تر اطالعات در هنگام  ای خاص تعریف کرد که باعث بازیابی آساندادن و آرایش به شیوه

 (. Harvard et al, 2002) نیاز شود

 

  1. finding & re-findin 

  2. storage 

3. organization 

4. maintaining 

5. security  

6. measuring & evaluating 

7. making sense of things 
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یافتن و دوباره فعالیت شامل  بر هفت  مبتنی  سازی، سازماندهی،  یابی، ذخیرهمدل جونز 

ی  سازی است که در سه مرحلهگذاری، تدبیر و مفهومنگهداشت، امنیت، ارزشیابی و ارزش

 گیرد. یابی جای میفعالیت نگهداری، فعالیت فراسطحی، فعالیت یافتن و دوباره

می فعلی  پژوهش  مدیریت در  کرد:  تعریف  چنین  را  شخصی  اطالعات  مدیریت  توان 

گیرد که دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی  هایی تعلق میاطالعات شخصی به فعالیت

اهوا به کمک آنشاپور  پژوهش ز،  انجام  برای  های خود  ها و رسالهها، گزارشها، طرحها 

های  های خود جهت رفع نیازها و هدفپتاپانواعی از اطالعات الکترونیکی را در رایانه و ل

 گیرند. خاص در زمان مناسب فراهم و آماده سازی، ذخیره، سازماندهی، بازیابی و به کار می

  پیشینه

یکی از نخستین کسانی است که مدیریت اسناد شخصی کاغذی را مورد  (  Coaa, 1982)  کوا

بررسی قرار داده است. او تشریح کرد که افراد در تعامل با اطالعات شخصی خود همواره با  

  - 3های شخصی کاری  فایل  -2اسناد اطالعاتی فعال    -1سه سطح اطالعات رو به رو هستند  

 سازی بود.   گانه همان سطح ذخیرهاین سطوح سه اسناد آرشیوی منظور کول از

در پژوهش خود به شناسایی دو نوع سازماندهی مدارک، یعنی    (Meloan, 1983) ملون

 سازماندهی مرتب و نامرتب پرداخت.   

یاد   (Lensdel, 1988)  لنسدیل به  مدرک  یک  مورد  در  کاربران  آنچه  که  دریافت 

بلکه اطالعاتی مانند    ؛محتوای موضوعی آن مدرک نباشدآورند ممکن است که فقط از  می

 ثر باشد.  ؤتواند مظاهر مدرک نیز می

ای از  نشان داد که افراد از سوی مجموعه  (Coasing, 1991)  ی کواسینگنتایج مطالعه

 کنند.  های توصیفی برای سازماندهی اطالعات خود استفاده میویژگی

سیدنر و  وایتاکر  شخصی    (Witaker & Sedner, 1996)  پژوهش  اطالعات  مدیریت 

 های الکترونیکی را مورد بررسی قرار دادند. نامه

ها  مارکچگونگی استفاده از بوک  ( Abramz & Beeker, 1998)  آبرامز، بیکرو چینگل 

  & n, 2004Bordma(    ،(Jones)د  را در فضای شخصی اطالعات در وب بررسی کردن

Brros,2005)سولینا و  دیکس  کجان،   ، (Kejan, Deks & Solina, 2009 براساس  )

وضعیت ترتیبی    های مدیریت اطالعات شخصی عموماًبندی فعالیتهای موجود، دستهنظریه
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ست  ا  ها ها بیشتر بر اساس نوع نگرشمحدوده افتراق بین آناند.  پی قابل تمایزدرداشته و پی

 های عملکردها همپوشانی دارند.ها در حاشیهو این دسته فعالیت

لینگ  و  دادند  Sang & Ling, 2007)  سانگ  انجام  پژوهشی  نقش  و  (  بررسی  به 

حرفه، میزان تجربه و دفعات استفاده از رایانه، در مدیریت سطح تحصیالت و  جنسیت، سن،

ای مدیریت و بازاریابی اطالعات از رایانه  اطالعات شخصی شامل، استفاده از ابزارهای رایانه

کننده اطالعات در  های گوناگون رفتار مصرفثیر جنبهأپرداختند. که هدف آن چگونگی ت

ها با استفاده از  داده  مدیریت اطالعات شخصی بود.ادراکات افراد در استفاده از ابزارهای  

کنندگان کسانی بودند که عضو یک اجتماع اطالعاتی  سرشماری گردآوری شد و شرکت

ثیر  أسازی ساختاری انجام گرفت. این پژوهشگران چگونگی تبودند. همچنین پژوهش با مدل

کید کردند که  أادند. آنان تمیزان کاربرد ابزارهای اطالعاتی شخصی را مورد ارزیابی قرار د

  عملکرد ماندگاری، اعتماد  ،استفاده از ابزارهای اطالعات شخصی توسط افراد میزان استفاده 

طور  در این پژوهش حاکی از آن است که به  هادهد. یافتهرا افزایش می  آگاهی اطالعاتی  و

ی را در رایانه خود دارند.  های بیشترکنند و فایلنسبی مردان بیش از زنان از رایانه استفاده می

چنین دانشجویان مرد بیشتراز زن از مدیریت اطالعات شخصی خود راضی هستند، ولی  هم

کد ؤهای مختلف مشاهده نشد. نتایج  تفاوت معناداری از نظر بازیابی اطالعات میان جنسیت

افراد در گروه بود که  بال آن  افراد  برود  های مختلف دارای تجربه مختلف هستند. سن  تر 

افراد میها از رایانه نیز بیشتر میتجربه استفاده آن تواند  شود و مدیریت اطالعات شخصی 

 تحت اثر قرار بگیرد.

ثر بر رفتار مدیریت ؤ( در رساله دکتری خود به بررسی عوامل م,Finran  (2010  فینران

وی به این نتیجه    .رفتار نگهداری اطالعات دانشجویان پرداخت  اطالعات شخصی خصوصاً

وری و نگهداری اقالم اطالعاتی در بین دانشجویان سه رشته  آ رسید که عوامل مرتبط با فراهم

های  علوم پایه، علوم انسانی و علوم اجتماعی اغلب مشترک است و آموزش استفاده از سیستم

 گذارد.  ثیر میأمدیریت اطالعات در هر رشته بر مدیریت بهتر اطالعات شخصی ت
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 های انجام گرفته بر روی کاربران پژوهش

پژوهش مجید و دیگران  میزان درک دانشجویان دو    (Majid et al, 2010)  در  بررسی  به 

ها  یافته  .دانشگاه عمومی مالزی از خدمات اینترنتی برای مدیریت اطالعات شخصی پرداختند

سازی برای ذخیره سازی  درصد از دانشجویان از خدمات اینترنتی برای ذخیره  75نشان داد که  

استفاده می اقالم اطالعاتی  به طورعمده توسط  و مدیریت برخی از  اینترنت  کنند. خدمات 

برای ذخیره نشانیدانشجویان  ایمیلسازی  پیامهای  و  و عکس ها  متنی شخصی  اسناد  ها  ها، 

عات مربوط گیرند. فقط تعداد اندکی از دانشجویان برای نگهداری اطال مورد استفاده قرار می

ای از  های صوتی و تصویری و سیاههنویس، پیشینهبه قرار مالقات، شماره تلفن، اسناد پیش 

پردازند. پژوهشگرانی مانند وایتاکر و کارهایی که باید انجام شود به ذخیره سازی آنالین می

،  ( ,1998Obaam)  اوبام  ،(Battler, 1997) باتلر  ،(,Wittaker & Sedner 1996)  سیدنر

و   (Mack Kenzi, 2002)  ، مک کنزی(Deiochneat & Baluti, 2001)  دیوچنیت و بلوتی

ها و  مارکها، بوکدرزمینه ایمیل ( (Zemerman & Bar ellan, 2012زیمرمن و بار ایالن

زمینه از  یکی  عنوان  به  پژوهش موضوعات ذخیره شده وب  فعال حوزه  مدیریت های  های 

ها  های صورت گرفته شده در حوزه طراحی سیستمپژوهش   ؛اندانجام دادهاطالعات شخصی  

  (Bordman, 2004  افزارهای مدیریت اطالعات شخصی با توجه به نیاز کاربران هستندو نرم

 (.  Elesewiller, 2007؛ 
هدف آن   ؛صورت گرفت  2012در سال  (  Onehiiloart)   در پژوهش دیگری که توسط

این پژوهش    .ای برای ارزیابی سازمانی از مدیریت اطالعات شخصی بودنامهبررسی پرسش 

روی   در    79بر  هاگو  دانشگاه  ارتباطالت  و  اطالعات  فناوری  و  رسانه  آکادمی    4دانشجو 

پاسخگو اعالم کردند    64نفر از    37داد که  نشان    پژوهشدانشکده صورت گرفت. نتایج این  

ها نشان داد  همچنین یافته  .اندیستم مدیریت اطالعات شخصی استفاده نکردهکه تاکنون از س 

دانشجویان   بین  در  دارد    4که  وجود  تفاوت  به    ودانشکده  این  است  تفاوت  دلیل  ممکن 

درصد دانشجویان گزارش کردند که در    50همچنین    .محتوای برنامه درسی دانشجویان باشد

تنها   را  خود  ارجاعات  نگهداری  دادهزمینه  نمیبه  محدود  عمل  موضوعات    ؛کنندهای  اما 

نامه ابزار  های این پژوهش نشان داد که پرسش کنند. یافتهمرتبط با اطالعات خود را ذخیره می

 .   استها مناسب برای ارزیابی مدیریت اطالعات شخصی نسبت به دیگر روش
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صورت گرفت   2012و ایردلز در سال    1در پژوهش دیگری که توسط استوارت باسیک 

دانشجویان دانشگاه میدوسترن ایالت متحده که درس سواد اطالعاتی را داشتند مورد بررسی  

کردن اطالعاتی که دانشجویان به صورت آنالین  در این پژوهش تجربه مدیریت  .قرار گرفتند

های پژوهش نشان داد که این دانشجویان در  کنند، مورد بررسی قرار گرفت. یافتهپیدا می

پیدا میمد اینترنت و به صورت آنالین  مشکل داشته و    ؛کنندیریت اطالعاتی که از طریق 

در این بررسی مشخص شد    .های مدیریت اطالعات خود را بهبود بخشندتمایل دارند مهارت

برای  جدید  صفحه  بازکردن  و  برداری  یادداشت  کردن،  مارک  بوک  از  دانشجویان  که 

اس به آنالین  اطالعات  آوردن  میدست  ایردلز،)کنندتفاده  و  باسیک   ,Estoart استوارت، 

2012, Baseak& Erdeleze  .) 
علوم    (Amin, 2016)  امین دانشجویان  رفتار  و  شخصی  اطالعات  مدیریت  بررسی  به 

اجتماعی پاکستان پرداخت. نتایج نشان داد که دانشجویان اغلب ابزارهای کاربردی را یک  

ترین  یاب منبع یک پارچه عمدهکنند و مکاندانلود میهای شخصی خود  بار روی کامپیوتر

تفاوت    و  شودها برای کاربرد در آینده ذخیره میهایی هستند که اطالعات بر روی آن محیط

   های دانشجویان وجود ندارد. معناداری بین رفتار مدیریت اطالعات شخصی و جنسیت و رشته

توسط عبدالهی و    (2012)  در سالپژوهش دیگری در زمینه مدیریت اطالعات شخصی  

همکارانش در دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام گرفت. هدف این پژوهش ارائه مدل برای 

مهارت بودبهبود  اطالعات شخصی  مدیریت  روش    .های  این  و    40در  علمی  هیأت  عضو 

که  های پژوهش نشان داد  دانشجوی دکتری از طریق مصاحبه مورد بررسی قرار گرفتند. یافته

بسیار   اطالعات  شخصی  اطالعات  مدیریت  درباره  افراد  پژوهش  بررسی  مورد  جامعه  در 

دارند اطالعات شخصی    /اندکی  بازیابی  و  در سازماندهی  علمی  در    واعضای  دانشجویان 

 نگهداری و به دست آوردن اطالعات مهارت دارند.  

حقانی و  جدیدی  به1396)  آزاده  میزان  بررسی  به  پژوهشی  در  مدیریت کارگ(  یری 

های  های پیراپزشکی، دانشگاهتوسط اعضای هیأت علمی دانشکده     PIMاطالعات شخصی  

ایران در سال   و  بهشتی  تهران، شهید  پزشکی  یافتهپرداخته  1393علوم  داد که  اند.  نشان  ها 

درصد    11/62درصد در سطح خوب، سازماندهی با میانگین    59/73سازی با میانگین  ذخیره

میانگین  در سطح   با  میانگین    4/54خوب، نگهداشت  با  بازیابی  و  متوسط  درصد در سطح 

 

1. Estoart, Baseak & Erdeleze 
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 51/61درصد در سطح متوسط قرار داشتند. مدیریت اطالعات شخصی نیز با میانگین    93/59

داشت قرار  خوب  سطح  در  فرضیه  .درصد  آزمون  بهبراساس  میزان  مدیریت ها  کارگیری 

ی  اعضای جامعه بر حسب دانشکده، مرتبه   اطالعات شخصی و هر یک از عناصر آن توسط 

 علمی و جنسیت با هم تفاوت معنا دارآماری نداشت.  

  (Yujang hang,  Holin & Dongheshtin,2018 )  جانگ هانگ، هولین و دونگهشینیو

  در پژوهشی با عنوان تعهد سیستم دانش و قصد اشتراک دانش نقش انگیزه مدیریت اطالعات 

در   سیستم دانش  شخصی و انواع مختلف تعهد زه مدیریت اطالعاتشخصی، رابطه بین انگی 

سازمان را بررسی کردند. این مطالعه به بررسی ویژگی انگیزه مدیریت اطالعات شخصی به  

  . پردازدهای دانش میطور خاص، تحریک شفافیت و تشریفات در تعهد کاربران به سیستم

بط بین انگیزه مدیریت اطالعات شخصی  روا  پژوهش در مدل، سه جزء تعهد مبتنی بر مدل،  

م ابعاد  راؤو  تعهد  هنجارهای  و  می  ثر حسابگرانه  بررسی  بررسی  نتایج  متخصص    78کند. 

می نشان  تحسابداری  بیشترین  اطالعاتی  تشریفات  که  دانش  أدهد  سیستم  تعهد  در  را  ثیر 

هم دارد.  اطالعات  شفافیت  و  بودن  پیشرو  به  نسبت  نشانکاربران  نتایج  که  می  چنین  دهد 

ت  سیستم  تعهد  بعد  سه  هر  در  اطالعاتی  معنیأتشریفات  بودن  ثیر  فعال  دارد.  مثبتی  و  دار 

محاسبه تعهد  با  تنها  استاطالعات  همراه  طور    ؛گرانه  به  اطالعات  شفافیت  که  حالی  در 

ثر  ؤدهد که تعهد مدهد. عالوه بر این نتایج نشان میگذار را نشان میداری یک تعهد اثرمعنی

ثیر بسیار معناداری بر قصد اشتراک کاربران در مقایسه با تعهد هنجاری دارند  أو محاسباتی ت

های  ی پرکردن شکاف بین فعالیتدهد که یک گام اولیه اما مهم، به سو و نتایج نشان می

 مدیریت اطالعات فردی و فرایندهای مدیریت اطالعات سازمانی است.  

 sujin kim, sue yeon syn & donghee )  سین ودونگسونسویون کیم،سوجین 

sin,2018)   سازماندهی،   های مدیریت اطالعات)بایگانی،گیری مهارتاندازهپژوهش دراین 

ر کلی آن بر سالمت فرد انجام شده است. هدف مطالعه به طور بالقوه  ثی أو ت  (گذاریاشتراک

ارائه اطالعات بهداشتی می به طراحی یک رویکرد جامع برای  پیشنهادی  منجر  شود. مدل 

بر   مدیریت اطالعات شخصیسواد   مدیریت فعالیت    4مهارت مدیریت اطالعات سالمت 

شخصی است اطالعات  اشتراکآوری،  جمع. متمرکز  به  و  جستجو  گذاری  سازماندهی، 

سواد مهارت  چارچوب  مطالعه  این  در  اطالعات،  را  شخصیآموزی  اطالعات   مدیریت 

کرده   گرفت   4و  طراحی  قرار  بررسی  مورد  استساختار  قابلیته  منابع،  قبلی،  .  دانش  ها، 
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فاده  با است  ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود و  .مدیریت اطالعات شخصیهای  محرک

نشان   هامورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. یافته  plsسازی معادلت ساختاری  از مدل 

های  های سوادآموزی دارد. محرکثیر مستقیم و معناداری بر مهارتأدانش قبلی ت  دهدمی

های سواد آموزی  داری بر سالمت دارند. محرکاثر مستقیم معنی مدیریت اطالعات شخصی

ها دارند. مهارت سواد آموزی اثر مستقیم در توسعه سواد  یم در درک محرکاثر غیرمستق 

دارد. رابطه بین منابع و مهارت سواد آموزی برای مدیریت اطالعات ارتباط واضحی با میزان  

ندارند. بالتری دارندیافته  همچنین   آن  افرادی که مهارت سواد  نشان داد  تمایل دارند    ،ها 

داشته باشند. توسعه مهارت)عوامل   مدیریت اطالعات شخصیهای  درک بهتری از محرک

بیرونی وخارجی مثل محرک اطالعاتی یا محدودیت  عوامل داخلی بر رشد مهارت  های 

منجر به درک     مدیریت اطالعات شخصهای سوادآموزی  ثر است. متغیرها در مهارتؤم

های  محرک  شود. درککه کمک به نتایج سالمت می   مدیریت اطالعات شخصیمحرک  

 اثر مستقیم بر اطالعات سالمت شخصی افراد دارند.  مدیریت اطالعات شخصی

 ,Yuan yuan, feng , denisee & Agosto)یو آنگ یو آنگ، فینگ دنیس و آگوستو  

فناوری    (2019 طریق  از  شخصی  اطالعات  مدیریت  بررسی  عنوان  با  خویش  پژوهش  در 

اطالعات   مدیریت  بررسی  به  شیوه  ردیابی  پرداختند.  شخصی  سالمت  به  مربوط  شخصی 

یشان  هاکنندگان به همراه عکس ها با استفاده از مصاحبه انجام شد. شرکتگردآوری داده

شد ارسال  الکترونیکی  طریق  از  شدند  ؛که  مستند  انتخاب  را  خود  رفتارهای  کنند.   تا 

اربران قدرت تقسیم  کنندگان یعنی کاربران ردیاب به دو دسته کاربران مداوم و کشرکت

به عنوان یک فناوری نوظهور بر  فناوری ردیابیتأثیر  شدند، هدف این پژوهش این بود که  

ردیاب   .بررسی کندای از رفتار اطالعات به عنوان زیرمجموعه را مدیریت اطالعات شخص 

در این پژوهش)مچ بند، ساعت هوشمند، تلفن هوشمند(    مدیریت اطالعات شخصیفعالیت  

نوعی اطالعات شخصی در مورد سالمت    یابی فناوری ردهای ایجاد شده توسط  اده. داست

با گسترش دامنه اطالعات شخصی فعالیت سازماندهی،    یابیفناوری ردشخصی افراد است.  

داده از  استفاده  و  ردیابنگهداری  توسط  شده  تولید  دقیقهای  بررسی  به  مدیریت ها  تر 

با    اطالعات شخصی بهبود  که می یابیی ردفناور در رابطه  پیامدهایی برای  به  تواند منجر 

معنی تعامل  و  استفاده  و  با  فناوری  رددار  میشو یابیفناوری  کنندگان  شرکت   پردازد.د؛ 

از گام شمار سنتی تا ساعت     یابفناوری ردماه انواع مختلف    10تا    7کسانی بودند که طی  
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  مدیریت اطالعات شخصی ) کنندگان سه نوع فعالیت هوشمند استفاده کرده بودند. شرکت

بال، شخصی سطح  اطالعات  توسط   مدیریت  که  مختلفی  ابزارهای  و  پایین  سطح 

از  شرکت پشتیبانی  برای  اطالعات شخصیکنندگان  انجام را    کردند(استفاده می مدیریت 

و    کردندهای فعالیت استفاده میمداوم از تعداد محدودی از ردیاب  طوربه  ربرکا   8  .دادند

بیان    نیز  شرکت کننده  4و    دانستند  برای فعالیت بدنی را مطلوب یابیفناوری رداستفاده از  

از    که   کردند استفاده  و  بدنی  فعالیت  میزان  بر  زندگی  در  ردتغییرات خاص   یابیفناوری 

ت معینی  ثیر دارد. شرکتأشخص  موارد  میزان کمی و در  به  نگهداری را  فعالیت  کنندگان 

ها کمتر نشان  برند. گزارش فعالیت یافتن در دادهجهت رفع نیازهای خاص شخصی به کار می

فناوری  نتایج نشان دادکه    داده شد و بیش از یک نوع از فعالیت سازماندهی را انجام دادند.

به    ردیابی که  است  بال  ابزار سطح  مییک  فعالیت کمک  ردیاب  ارائه  کاربران  با  تا  کند 

فعالیت بدنی روزانهاطالعات در مورد  برآورده سازند.  شان،  های  نیازهای شخصی خود را 

آوری و استفاده از اطالعات شخصی  های جدیدی برای ایجاد، جمعروش  یابیفناوری رد

مدیریت اطالعات  چوب  چارزیرا قابل حمل است. نتایج حاکی از آن است که  ،  دهدارائه می

افراد اطالعات    تاهنوز هم صادق هستند     مدیریت اطالعات شخصیفعالیت    6و   یشخص

مدیریت  های  تئوری پژوهش مدیریت کنند. این   فناوری ردیابیمربوط به سالمتی خود را از  

شخصی  چارچوب  توان  میرا    اطالعات  ردیابی در  شناسه فناوری  شناسایی  طریق  های  از 

با   آن  شخص همزمان  اطالعات  روز یمدیریت  بهبود  به  مورد  در  تجربی  پیامدهای  و  کرد 

ثیر در نیازها و الگوهای کاربردی ردیاب فعالیت را ترسیم کرد.  أ از طریق ت فناوری ردیابی 

دهد که  های نوظهور را نشان میدر این پژوهش فقط یک جریان از فناوری فناوری ردیابی

 افراد هستند. مدیریت اطالعات شخصیدر حال تغییر شکل رفتارهای 

ای جونز به بررسی وضعیت  مرحله  7( در پژوهش خود با کاربرد مدل  1394)  شکاری 

علم   علمی  هیأت  اعضای  شخصی  الکترونیکی  و  چاپی  اسناد  شخصی  اطالعات  مدیریت 

د که میانگین کلی مدیریت اطالعات  اطالعات و دانش شناسی ایران پرداخت.  نتایج نشان دا

نسبتاً  56/3الکترونیکی شخصی   به    در سطح  مربوط  فعالیت  میانگین  بالترین  بود.  مطلوب 

ی علمی  به لحاظ درجه  .ترین میانگین فعالیت مربوط به نگهداشت بودسازی و پایین ذخیره

معنی داردتفاوت  اساتید وجود  به   ؛داری در مدیریت اطالعات شخصی  لحاظ جنسیت    اما 

 داری مشاهده نشده است. تفاوت معنی
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  مدیریت اطالعات در پژوهش خویش ابزارهای    (1390)   زادهساجدی، مزیدی و رجب

بیان کردند    ،در کامپیوترها شخصی الکترونیکی، خانه و اداره بررسی کردند و  کیف پول 

فایل، خواننده ایمیل،    ند از سیستمادر کامپیوترها عبارت  شخصی  مدیریت اطالعاتابزارهای  

شود. ابزاری  ها استفاده میها و شبکهها، ایمیلها برای مدیریت پرونده مرورگر وب که از آن

هایی مثل اسناد  کند که فایلهای پست الکترونیک را مدیریت میهای پستی، پیغاممثل نامه

نرم  یک  تقویم  دارد.  تصویر  سلسلهمتنی،  مکانیزم  براساس  که  است  نیست.    افزار  مراتبی 

مدیریت . نتایج نشان داد  استموسیقی    و  آوری تصاویرابزارهای دیگر در یک کامپیوتر جمع

یک فرایند برای اضافه کردن    -1کارکرد اصلی پشتیبانی کند.    3باید از   اطالعات شخصی

  آورییک فرایند برای سازماندهی اقالم اطالعات به جمع- 2آوری  اقالم اطالعات به جمع

برای حذف. عملکرد مدیریت اطالعات شخصی در رایانه شامل دادهی  -3 فرایند  های  ک 

کردن، سازماندهی، نگهداشت  )کسب شخصی  مدیریت اطالعاتهای ورودی تحت فعالیت

اطالعات   مدیریت  ابزارهای  است(.  بازیابی  همراه  به  خروج  آخر  مرحله  در  و  بازیابی  و 

مجموعه در  آیتمشخصی  کردن  اضافه  با  اقالم  از  آیتمای  کردن  حذف  از  ها،  استفاده  ها، 

فعالیت سازماندهی  آیتم به عنوان عوامل خارجی و داخلی، تحت  نتایج  استها  نشان داد  . 

 .استشخصی به صورت سلسله مراتبی و پردازش شده ابزارهای مدیریت اطالعات

زوارقی و  محمدی  اطالعات  1397)  ملک  مدیریت  وضعیت  بررسی  به  پژوهشی  در   )

شخصی دانشجویان از سه جنبه دانش و نگرش و هفت فعالیت مدیریت اطالعات شخصی بر  

مایشی و توصیفی تحلیلی انجام شده است.  اساس مدل جونز بوده است. پژوهش به روش پی 

ثر بر مدیریت اطالعات شخصی  ؤانجام شد و عوامل م   spssافزارها با نرمتجزیه و تحلیل داده

گانه مدیریت های هفتو مجموعه فعالیت  54/3، دانش میانگینی با  18/4نگرش با میانگین  

دیریت اطالعات شخصی برابر  دارد. میانگین کل م  29/3اطالعات شخصی میانگینی برابر با  

مطلوب است و به لحاظ جنسیت و سن تفاوت معناداری در    بوده و در سطح نسبتاً  67/3با  

اما به    ؛وضعیت مدیریت اطالعات شخصی میان دانشجویان تحصیالت تکمیلی وجود دارد

بایستی   که  است  آن  نشانگر  نتایج  و  ندارد  وجود  معناداری  تفاوت  تحصیلی  رشته  لحاظ 

ها و ابزارهای  هایی در جهت شناخت بهتر نسبت به اهداف، کاربرد، فواید، فعالیتاهکارگ

های دانشجویان در این زمینه برگزار شود و  مدیریت اطالعات شخصی و افزایش توانمندی

آموزش میاین  تها  با  فعالیتأتواند  میان  از  و  پذیرد  انجام  نگهداشت  فعالیت  بر  های  کید 
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سازی و ذخیره سازی بالترین میانگین و فعالیت  رونیکی تدبیر و مفهوممدیریت اطالعات الکت 

 اند.   ترین میانگین را داشتهنگهداشت پایین 

از این  تمایز   مدیریت  در    آثار  سایر  پژوهش  فعالیت  هفت  و  مهارت  دانش،  بررسی 

پژوهش  برخالف  است که  مدل جونز  اساس  بر  و  اطالعات شخصی  دید کلی  پیشین  های 

میجامع ارائه  دانشجویان  شخصی  اطالعات  مدیریت  درباره  این  تری  در  همچنین  دهد. 

از لحاظ مقطع تحصیلی، سن، دانشکده ی  پژوهش مدیریت اطالعات شخصی دانشجویان 

 های ما قبل کمتر به آن پرداخته شده است.  شود که در پژوهش تحصیل مقایسه می محل

های علوم پزشکی نیز به  در دانشگاه  با توجه به اهمیت و حساسیت حوزه پزشکی، این امر

اطالعات است.  مطرح  اولی  پزشکی  الکترونیکی    طریق  علوم  دانشگاه  دانشجویان  شخصی 

پژوهش در  ود دانشجویان و هم در غنای کلیت آموزشتواند هم در رشد و اعتالی خومی

 ای داشته باشد. این نهاد نقش ویژه

ها و بررسی  با جمع بندی موارد ذکر شده این پژوهش با واکاوی و کاربست این چالش 

یاریآن تا  بررسی چالش ها تالش داشت  های وضعیت مدیریت اطالعات  رسان در جهت 

جن  پزشکی  علوم  دانشگاه  در  ت شخصی  ضمن  تا  باشد  اهواز  شاپور  اطالعات  أدی  بر  کید 

الکترونیکی و سنجش میزان دانش و مهارت دانشجویان تحصیالت تکمیلی این دانشگاه قادر  

 به مطرح کردن جایگاه ویژه اطالعات در تولید دانش باشد.

های دانشجویان از مدیریت اطالعات شخصی به منظور  بررسی میزان آگاهی و توانمندی

مطلوب در میان    از مدیریت اطالعات شخصی  مناسب و متعادل و بهینهابی به سطحی  یدست

 تواند دستاوردی از پژوهش باشد.  می دانشجویان

 شناسی پژوهشروش
تحلیلی انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه    –پژوهش حاضر به روش پیمایشی، و توصیفی  

. طبق آمار دانشگاه، تعداد کل  استدانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز  

نفر   1300،  1398-1397دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری مشغول به تحصیل در سال  

نمونه    و   است تقریبی  تعداد  مورگان  کرجسی  ازجدول  استفاده  شیوه    نفر   297با  است. 

ای نسبی است. از میان  گیری تصادفی طبقهگیری از جامعه آماری براساس روش نمونهنمونه

و کار   شد  پرسشنامه برگردانده  297پرسشنامه توزیع شده در بین اعضای نمونه آماری،   297



   1399زمستان  | 25شماره  |سال هفتم  |های معنایی فصلنامه علمی بازیابی دانش و نظام  |158

 

 

ر شده  اس بر اساس تعداد ذکاسپینرم افزار اس  22ها با استفاده از نسخه  تجزیه و تحلیل یافته

ابزارگرد پرسشنامه تصحیح شدهآوری دادهانجام شد.  مجاور«   ها  این  1390)  »آیدا  ( است. 

و  ن پرسش بخش  ازچهار  مشخصات    پرسش   66امه  به  مربوط  اول  بخش  است.  تشکیل شده 

باز مربوط به    پرسش ، دو  پرسش   13شناختی جامعه مورد پژوهش، بخش دوم شامل  جمعیت

با   سوم  بخش  دانش،  با    سش پر  10گویه  بخش چهارم  و  به   پرسش   42بسته  مربوط  بسته، 

های مدیریت اطالعات شخصی دانشجویان نسبت به مدیریت اطالعات شخصی است.  فعالیت

آورد بر   9/0  به مقدار  آلفای کرونباخ  نامه با استفاده از روشی کل پرسش ضرایب پایایی نمره 

شده که بیانگر پایایی آن است. روایی صوری و محتوایی از طریق اساتید رشته علم اطالعات  

 نامه به دست آمد.های پرسش شناسی وروایی سازه با همبسته کردن مقیاسو دانش 

 ها های پژوهش و تحلیل آنیافته
بخش یافته دو  در  پژوهش  از  آمده  دست  به  مربوطافته  ی»  های  توصیفی«و    های  آمار  به 

های قبلی مقایسه  آورده و در صورت امکان با پژوهش   های مربوط به آمار استنباطی«»یافته

 شده است.  

   هاآنهای توصیفی و تحلیل یافته الف(

شخصی  میانگین ،  1جدول   اطالعات  مدیریت  فعالیت  هفت  و  مهارت  دانش  های 

   دهد.ان را به طور کلی نشان میدانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشجوی

 های دانش و مهارت و هفت فعالیت مدیریت اطالعات شخصیمیانگین .1 جدول

مدیریت اطالعات  

 شخصی 

 تحصیالت  دکتری کارشناسی ارشد 

انحراف   میانگین 

 معیار

انحراف   میانگین 

 معیار

انحراف   میانگین 

 معیار

12/1 دانش  5 56/0  11/6  22/1  08/6  

2/3 مهارت  1 10/3  08/3  05/2  20/3  

47/2 مجموع هفت فعالیت   48/5  49/2  66/5  50/2  57/5  

 

 

 هفت

 فعالیت 

 

3/2 دوباره یابی   027 /4  6/2  136 /4  45/2  08/4  

ذخیره  

 سازی

3 104 /3  75/2  088 /4  87/2  59/3  

 سازماندهی 

 

75/2  002 /4  5/2  076 /4  62/2  03/4  
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6/ 112 2 نگهداشت   2 5 2 55/5  

امنیت و  

مدیریت 

جریان  

 اطالعات 

27/2  027 /10  36/2  057 /11  31/2  54/10  

یابی  ارزش

و ارزش  

 گذاری 

44/2  038 /7  28/2  0441/7  36/2  04/7  

تدبیر و  

مفهوم  

 سازی

3 097 /4  3 236 /4  3 54/3  

مدیریت اطالعات  

 شخصی 

53/2  48/5  49/2  66/5  50/2  48/5  

 

 ثیرمدیریت اطالعات شخصی بر دانش و مهارت أ نتایج آزمون رگرسیون خطی جهت ت

 Betaضریب رگرسیون Sig شاخصشاخص  

 0/05<و  000. دانش

معناداری رگرسیون و اثر و  

 قدرت 

19 
 اثر کمتر 

 0/05<و  000. مهارت

معنا داری رگرسیون و اثر و  

 قدرت 

 

20 
 اثر بیشتر 

دانش و مهارت  مدیریت اطالعات شخصی بر    ثیرأنتایج آزمون رگرسیون خطی جهت ت

گردد و  یید میأثیرو قدرت مدیریت اطالعات شخصی بر دانش و مهارت ت أت  که   نشان داد

 .داری رگرسیون را ثابت کردمعنا

  22/1های به دست آمده از مجموعه عناصر دانش، معادل  میانگین   1با توجه به جدول   

که   است  مطلب  این  نشانگر  عددی،  مقدار  بنابراین  است.  شده  دانشجویان  محاسبه  دانش 

های  با توجه به پاسخ  .مطلوب قرار دارددانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در حد نا

به پرسش  پداده شده  زیادی تالش می  رسشنامههای  به طور  کنند  مشخص شد. دانشجویان 

لک ها با یافته های»مدانش خود را نسبت به فضای رایانه و مدیریت آن افزایش دهند. این یافته



   1399زمستان  | 25شماره  |سال هفتم  |های معنایی فصلنامه علمی بازیابی دانش و نظام  |160

 

 

. پس از انجام آزمون نیست( همسو  1392)  »مجاور«   (،1390)  »آموزنده«   (،1397محمدی« )

ها و رگرسیون خطی مشخص شد که این اختالف معنادار هست و تعیین شد  میانگین میانگین 

و   اهواز  پزشکی جندی شاپور  بین مدیریت اطالعات شخصی دانشجویان دانشگاه علوم  و 

اثرمعناداری وجود دارد و اثر مدیریت اطالعات شخصی بر دانش و مهارت آنان   نسبت و 

 »آموزنده«   (،1397»ملک محمدی« )  ها با یافته هایگردد. این یافتهدانش و مهارت تایید می

 .  نیست( همسو 1392) »مجاور«   (،1390)

های هفت فعالیت مدیریت اطالعات شخصی دانشجویان که  میانگین  1با توجه به جدول 

سازی، سازماندهی، نگهداشت، مدیریت جریان اطالعات،  یابی، ذخیرهیافتن و دوبارهشامل  

دهنده حد متوسط  است که نشان  2/  50گذاری، برابر با  یابی و ارزشسازی و ارزشمفهوم

یافته ادامه  در  است  شخصی  اطالعات  مدیریت  فعالیت  از  هفت  هرکدام  به  مربوط  های 

 طور جداگانه آمده است.  هب 1ها با توجه به جدول فعالیت

میانگین به شخصی  طورکلی  اطالعات  مدیریت  فعالیت  هفت  و  مهارت  و  دانش  های 

  دهد مدیریت اطالعات شخصی آنان در حد نسبتاًنشان می  و  است  50/2دانشجویان برابر با  

فعالیت مدیریت اطالعات شخصی با دانش و مهارت آنان نشان    7میانگین    .مطلوب استنا

پایین که    دهدمی مهارت  و  دانش  که  این  وجود  با  مدیریت دانشجویان  به  نسبت  را  تری 

   مطلوب است.نا ها نسبتاًهای آنسطح فعالیت  ؛انداطالعات شخصی بیان کرده

دوباره   -1 و  سه    یابی:یافتن  به  توجه  با  شخصی  اطالعات  یافتن  حاضر  پژوهش  در 

عنصر»مقدار یافتن اطالعات«، »میزان یافتن اطالعات «و »شدت و چگونگی یافتن اطالعات  

میانگین  میانگین  است.  شده  سنجیده  دانشجویان«  دست  شخصی  به  مجموعه    آمدههای  از 

و در حد   66/2عناصر فعالیت یافتن اطالعات الکترونیکی شخصی برای دانشجویان برابر با  

یافتهنا  نسبتاً این  است.  یافتهمطلوب  با  پژوهش ها  است.  1395)  »سلیمانی«   های  همسو   )

دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری زمان بیشتری را برای پیدا کردن اطالعات مورد نیاز  

نیاز خود را در  از مجموعه شخصی خود صرف میخویش   کنند و قادرند اطالعات مورد 

( در پژوهش خود به این  2013زمان مطلوب پیدا کنند؛ در حالی که »اوسی اوتا پا و دزدی« )

 کنند.  دانشجویان به راحتی اطالعات مورد نیاز خود را پیدا می  %50نتیجه رسیدند که کمتر از  

فراموش کردن  دانشجویان دکتری در   به علت  نیاز خود  هنگام کاوش اطالعات مورد 

محل اطالعات در مجموعه شخصی خود بیشتر از دانشجویان کارشناسی ارشد به منبع اصلی  
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می مراجعه  ددزی«اطالعات  اوتاپاو  »اوسی  نتیجه  2013)  کنند  این  به  خود  پژوهش  در   )

ت اطالعات شخصی  ا أرسیدند که حجم  بازیابی  افراد داردثیر زیادی در    .طالعات شخصی 

امر مربوط به حجم زیاد اطالعات شخصی دانشجویان دکتری   این  بتوان گفت دلیل  شاید 

( در پژوهش خود به این نتیجه  1390)  »عبدالهی« نسبت به دانشجویان کارشناسی ارشد است.

معمولً علمی  اعضای هیأت  مواجه    رسید که  مشکل  با  اطالعات شخصی خود  بازیابی  در 

 ( است. 1395) های سلیمانیهای پژوهش حاضر مغایر و هم سو با یافتهیافته .شوندمی

های بازیابی اطالعات مشخص  های مربوط به انواع روشهای حاصل از پرسش در یافته

های بازیابی مانند مرورکردن ترین و آشناترین روشدانشجویان سعی دارند از ساده  شد که

های  ه برای یافتن اطالعات ذخیره شده مورد نیاز بر روی رسانهاستفاده کنند و زمان صرف شد

را  ذخیره استفاده  کمترین  نیاز  مورد  اطالعات  نگهداری  محل  فراموشی  و  کامپیوتر  سازی 

های بازیابی اطالعات آگاه هستند. این در حالی است که عدم آگاهی این نوع از روش  ؛دارند

 (1395)  »سلیمانی«   (،1394)   » جدیدی«   (،1394)  ژاد« نهای»صالحها همسو با پژوهش این یافته

  ( است.1390) و »آموزنده« 

سازی  در این پژوهش سه عامل مقدار، میزان و شدت چگونگی ذخیره  سازی:ذخیره-2

میانگین  شد.  سنجیده  شخصی  دستاطالعات  به  فعالیت  های  عناصر  مجموعه  از  آمده 

مطلوب  نا   و در حد نسبتاً  3برای دانشجویان برابر با  سازی اطالعات الکترونیکی شخصی  ذخیره

شخصی مورد نیاز خود را  های حاصل از پژوهش نشان داد دانشجویان اطالعات  است. یافته

( است.  1390)  های »آموزنده « کنند، که  با یافتهبیشتر برای رفع نیازهای فعلی خود ذخیره می

  پرسشنامه های این بخش از  ر کنار پرسش های که برخی از دانشجویان د ولی در یادداشت

ذخیره به  که  داشتند  اظهار  بودند  مقالهگذاشته  بعضی  شده    هاسازی  اخذ  مهم  اسناد  و 

دانشجویان به طور متوسط از ابزارهای جانبی مثل    .پردازندکه بعدها به آن نیازمند باشندمی

دی، حافظهفلش، سی وی  ذخیرهدی، دی  برای  جانبی  اطال های  عات شخصی خود  سازی 

می وبالگ  کننداستفاده  ایمیل،  محیط  از  یافتهتا  این  شخصی.  یافتههای  با  مغایر  های  ها 

. شاید دلیل استفاده  است(  2010)  (، »مجید و دیگران« 1390)   (، »عبدالهی«1390)  »آموزنده « 

 نکردن از فضای وب، عدم آگاهی یا عدم آشنایی دانشجویان به محیط وب باشد.  

مارک  % افراد از طریق بوک  98( در پژوهش خود مشاهده کرد بیش از  2009)    »کاپرا« 

می ذخیره  را  خود  موردنیاز  اطالعات  ایمیل  حاضر  و  پژوهش  با  مقابل  .  استکنندکه 
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دانشجویان   %75( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که  2010)  همچنین»مجید و همکاران« 

کنند که  م اطالعاتی از خدمات اینترنت استفاده میسازی و مدیریت برخی از اقال برای ذخیره

 ها مغایر و همسو با پژوهش حاضر است.  این یافته

»میزان«    :سازماندهی  -3 به  توجه  با  شخصی  اطالعات  سازماندهی  پژوهش  این  در 

میانگین  از مجموعه عناصر سازماندهی اطالعات شخصی سنجیده شد.  به دست آمده  های 

با  فعالیت   برابر  الکترونیکی شخصی برای دانشجویان  و در حد   2/ 75سازماندهی اطالعات 

یافته  نسبتاً این  « نامطلوب است.  پژوهش» آموزنده  با  ( همسو  1392)  »مجاور«   و  (1390)  ها 

یافته نسبتاً است.  طور  به  دکتری«  ارشدو  کارشناسی  »دانشجویان  داد  نشان  پژوهش    های 

حجم افزایش  دلیل  به  مرتب  نامطلوب  به  شده  ذخیره  اطالعات  اطالعات  مکرر  سازی 

و  می موضوعی  های  پوشه  ایجاد  با  اطالعات  سازماندهی  نیز  طورمتوسط  به  و  پردازند 

پوشهمرتب در  قفسهسازی  و  میها  بیشتری  زمان  یافتهها  این  یافتهگیرد.  با  مقابل  های»  ها 

شده در پرسشنامه، دانشجویان   های سازماندهی پرسیده( است. درباره روش1395) سلیمانی« 

دسته براساس  سازماندهی  خود   از  شخصی  اطالعات  سازماندهی  برای  موضوعی  بندی 

اطالعات    و...(  4، ام پی تری3، پاور پوینت2، پی دی اف1)ورد  براساس فرمت اطالعات مثل

نند.  ک های توضیحی و فرمت اطالعات استفاده میبندی و کمتر از یادداشتخویش را دسته

  ( است.1397) های» ملک محمدی « ها همسو با یافتهاین یافته

های به دست آمده از مجموعه عناصر فعالیت  میانگین میانگین   :فعالیت نگهداشت   -4

با   برابر  دانشجویان  برای  شخصی  الکترونیکی  اطالعات  حد  401/2نگهداشت  در    نسبتاً   و 

را صرف   بسیاری  های اعتیافتن منابع اطالعاتی سامروزه دانشجویان، برای    است.  ینامطلوب

بازیابی اطالعات می یافتن و  به پرسش کنند. پاسخجستجو و  به   های داده شده  های مربوط 

شخصی    بیانگرنگهداشت   اطالعات  مجموعه  از  حفاظت  و  نگهداری  که  است  این 

به دارند؛  بالیی  عملکرد  نگهداری گونهالکترونیکی  میانگین گویه  به صورت    ای که  فایل 

های حفاظت و نگهداری از مجموعه اطالعات  های دیگر است. از انواع روشفشرده از گزینه

توان به گرفتن فایل پشتیبان به طور منظم، خانه تکانی رایانه جهت  الکترونیکی شخصی می
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های فشرده، گرفتن کپی، اسکن از اطالعات ذخیره شده،  حذف موارد غیر لزم، ایجاد فایل

استفاده اشاره کرد. دانشجویان کمتر از  داسازی و امحاء و حذف اطالعات قدیمی و بیج

منظم گرفتن فایل پشتیبان، منظم خانه تکانی کردن کامپیوتر، گرفتن کپی و اسکن و امحاء و  

ترین  کنند. با این که مهمجداسازی اطالعات  برای نگهداشت اطالعات شخصی استفاده می

رو پرکاربردترین  کمترین  شو  دانشجویان  هستند.  اطالعات  از  حفاظت  و  نگهداری  های 

تواند عدم آگاهی و عدم  اند. یکی از علل این امر میها داشتهدهی را در این زمینهمیزان پاسخ

و نیاز به تعلیم بیشتر در میان دانشجویان دیده    اطالعات مناسب نسبت به عناصر مذکور باشد

 ( است.  1398) »ملک محمدی«  هایو  با یافتهها ناهمسشود. این یافتهمی

های به دست آمده از مجموعه  میانگین میانگین   امنیت و مدیریت جریان اطالعات:  -5

  36/2عناصر فعالیت مدیریت جریان اطالعات الکترونیکی شخصی برای دانشجویان برابر با  

اطالعات شخصی    های حفظ امنیت و مدیریتمطلوب است. از انواع روش  و در حد نسبتاً

یابی دیگران به اطالعات شخصی، ایجاد رمزگذاری برای توان به محدودیت سطح دستمی

آنتی از  استفاده  کوکیویروساطالعات  حذف  فردی،  ها،  عالیق  با  رایانه  تطابق  ها، 

ها،  ویروسهای اصلی آنتیها، تطابق رایانه با نیازهای کنونی، استفاده از نسخهسازی فایلپنهان

میزان پاسخهای دیواره آتش اشاره کرد. از میان روشاستفاده از قابلیت به  ها  دهی مربوط 

کامپیوترنسخه محیط  حذف  آتش،  دیواره  از  استفاده  اصلی،  و  رایگان  کوکی  های  ها،  از 

تمام  ها و تکالیف نانگهداری پروژه  اپ وتها، شلوغی محیط دسکسازی فایلقابلیت پنهان

دهی مربوط به استفاده از رمزگذاری برای دهی و بیشترین میزان پاسخاسخکمترین میزان پ

دست از  جلوگیری  جهت  دانشجویان  اطالعات  نکردن  استفاده  علل  از  یکی  بود.  برد 

تواند عدم آگاهی و عدم تعلیم نسبت  های امنیت اطالعات شخصی میترین روشازمتداول

،  پرسشنامههای  دانشجویان در کنار پرسش   به عناصر مذکور باشد؛ به طوری که تعدادی از

عدم استفاده خود با عناصر مذکور را اعالم کرده بودند؛ بنابراین در این زمینه    و  عدم آگاهی

کنند. همچنین  منظم می  تاپ رایانه خود را کمترنیاز به آگاهی دارند. دانشجویان محیط دسک

ش  عالیق  و  روحیات  اساس  بر  را  خود  شخصی  رایانه  نیازهای  محیط  با  برابر  خود  خصی 

( در پژوهش  1996و »فرتینگ و دیگران« )  (1995)  »باری و ناردی«  کنند.شان تنظیم میفعلی

های  تاپ رایانه خود را بر اساس نیاز خود فایلاند که افراد در محیط دسکخود ذکر کرده

 دهند که مقابل با پژوهش حاضر است.  مورد نظر را در دسترس قرار می
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های به دست آمده از مجموعه عناصر میانگین میانگین   گذاری:یابی و ارزشارزش  -6

برابریابی و ارزشفعالیت ارزش برای دانشجویان  الکترونیکی شخصی  با   گذاری اطالعات 

نسبتاً  43/2 کارشناسینا  و در حد  دانشجویان  بخش  این  در  است.  و دکتری  مطلوب  ارشد 

اند. پژوهشگر های مدیریت اطالعات شخصی ارزیابی کردهعملکرد خود را درباره فعالیت

های توضیحی سبب  اند، که یادداشتبه این نتیجه رسیدند که دانشجویان بیشتر اظهار داشته

اطال  یافتن  میبهتر  آنان  شخصی  پرسش   شود. عات  بخش  در  که  حالی  به  در  مربوط  های 

فایل نمودن  برجسته  از  دانشجویان  اطالعات  بهسازماندهی  نرمکارها،  افزارهای  گیری 

آوری، تطابق نسخه نرم افزار کامپیوتر خود با نسخه جدید، امکان گرفتن فایل پشتیبان،  یاد

درصد( اظهار داشته    80)بیشتر از    سیاری از دانشجویاناند. بکمترین میزان استفاده را داشته

های کامپیوتری باعث جستجوی بهتر اطالعات  کنار فایلاند که نوشتن یادداشت توضیحی

 شود.  ها میشخصی آن

نسبتاً به طور  بهنا  و همچنین  کار گرفته شده توسط  مطلوبی روش سازماندهی اطالعات 

قابل اعتماد و درست می های جدید و کنند شیوهند و به طور متوسطی سعی میدانخود را 

»دنگ و    هایهمسو با یافتهها  نامناسب سازماندهی اطالعات شخصی را یاد بگیرند. این یافته

نگهداری نتایج    (2011)  های پژوهش »دنگ و فنگ« ( است. با توجه به یافته2010)  «   1فنگ 

زیابی سریع اطالعات شخصی است. در  های سازماندهی و باجستجوهای قبلی یکی از روش

 مطلوبی در این زمینه دارند.  نا  حالی که نتیجه این پژوهش نشان داد دانشجویان اطالعات نسبتاً

های به دست آمده از مجموعه عناصر فعالیت  میانگین میانگین   :تدبیر و مفهوم سازی-7

دانشگاه علوم پزشکی  تدبیر و مفهوم سازی اطالعات الکترونیکی شخصی برای دانشجویان  

های مورد بررسی  گویهازجمله  مطلوب است.    و در حد نسبتاً   3جندی شاپور اهواز برابر با  

دانش اولیه و کافی راجع به پروژه یا تکلیفی، نتیجه خروجی پروژه فعالیت عناصر    توان بهمی

وکاری منظم طرح شناخت از مجموعه اطالعاتی خویش، ایجاد   موجود در این برنامه زمانی

دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری    .طرح و ساختاری از طرح و پروژه در ذهن اشاره کرد

کنند طرحی واضح از آن را در  پروژه به طور متوسطی سعی میقبل از شروع به انجام یک  

دانشجویان دکتری    .ذهن خود ترسیم و دانش و آگاهی اولیه را درباره آن به دست آورند

کنند قبل از انجام یک پروژه، چارچوب مطالب را  نسبت به دانشجویان ارشد بیشتر سعی می
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باشند.  به صورت یک مجموعه کلی یادداشت کنند و طرحی جا مع از کار خود را داشته 

اندیشند و به طور  دانشجویان به خروجی و نتیجه هر پژوهش قبل از شروع به انجام آن می

متوسطی یک برنامه زمانی و کاری منظم قبل از آغاز به انجام هر پژوهش یا تکلیف را ترسیم  

  ( است.1393) های شکاریها  همسو با یافتهکنند. این یافتهمی

 ها های پژوهش و تحلیل آنر استنباطی مربوط به یافتهآما

ی مدیریت اطالعات شخصی از لحاظ سن،  در این بخش سعی بر این است تا معناداری رابطه

توانند بر روی  مشخص شود که این متغیرها چه اثری می  ومقطع تحصیلی و دانشکده سنجیده  

کارش تحصیلی  مقطع  دو  میان  در  شخصی  اطالعات  دکتری  مدیریت  و  ارشد  داشته  ناسی 

. از آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن برای بررسی رابطه بین مقطع تحصیلی، سن و  باشند

ی محل تحصیل برای مقایسه نسبت مدیریت اطالعات شخصی به دانش و مهارت  دانشکده

 از میانگین و انحراف معیار استفاده شد. 

اسپیرمن  همبستگی  آزمون  از  حاصل  می 2ل)جدو  نتایج  نشان  مقدار(  )ضریب   pدهد 

. این بدان معناست که فرضیه  است  0001/0است که بسیار کمتر از    42/0برابر با    همبستگی(

شود و بین مقطع تحصیلی مدیریت اطالعات  )عدم وجود رابطه بین دو متغیر( رد می صفر

ت وجود  همبستگی مثب   شخصی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز رابطه

 . ی معناداری میان دانشجویان از لحاظ مقطع تحصیلی مشاهده شددارد. در این پژوهش رابطه

  ( و دلقندی 2017)  زاده، زینالی، گرائیلی و شیرازیپژوهش ولی  هایاین یافته مقابل با یافته

   .است (1393)

ی آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بین مقطع تحصیلی و مدیریت  نتیجه .2جدول 

 اطالعات شخصی 

ضریب همبستگی   

 اسپیرمن

Sig   در سطح(

 ( 05/0معناداری

 PIM 42/0 0001/0مقطع تحصیلی

برابر با     pدهد مدیریت اطالعات شخصی در بین سنین مختلف مقدار نشان می 3جدول 

)عدم وجود    . این بدین معناست که فرضیه صفراست  0/ 0001است که بسیار کمتر  از    -50/0

رد   متغیر(  دو  بین  دانشجویان  گرددمیرابطه  شخصی  اطالعات  مدیریت  و  سن  بنابراین   .
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ی همبستگی منفی وجود دارد. بدین معنا که  اپور اهواز رابطهدانشگاه علوم پزشکی جندی ش

بازه افزایش  نیز تغییر میبا  »سانگ و   در پژوهش   .یابدی سنی، مدیریت اطالعات شخصی 

های متفاوتی هستند های سنی مختلف دارای تجربه( مشخص شد افراد در بازه2007« )1لینگ 

برود بال  افراد  سن  چه  می  ؛هر  بیشتر  نیز  رایانه  از  استفاده  مدیریت تجربه  نتیجه  در  شود. 

ثیر آن قرار بگیرد که صحت آن در این پژوهش  أتواند تحت تاطالعات شخصی افراد می

ثابت شد. البته این موقعیت به طور ثابت نیست ممکن است دانشجویان با سنین کم بیشتر از  

فناوری معرض  در  بال  سن  با  تجربههای  دانشجویان  تمایل  نتیجه  در  باشند.  و  نوین  ها 

 های جدید داشته باشند.های بیشتری نسبت به استفاده از فناوریفعالیت

ی ازمون همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین سن و مدیریت اطالعات  نتیجه .3جدول 

 شخصی

 ضریب همبستگی پیرسون  
Sig  در سطح(

( 05/0معناداری  

PIM 50/0سن  0001/0  

های مختلف با توجه  دهد مدیریت اطالعات شخصی در بین دانشکدهنشان می  4جدول  

. این بدین معناست که فرضیه  است  0001/0است بسیار کمتر از    58/0که برابر با     pبه مقدار  

بنابراین بین دانشکده)عدم وجود رابطه بین دو متغیر( رد می  صفر ی محل تحصیل و  شود. 

رابطه مدیریت   اهواز  پزشکی جندی شاپور  علوم  دانشگاه  دانشجویان  ی  اطالعات شخصی 

+ این رابطه همبستگی مثبت وجود  58/0با توجه به ضریب همبستگی . همبستگی وجود دارد

 .است (2017) زاده و همکارانهای پژوهش ولیدارد. این یافته مقابل با یافته

ط به بررسی رابطه بین مدیریت اطالعات شخصی  ی آزمون همبستگی پیرسون مربونتیجه .4جدول

 ی محل تحصیلدانشجویان از لحاظ دانشکده 

)در سطح  Sig ضریب همبستگی پیرسون  

( 01/0معناداری  

دانشکککده محل تحصککیل  

PIM 

58/0 +  0001/0  

 

1. Sung & Ling 



 167  |و همکاران  نامداری 

 

 

های به دست آمده از مجموعه عناصر دانش، معادل  میانگین میانگین  1با توجه به جدول 

دانش  22/1 که  است  مطلب  این  نشانگر  عددی  مقدار  این  بنابراین  است  شده  محاسبه 

مطلوب قرار دارد. با توجه به  دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در حد نا

پرس پاسخ به  شده  داده  دانشجویان  ش های  شد  مشخص  پرسشنامه  زیادهای  تالش    بسیار 

های  ها با یافتهدانش خود را نسبت به محیط الکترونیکی افزایش دهند. این یافته  تا  اندکرده

 . است( همسو 1390) »آموزنده« 

های به دست آمده از مجموعه عناصر مهارت که  و با توجه به جدول میانگین میانگین 

توان ادعا کرد که مهارت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی  می  ؛است  05/2برابر با  

دهدکه دانشجویان عدم آگاهی کامل بر  مطلوب است و نشان مینا شاپور اهواز در حد نسبتاً 

    مهارت نسبت به مسئله مدیریت اطالعات شخصی دارند.

 گیری بحث و نتیجه
مسئله و  شخصی  اطالعات  مدیریت  اهمیت  به  توجه  مدیریت با  در  دانشجویان  که  هایی 

شوند و اثراتی که دانش، مهارت و هفت فعالیت  اطالعات شخصی خویش با آن مواجه می

آوردن نیازهای اطالعاتی  مدیریت اطالعات شخصی قادر به بال بردن توانایی اشخاص در بر

موجب ارتقاء    تواند داشته باشد و در نهایت و مدیریت بهینه در مقابل حجم انبوه اطالعات می

  . عملکرد اشخاص در مدیریت صحیح منابع اطالعات و گزینش اطالعات مورد نیازشان شود

پژوهش   این  جنبه    تالشدر  سه  از  دانشجویان  شخصی  اطالعات  مدیریت  تا وضعیت  شد 

 . گردددانش، مهارت و هفت فعالیت مدیریت اطالعات شخصی بر اساس مدل جونز بررسی  

میانگین  دمیانگین  شخصی  های  اطالعات  مدیریت  فعالیت  هفت  و  مهارت  انش،  

دهد مدیریت اطالعات شخصی آنان در کل در  نشان می، است 50/2دانشجویان که برابر با  

اما برای تحلیل بیشتر دانش، مهارت و تمامی هفت فعالیت مدیریت اطالعات    ؛است  50/2حد  

ی دانشجویان که برابر با  شخصی بررسی شد. میانگین هفت فعالیت مدیریت اطالعات شخص 

مطلوب هفت فعالیت مدیریت اطالعات شخصی است. مقایسه  نا  است. نشانگرحد نسبتاً  50/2

دهد با وجود این  هفت فعالیت مدیریت اطالعات شخصی با دانش و مهارت آنان نشان می

که دانشجویان دانش و مهارت بالیی نسبت به مدیریت اطالعات شخصی بیان کردند. سطح  

  توان به پاسخ دانشجویان ها در حد رو به پایینی است. در پاسخ به دلیل آن میهای آنعالیتف



   1399زمستان  | 25شماره  |سال هفتم  |های معنایی فصلنامه علمی بازیابی دانش و نظام  |168

 

 

تحت عنوان نظرات که در انتهای پرسشنامه قرار گرفته و طی آن از  ( به پرسش بازی12%)

ها خواسته شده بود تا پیشنهادهایی در زمینه مدیریت اطالعات شخصی ارائه دهند و یا در  آن

اشاره کرد.   ؛امه نوشته بودندن ها در پرسشهایی که دانشجویان کنار بعضی از پرسش یادداشت

آمده است    پرسشنامهدانشجویان این نکته را تعیین کردند که نسبت به بیشتر  عناصری که در  

اند.  مواجه شده  هاییپرسش ها برای اولین بار است که با چنین  اطالعات کافی دارند و یا آن

سازی اطالعات شخصی« در میان دانشجویان دانشگاه علوم  میانگین فعالیت »تدبیر و مفهوم

  های شکاری مطلوب قراردارد و با یافته  ، در سطح نسبتا3ًپزشکی جندی شاپور اهواز به مقدار  

.  استهمسو    (1395)  همسو و با سلیمانینا   (1397)  (، ملک محمدی1392مجاور)  (،1392)

گذاری اطالعات شخصی« در میان دانشجویان دانشگاه  »ارزشیابی و ارزش  میانگین فعالیت

های  قرار دارد و با یافته  ینامطلوب  ، در سطح نسبتا43/2ًعلوم پزشکی جندی شاپور اهواز با  

.  استهمسو  نا  (1395)  (، سلیمانی1397)  (، ملک محمدی1392)  (، مجاور1394)  شکاری 

جر مدیریت  و  »امنیت  فعالیت  علوم  میانگین  دانشگاه  دانشجویان  میان  در  اطالعات«  یان 

میانگین   بانمره  اهواز  شاپور  جندی  نسبتا36/2ًپزشکی  سطح  در  با  قرار  ی مطلوبنا  ،  و  دارد 

همسو  ( نا 1395)  (، سلیمانی1397)  (، ملک محمدی1392(، مجاور)1394)  های شکاری یافته

میان  است در  شخصی«  اطالعات  »نگهداشت  فعالیت  میانگین  علوم  .  دانشگاه  دانشجویان 

با اهواز  شاپور  جندی  نسبتا2ً/ 401  پزشکی  سطح  در  یافته  ینامطلوب  ،  با  و  دارد.  های  قرار 

مجاور)1394)  شکاری  ملک محمدی1392(،  سلیمانی1397)  (،  .  استناهمسو    (1395)  (، 

  فعالیت سازماندهی اطالعات در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، 

میانگین نسبتا75/2ً  با  حد  می  در  صورت  کسب    گیردنامطلوب  با  گویه  چندین  در  تنها  و 

از   کمتر  می  3میانگین  را  اطالعات  نسبتاًسازماندهی  حد  در  کرد:    توان  مشاهده  ضعیفی 

وی نیز در پژوهش خود    است.  ( همسو1396)  های پژوهش سلیمانیپژوهش حاضر با یافته

( دست یافت 88/2)  با مقدار میانگین   2عات به میانگینی بالتراز  برای فعالیت سازماندهی اطال 

(، 1392)  (، مجاور1397)  محمدیهای ملکیافته  با  وکه عملکرد رضایت بخشی داشته است  

نا1394)  شکاری فعالیت ذخیرهاستهمسو  (  با کسب  .  پژوهش حاضر  در  اطالعات  سازی 

نسبتاً  3میانگین   حد  می  در  صورت  یافتهمطلوب  با  یافته  این  سلیمانی گیرد.  پژوهش    های 

فعالیت یافتن اطالعات در پژوهش حاضر با کسب    است.  ( همسو1394)  شکاری  (،1396)
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(، 1394) های پژوهش شکاریپذیردو با یافتهمطلوبی صورت مینا  در حد نسبتاً  66/2میانگین  

 . استنا همسو  (1394) سلیمانی و (1397)  (، ملک محمدی1392مجاور)

دانشجویان مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد برای انجام عملکردهای روزمره خویش با 

انجام تکالیف و طرحرایانه سرو و  اطالعاتی خویش  نیازهای  دارند و جهت رفع  ها و  کار 

فرصتی برای تعلیم اصول    ممکن است  مواجه هستند و با این وضعیت  با آن  های خویش رساله

های زیادی  فعالیتگردد  باعث میدر نهایت    .های مدیریت اطالعات شخصی نیابندیکو تکن

  ؛ اهمیتی که مدیریت اطالعات شخصی در امور درسی آنان دارد  دلیلولی به    .نداشته باشند

 کنند. آموزش در این حوزه را به طور واضحی احساس می به نیاز

فعالیت مهارت و  ارتقاء سطح دانش،  ریت اطالعات شخصی دانشجویان  های مدیبرای 

 دکتری و کارشناسی ارشد، پیشنهادهایی در زیر آورده شده است:

ایی برگزار شود  های مورد نیاز و در سطحی حرفههای علمی با شاخصایجاد کارگاه -1

 ها استفاده کنند.  تا دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری از منفعت آن

فعالیت  -2 معرفی  جهت  خالصه  بروشورهایی  دانشجویان  عملکرد  ارتقاء  های  جهت 

 مدیریت اطالعات شخصی منتشر و توزیع شود.  

جه به عدم آشنایی و یا ناکافی بودن اطالعات لزم با ابزارهای مدیریت اطالعات  با تو  -3

هایی جهت ارائه ابزارهای حوزه مدیریت اطالعات  شود به اجرای کارگاهشخصی پیشنهاد می

 شخصی مرتبط به رشته های تحصیلی دانشجویان برگزار شود.  

فعالیت    -4 هفت  میان  در  دانشجویان  که  این  به  شخصی،  باتوجه  اطالعات  مدیریت 

های بیشتری در این  شود آموزشپیشنهاد می  دارند؛نگهداشت    تری  در فعالیتعملکرد پایین 

 حوزه ببینند.  

های پرسشنامه ناشی ازعدم آگاهی  از آنجایی که عدم پاسخ دهی به برخی از پرسش  -5

توان با تخصیص واحدهای درسی  می  ؛ و عدم اطالع درباره مدیریت اطالعات شخصی است

 های مدیریت اطالعات شخصی آشنا کرد.  در دوره کارشناسی، دانشجویان را با مفهوم

 افزارهای مدیریت اطالعات شخصی  آپی جهت آشنایی با نرمهای استارتایجاد گروه  -6
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 های آیندهپیشنهادهایی برای پژوهش 
اطالع -1 مدیریت  بررسی  به  بعدی  شبکهپژوهشگران  فضای  در  افراد  شخصی  های  ات 

 اجتماعی و ابزارهای هوشمند بپردازند. 

های بعدی  در این پژوهش مدیریت اطالعات شخصی دانشجویان بررسی شد. در پژوهش  -2

علمی  می هیأت  اعضای  مانند  اشخاصی  شخصی  اطالعات  مدیریت  بررسی  به  توان 

مو دانشگاه فناوری اطالعات  دانشکدهها، کتابداران، واحدهای  با حجم  جود در  ها، که 

 فراوانی از اطالعات رو به رو هستند پرداخت.   
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 . 1081 -1053(، 4)، نامه  مدیریت و پردازش اطالعاتپژوهش 

بررسی وضعیت مدیریت اطالعات    (.1395).  سلیمانی، هومن؛ حیدری، غالمرضا و قنادی نژاد، فرزانه

،  شناسیمدیریت اطالعات و دانش شخصی اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز.  
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مندی اعضای  (. واکاوی میزان بهره 1394).  محمدرضا؛ فهیم نیا، فاطمه و حیدری، غالمرضاشکاری،  

دانش و  اطالعات  علم  علمی  اطالع هیأت  و  کتابداری  و  از  شناسی  ایران  پزشکی  رسانی 

(،  1)23،  مطالعات کتابداری و علم اطالعاتهای مدیریت اطالعات کاغذی شخصی.  فعالیت

5-8 . 

ه زهرا؛  نژاد،  محمدرضاصالح  جواد؛کیانی،  محمد  زاده،  مدیریت  1394).  اشم  رفتار  واکاوی   .)

تعامل  اطالعات شخصی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه بیرجند در فضای رقومی.  
 . 14-12، (2)2 ،انسان و اطالعات

(. واکاوی آشنایی  1393).  صدقی،ش.؛رودباری، م.؛ عبدالهی،ن؛ عبدالهی، ل؛ حاصلی، م؛ زرقانی، م

،  پیاورد سالمتدانشجویان با مدیریت اطالعات شخصی در دانشگاه علوم پزشکی تهران.  

8(4)، 354-367 . 

های مدیریت  استفاده اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران از ابزا(.  1390).  عبدالهی، لیال
شخصی. کارشناسیپایان   اطالعات  دانشکده  نامه  رسانی،  اطالع  و  کتابداری  علم  ارشد 

    .تهران، تهران. ایرانرسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی  مدیریت و اطالع 

بررسی وضعیت مدیریت اطالعات  1392).  کوکبی، مرتضی؛ حیدری، غالمرضا و مجاور، آیدا  .)

منابع   مجموعه  در  اهواز  چمران  شهید  دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان  شخصی 

 .  16-8، (4)2 ،مجله کتابداری و اطالع رسانیالکترونیکی. 

(. مدیریت اطالعات شخصی دانشجویان تحصیالت  1397).  ملک محمدی، سعید؛ زوارقی، رسول

آموزش   موسسه  الکترونیکی  تکمیلی  منابع  مجموعه  در  خوزستان  دانشگاهی  جهاد  عالی 

   .12-9، (3)4، علوم و فنون مدیریت اطالعاتبراساس مدل جونز. 
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