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چکیده
هدف :هدف اين پژوهش ،تعیین میزان استفاده از منابع الکترونیکی و چاپی و عوامل مؤثر بر آن در بین دانشجويان
دانشگاه رازی و آزاد کرمانشاه است .روششناسی :اين پژوهش ،به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش پیمايشی
است .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه است ،و جامعه آماری ،دانشجويان دانشگاه رازی و آزاد کرمانشاه در سال
تحصیلی  91-90است ،که تعداد آنها  81274نفر و تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران  812نفر برآورد شده
است .برای نمونهگیری از روش نمونهگیری تصادفی -طبقهای استفاده شده است ،و آزمونهای آماری توصیف،
میانگین ،انحراف معیار ،و آمار استنباطی کا اسکوار ،واريانس ،وآنالیز واريانس بکار گرفته شد .همچنین برای تحلیل
دادهها از نرمافزار اسپیاساس ويرايش  07استفاده شد .يافتهها :يافتههای پژوهش نشان داد که  08/41درصد
دانشجويان از منابع الکترونیکی و  80/11درصد از منابع چاپی .استفاده کردهاند .از بین منابع الکتونیکی پايگاههای
اطالعاتی با  90/0درصد بیشترين و میزان استفاده از منابع الکترونیکی در حد خیلی زياد ،و منابع چاپی در حد متوسط
ارزيابی شدهاند .میزان برآورده شدن نیازهای اطالعاتی توسط پايگاههای اطالعاتی با میانگین  4/00در باالترين
سطح قرار دارد و وب سايتها با میانگین  0/81دارای کمترين سطح در برآورده کردن نیاز اطالعاتی دانشجويان
قرار دارد .دسترسی به اطالعات در کمترين زمان ( 11/4درصد) ،مهمترين عامل ترغیبکننده ،و تأثیرات مخرب
بر چشم و مغز ( 11/9درصد) ،مهمترين عامل بازدارنده استفاده از منابع الکترونیکی بودند .اطالعات صحیح و معتبر
( 00/7درصد) ،مهمترين عامل ترغیبکننده ،و وقتگیر بودن فرايند جستجو و امانت ( 07/1درصد) ،مهمترين
عامل بازدارنده استفاده از منابع چاپی بودند .نتیجهگیری :نتايج پژوهش نشان داد که با وجود اينکه استفاده از منابع
الکترونیکی به دلیل مزايايی که دارند ،نسبت به منابع چاپی بیشتر است ،اما منابع چاپی همچنان به میزان قابل توجهی
مورداستفاده قرار میگیرند ،بنابراين منابع الکترونیکی نمیتوانند بهطور کامل جايگزين منابع چاپی شوند ،بلکه
بهعنوان مکمل همديگر مورداستفاده قرار میگیرند.

واژههای کلیدی :منابع الکترونیکی ،منابع چاپی ،پایگاههای اطالعاتی ،منابع کتابی ،دانشگاه رازی،
دانشگاه آزاد ،کرمانشاه
 .1استاديار گروه علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه رازی MMoradi44@gmail.com
 2استاديار گروه علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه رازی s.rahimi@razi.ac.ir
 3کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسیforoozankarami24@gmail.com .
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مقدمه
رسانهی ذخیره اطالعات از الواح گلی به کاغذ و از اواسط دهه  7912که پیشرفتهای رايانه-
ای جايگاه جديدی برای استفاده از فنآوری اطالعات در کتابخانهها و خدمات اطالعرسانی
کسب کردهاست؛ به رسانههای الکترونیکی و نوری بر لوحفشرده 7و ايجاد شبکههای محلی
کمهزينه و شبکههای وسیع تغییر يافته است (رهنمافرد .)7811 ،دسترسپذيری و محبوبیت
جهان الکترونیکی سبب شد تا آثار علمی-پژوهشی نیز به شکل الکترونیکی و در قالب
کتابها ،مجالت و پايگاههای اطالعاتی 0الکترونیکی منتشر شوند و روزبهروز بر میزان
آنها افزوده شود (نوروزی .)7890 ،گسترش روزافزون منابع الکترونیکی و استفاده گسترده
جامعه از اين منابع در امور آموزشی و پژوهشی ،آنها را بسیار محبوب ساخته است (محسنی،
 .)7198 ،0220اين امر ،الزامات جديدی برای مديران کتابخانهها در برآوردن نیازهای
کاربران بهوجود آورده است .کتابخانهها خدمات و منابع خود را در محیطهای مختلف در
قالبهای چاپی و الکترونیکی ارائه میدهند و ديگر نمیتوانند تنها بر استفاده از منابع چاپی
تکیه نمايند (وايت و کمال .) 9 ،0229 ،8اين باور که حضور هر رسانه جديد ممکن است
تهديدی برای وضعیت کنونی و رسانههای قبلی و ارزش آنها باشد از موضوعات مورد توجه
تلقی میشود ،تفکری که امکان هرگونه ابتکار در بهرهجويی و استفاده از رسانههای نو را از
افراد سلب کرده و در عین حال در فراگیری تأثیر رسانه مزبور نیز هیچگونه اثری نخواهد
داشت .بايد با ورود هر رسانه با نگاه واقع بینانه به آن ،نه آن را بهصورت کامل حذف کرد
و ناديده گرفت و نه تسلیم محض آن شد و ديگر رسانهها را کنار گذاشت (محمودی و
همکاران.)7898 ،
سال پنجم ،شماره  ،71زمستان 71

92

کتابخانههای دانشگاهی جهت خدمترسانی بهتر به کاربران خود بايد به فرآهمآوری
انواع مختلف منابع اطالعاتی بپردازند .اين امر بايد از سوی مديران کتابخانه مورد توجه بسیار
قرار گیرد .اما با توجه به هزينههای فراوانی که در زمینه تهیه اين منابع صرف میشود و با در
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نظر گرفتن بودجه محدودی که به کتابخانهها اختصاص داده میشود و همچنین با توجه به
عدم آگاهی مسئولین کتابخانهها از میزان استفاده دانشجويان از هرکدام از قالبهای چاپی و
الکترونیکی منابع اطالعاتی ،سبب شده تصمیمگیری در زمینه فراهمآوری منابع اطالعاتی
برای کتابخانهها با مسائلی همراه باشد .نتايج اين پژوهش با تعیین میزان استفاده دانشجويان از
منابع الکترونیکی و چاپی ،موجب برنامهريزی بهتر جهت مجموعهسازی مناسب و تمرکز
خريد منابع پرکاربردتر ،میشود .همچنین به مسئولین دانشگاه کمک میکند تا در خصوص
تخصیص میزان اعتبار و بودجه برای تهیه هرکدام از قالبهای الکترونیکی و چاپی منابع
اطالعاتی ،تصمیمگیری بهتری داشته باشند .با توجه به اينکه هزينه تهیه منابع حجم زيادی از
منابع مالی کتابخانهها را که توسط سازمان مادر (دانشگاه) تهیه میشود ،به خود اختصاص
میدهد ،اين پژوهش کمک می کند تا با تهیه منابع بهینه از خريد يا تهیه منابع تکراری و
مکمل جلوگیری شود و موجب صرفهجويی در بودجه کتابخانه میگردد .نیز با تعیین عوامل
مؤثر بر استفاده و عدم استفاده از منابع الکترونیکی و چاپی ،مسئولین میتوانند در صدد رفع
عوامل بازدارنده و تقويت عوامل ترغیبکننده برآيند .بدين ترتیب با برقراری دسترسی
دانشجويان به منابع اطالعاتی مفیدتر و پرکاربردتر ،از اتالف بودجه و هزينههای اضافی
جلوگیری به عمل میآيد و موجب ارتقاء سطح خدماترسانی کتابخانه و درنتیجه افزايش
تولیدات علمی و به دنبال آن بهبود جايگاه آموزشی و پژوهشی دانشگاه در سطح ملی و
بینالمللی میشود .بنابراين پژوهش حاضر درصدد است که میزان استفاده دانشجويان
دانشگاه رازی و دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه از هر يک از قالبهای الکترونیکی و چاپی
منابع اطالعاتی و عوامل مؤثر بر آن را مشخص نمايد.
دادند ،دريافتند که درصد بااليی از دانشآموزان دسترسی کمی به کامپیوتر و اينترنت
داشتند .در مدارس تنها نیمی از منابع الکترونیکی و چاپی موجود ،مناسب نیازهای دانش-
آموزان بود .درمجموع دانشآموزان به منابع چاپی دسترسی و گرايش بیشتری داشتند و
دانشآموزان دختر نسبت به دانشآموزان پسر از منابع چاپی و الکترونیکی بیشتری بهره می-
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قربانیفر و مجیدی ( )7890دريافتند که قضات از منابع الکترونیکی در حد کم استفاده
میکردند .مهمترين داليل عدم استفاده از منابع چاپی و الکترونیکی ،عدم دسترسی ،کمبود
وقت ،عدم اطالع از وجود منابع ،مجهز نبودن کتابخانهها بود .از نظر میزان استفاده کتاب و
مجالت جايگاه نخست را در بین جامعه آماری داشتند .مهمترين داليل عدم استفاده از منابع
کتابخانههای مذکور ،مجهز نبودن کتابخانهها ،آگاهیرسانی ضعیف کتابخانهها ،و کمبود
وقت قضات برای استفاده از منابع اين کتابخانهها بود.
غفاری و نجفی ( )7890پژوهشی با هدف بررسی میزان استفاده دانشجويان تحصیالت
تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوين از مجالت چاپی فارسی در مقايسه با مجالت
الکترونیکی انجام دادند .جامعه پژوهش شامل  8101نفر از دانشجويان بود .يافتهها نشان داد
دانشجويان ،از مجالت الکترونیکی بیشتر استفاده میکنند .به اين ترتیب  80/0درصد از
مجالت چاپی فارسی و  01/4درصد از مجالت الکترونیکی استفاده میکنند .درمجموع
مجالت الکترونیکی درحد زياد و مجالت چاپی فارسی در متوسط نیازهای اطالعاتی
دانشجويان را برآورده میسازند .نتايج نشان داد  01/7درصد از دانشجويان دلیل عمده عدم
استفاده از مجالت الکترونیکی را نداشتن اطالع از وجود پايگاههای مجالت الکترونیکی و
 77/1درصد نگذراندن دوره آموزشی در استفاده از پايگاهها دانستهاند .مهمترين انگیزه
دانشجويان در استفاده از مجالت الکترونیکی و چاپی ،کسب اطالعات تخصصی ،تألیف و
ترجمه کتاب ،مقاله و انجام طرحهای پژوهشی است.
نوروزی ( )7890پژوهشی با هدف شناسايی و بررسی عوامل مؤثر بر نوع و میزان
استفاده از منابع الکترونیکی از نگاه دانشجويان تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی
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جنديشاپور اهواز انجام داد .نتايج پژوهش نشان داد که حدود نیمی از دانشجويان در طول
يک هفته به میزان  7تا  1ساعت از منابع الکترونیکی استفاده میکنند .کمک به اهداف،
مهمترين عامل ترغیبکننده ،و مشکالت رايانهای و اينترنتی مهمترين عامل بازدارنده مؤثر
بر استفاده دانشجويان از منابع الکترونیکی بودند .بین میزان استفاده از منابع الکترونیکی و
عوامل بازدارنده عدم تجربه کافی ،ضعف در مهارتهای زبان انگلیسی ،عدم آشنايی با
مهارتهای جستجو ،عدم آگاهی از وجود منابع الکترونیکی ،عدم آشنايی با منابع
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الکترونیکی رابطه منفی معنیداری وجود دارد .بین نوع استفاده از منابع الکترونیکی و
عاملهای بازدارنده ضعف در مهارتهای زبان انگلیسی و عدم آشنايی با مهارتهای پايه
رايانه رابطه مثبت معنیداری وجود دارد .عاملهای ترغیبی دسترسی مناسب به منابع
الکترونیکی و سودمندی منابع الکترونیکی در میان دانشجويان کارشناسی ارشد و دکتری
دارای تفاوت معنیداری بودند .عاملهای عدم احساس نیاز و مشکالت رايانهای و اينترنتی
در میان دانشجويان دانشکدههای مختلف از تفاوت معنیداری برخوردار بودند.

محمودی و همکاران ( )7898پژوهشی با هدف بررسی میزان و نحوه بهکارگیری کتاب-
های الکترونیکی در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی
شهر اصفهان در سال  7890-7898انجام دادند .نمونه آن از طريق فرمول کوکران  081نفر
برآورد شده است .روش نمونهگیری تصادفی-طبقهای متناسب با حجم میباشد .يافتههای
پژوهش نشان داد که میزان و نحوه بهکارگیری کتاب الکترونیکی در فعالیتهای آموزشی
و پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی شهر اصفهان بیشتر از سطح متوسط می-
باشد .همچنین میزان کاربرد مؤلفه روشهای آگاهی و دستیابی به کتاب الکترونیکی در
فعالیتهای آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی شهر اصفهان کمتر
از سطح متوسط و میزان کاربرد استفاده از محتوای کتاب الکترونیکی در فعالیتهای
آموزشی و پژوهشی ،بیشتر از سطح متوسط بود.
بیگدلی و همکاران ( )7898پژوهشی با هدف مقايسه میزان استفاده اعضای هیات علمی
و دانشجويان تحصیالت تکمیلی دانشکده علوم دانشگاه شیراز از مجالت الکترونیکی و
مجالت چاپی مشترک انجام دادند .جامعه آماری شامل  01نفر از اعضای هیئت علمی و 782
حد زياد و از مجالت چاپی در حد متوسط استفاده میکنند ،و اطالعات روزآمد باعث شده
از مجالت الکترونیکی بیشتر استفاده شود 19 .درصد آنان مجالت الکترونیکی را جايگزين
مناسبی برای مجالت چاپی دانستهاند .مجالت الکترونیکی در حد زياد و مجالت چاپی کمتر
از حد متوسط ،نیازهای اطالعاتی پاسخگويان را برآورده میسازند .مهمترين انگیزه در
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نفر از دانشجويان بود .يافتهها نشان داد که استادان و دانشجويان از مجالت الکترونیکی در
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مقاله ،و انجام طرحهای پژوهشی است .مهمترين عوامل بازدارنده ناآگاهی از وجود مجله
الکترونیکی و نبود مجله الکترونیکی در رشته مربوط عنوان شده است .مهمترين عامل
بازدارنده در استفاده از مجالت چاپی عدم دسترسی آسان يا ناآگاهی از وجود مجله مورد
نظر در کتابخانه بوده است 04 .درصد پاسخگويان در استفاده از مجالت الکترونیکی به
آموزش نیاز داشتند.
بیگدلی و همکاران ( )7894پژوهشی با هدف شناسايی فرايند اطالعيابی و چگونگی
اولويتدهی و استفاده دانشجويان تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز از منابع
اطالعاتی و شناسايی نقش برخی ويژگیهای جمعیتشناختی دانشجويان در فرايند اطالع-
يابی و استفاده از منابع اطالعاتی انجام دادند .آنها به اين نتايج رسیدند که دانشجويان به
ترتیب از منابع الکترونیکی ،چاپی ،و انسانی برای «رفع نیازهای اطالعاتی» و برای
«روزآمدسازی اطالعات» خود بهره میبرند ،دانشجويان برای رفع نیازهای اطالعاتی خود از
میان منابع انسانی ابتدا با متخصصان مشورت میکنند .آنها بهطور متوسط  01ساعت از
اينترنت استفاده میکنند .اکثر افراد مورد بررسی معتقدند که فناوريهای اطالعاتی و ارتباطی
در کاهش مراجعه آنان به کتابخانه نقش داشته است .آنان از کتابداران در مرحله نخست
برای جايابی کتابها يا اسناد و جستجوی اطالعات کمک میطلبند .دانشجويان در فرايند
اطالعيابی با مشکالتی مانند پراکندگی اطالعات در مکانهای بسیار مختلف ،گران بودن تهیه
منابع اطالعاتی ،و موجود نبودن آخرين اطالعات مواجه بودند.
کوماگلو و همکاران )0278( 7پژوهشی با هدف بررسی میزان استفاده و عادات مطالعه
کتابهای الکترونیکی و چاپی در بین دانشجويان انجام دادند .تمرکز اين پژوهش بر استفاده
سال پنجم ،شماره  ،71زمستان 71

از کتابهای الکترونیکی در دانشکدههای مختلف بود .نمونه شامل  000دانشجو مشغول به
تحصیل در  80دانشگاه مختلف ترکیه بود .بر اساس نتايج پژوهش 01 ،درصد از دانشجويان
اعالم کردند که يک کتاب در هفته میخوانند و  00درصد آنها خواننده کتابهای
الکترونیکی هستند .عالوه بر اين بین محیط اجتماعی و عادات مطالعه رابطه معناداری وجود

1. Cumaoglu et al
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دارد 01 .درصد از دانشجويان مزيت دسترسپذيری کتاب الکترونیکی را در اولويت قرار
دادند 17 .درصد آنها اظهار داشتند که برای انجام تحقیق بیشتر از کتاب الکترونیکی استفاده
میکنند .فرمتی از کتابهای الکترونیکی که در بین دانشجويان بیشتر ترجیح داده میشود
فرمت قابل حمل پی دی اف 7بود و رايانه رايجترين رسانه برای استفاده از کتابهای
الکترونیکی بود.
جی يانگ و همکاران )0274( 0پژوهشی با هدف بررسی الگوهای استفاده و درک
کاربران از کتابهای الکترونیکی انجام دادند .اخیراً استفاده از کتابهای الکترونیکی و
اشتراک آنها در کتابخانههای دانشگاهی کره جنوبی بهطور قابل توجهی افزايش يافته است.
محقق برای گردآوری دادهها از يک نظرسنجی گسترده از  919نفر از کاربران پنج کتابخانه
دانشگاهی بزرگ کره جنوبی که بسیاری از کتابهای الکترونیکی را اشتراک دارند ،استفاده
کرده است .ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه بوده است .يافتهها نشان میدهد که از اوايل
سال  ،0222زمانی که کتابهای الکترونیکی برای اولین بار معرفی شد تغییر قابل توجهی در
درک و افزايش استفاده از کتابهای الکترونیکی در کتابخانههای دانشگاهی کره جنوبی
بهوجود آمده است .با وجود اين پیشرفت در اکثر توابع کتابهای الکترونیکی بهطور کامل
مورداستفاده قرار نگرفتهاند .نتیجه قابل توجه اين است که کاربران با سطح تحصیالت باالتر
راحتتر و به میزان بیشتری از کتابهای الکترونیکی استفاده میکنند و تجربه بهتری از
استفاده از آنها دارند.
توسون )0274( 8در تحقیق خود به بررسی میزان استفاده دانشآموزان ترکیه از کتاب-
های چاپی و الکترونیکی و تعیین اولويت آنها در مطالعه اين منابع و داليل آن پرداخته
آموزش پیشدبستانی ،آموزش ابتدايی ،آموزش علوم اجتماعی بود .با توجه به يافتهها ،تنها
 02/9درصد از کتابهای الکترونیکی استفاده میکردند .میزان مطالعه کتابهای

2. PDF
3. Jae-Young et al
4. Tosun
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است .نمونه پژوهش  011نفر از دانش آموزان بخش آموزش کامپیوتر ،آموزش موسیقی،
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الکترونیکی در بین دانشآموزان بخش آموزش علوم اجتماعی نسبت به بخشهای ديگر
باالتر بود .دانشآموزان پسر بیشتر از دانشآموزان دختر از کتابهای الکترونیکی استفاده
میکنند .دانشآموزان بخش آموزش کامپیوتر نسبت به دانشآموزان ساير بخشها خواندن
کتابهای الکترونیکی را کمتر ترجیح میدهند 01/0 .درصد از دانشآموزان بخش آموزش
ابتدايی دلیل ارجحیت استفاده از کتابهای چاپی بر الکترونیکی را «محافظت از سالمت
چشم» ،و  01/0درصد آنان «در دست نگهداشتن کتاب» بیان کردند« .درک بهتر مطالب
زمانی که کتاب در دست است» با میزان  1/1درصد مهمترين دلیل ترجیح کتابهای چاپی
در بخش آموزش کامپیوتر است« .نداشتن فنآوری الزم برای خواندن کتابهای
الکترونیکی» با نرخ  7/0درصد و «درک بهتر مطالب زمانی که کتاب در دست است» با نرخ
 7/0درصد مهمترين داليل ترجیح کتابهای چاپی است 82/7 .درصد از دانشآموزان دختر
و  74/0درصد از دانشآموزان پسر «عالقه به نگهداشتن کتاب در دست» را دلیل ترجیح
کتابهای چاپی بیان کردند.
مالهالند و بیتس )0274( 7تحقیقی بهمنظور بررسی آگاهی ،ادراک و استفاده از کتاب-
های الکترونیکی توسط اعضای هیات علمی در دانشگاههای سراسر ايرلند شمالی انجام داد.
دادهها از طريق نظرسنجی جمعآوری شده است .يافتهها نشان میدهد با وجود اينکه اعضای
هیات علمی پذيرای کتابهای الکترونیکی بوده و از آن بهعنوان يک منبع استقبال کردهاند
اما «ضعف تجربه خواندن» و «عدم آگاهی از عناوين مرتبط» در برداشت و استفاده آنها از
اين منابع تأثیر داشته است .تحقیقات نشان داده که  42درصد اعضای هیات علمی با سابقه
کار کمتر از پنج سال ،از کتابهای الکترونیکی استفاده نکردهاند .دسترسی بیشتر به عناوين،
سال پنجم ،شماره  ،71زمستان 71

ترويج بهتر آموزش و يادگیری شرط الزم برای خدمات موثرتر و افزايش استفاده از کتاب-
های الکترونیکی برای رسیدن به اهداف آموزشی هیات علمی میباشد .با وجود بودجه و
فضای محدود کتابخانهها درک ديدگاهها ،نیازها ،عادات و انتظارات کاربران در رابطه با
کتابهای الکترونیکی برای ايجاد مجموعه مهم است.

1. Mulhollanda & Batesb
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يالمن )0271( 7پژوهشی با هدف بررسی ديدگاه دانشجويان در مورد کتابهای
الکترونیکی و سطح دانش آنها در مورد اين منابع انجام دادهاست .افراد مورد مطالعه 148
نفر از دانشجويان بودند .در راستای اهداف اين مطالعه روشهای کمی و کیفی متفاوتی
مورداستفاده قرار گرفت .نتايج نشان داد که استفاده از کتاب الکترونیکی با توجه به سطح
تحصیل دانشجويان افزايش میيابد .سطح دانش دانشجويان علوم اجتماعی در مورد کتاب-
های الکترونیکی در مقايسه با دانشجويان علوم ،رياضیات و زبانهای خارجی پايینتر است.
همچنین مشخص شد که  79/71درصد از دانشجويان بین کتابهای الکترونیکی و چاپی
تفاوتی قائل نشدند .درحالی که  14/11درصد آنها کتابهای چاپی و  01/91درصد از
آنها کتابهای الکترونیکی را ترجیح دادند.
دوکیچ و استريسکاوچ )0271( 0در پژوهش خود چهار متغیر اساسی جنسیت ،سطح
تحصیل ،وضعیت ثبت نام و رشته تحصیلی را موردبررسی قرار دادهاند .جامعه مورد پژوهش
 922نفر از دانشجويان يک دانشگاه کرواسی بودند .تجزيهوتحلیل دادهها نشان داد که بیشتر
دانشجويان از منابع الکترونیکی از جمله :ويکی پديا 8و منابع آنالين مشابه و نیز وبسايت-
های دانشگاهی استفاده میکنند .سطح تحصیل و رشته تحصیلی تأثیر فراوانی در تعداد
دفعات استفاده از منابع الکترونیکی دارند .يافتهها نشان میدهد باوجود اينکه دانشجويان از
مزايای منابع الکترونیکی آگاه هستند و به آن اهمیت میدهد ،اما درصد کمی از آنان منابع
الکترونیکی را به منابع چاپی ترجیح میدهند .عالوه براين نتايج نشان داد که دانشجويان
اعتقاد دارند که مهارت الزم برای استفاده مؤثر از منابع الکترونیکی را دارند .تفاوتهايی بر
اساس متغیرهای سطح تحصیل و رشته تحصیلی در استفاده از منابع الکترونیکی وجود دارد.
الکی ) 0270( 4در مقاله خود به بررسی میزان آگاهی و استفاده دانشجويان کارشناسی
ارشد علم اطالعات و دانششناسی جنوب نیجريه از منابع اطالعاتی الکترونیکی پرداخته
2. Yalman
1. Dukic & Striskovic
2. Wikipedia
3. Lucky
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اما متغیرهای جنسیت و ثبت نام بیتأثیر بودهاند.
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است .روش نمونهگیری برای اين پژوهش ،سرشماری بوده و کل جمعیت  811نفر از
دانشجويان موردبررسی قرار گرفتند .پرسشنامه استاندارد بهعنوان ابزار جمعآوری دادهها
استفاده شده است .نتايج نشان داد که دانشجويان تحصیالت تکمیلی علم اطالعات و دانش-
شناسی از منابع اطالعاتی الکترونیکی کامالً آگاه هستند و به میزان زيادی از آنها استفاده
میکنند .همچنین اين دانشجويان در استفاده از اطالعات الکترونیکی مهارت کافی دارند .بر
اساس يافته های تحقق به اين نتیجه دست يافتند که دسترسی به منابع الکترونیکی ضروری
است و ابزاری برای توانمندسازی دانشجويان تحصیالت تکمیلی علم اطالعات و دانش-
شناسی جنوب نیجريه میباشد.
هدف اصلی اين پژوهش تعیین میزان استفاده از منابع الکترونیکی و چاپی و عوامل مؤثر
بر آن در بین دانشجويان دانشگاه رازی و آزاد کرمانشاه است .سوالهای اساسی پژوهش از
قرار زير است:
 . 7دانشجويان دانشگاه رازی و دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه از میان منابع الکترونیکی و
چاپی ترجیح میدهند از کدام قالب استفاده کنند؟
 .0میزان استفاده دانشجويان از هر يک از قالبهای الکترونیکی و چاپی منابع اطالعاتی چقدر
است؟
 .8منابع الکترونی کی و چاپی هر يک تا چه اندازه نیازهای اطالعاتی دانشجويان را برآورده
میسازد؟
 .4میزان مهارت دانشجويان در استفاده از منابع الکترونیکی و چاپی چقدر است؟
 .1مهمترين عوامل ترغیبکننده مؤثر بر استفاده از منابع الکترونیکی و چاپی توسط
سال پنجم ،شماره  ،71زمستان 71
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دانشجويان کداماند؟
 .0مهمترين عوامل بازدارنده مؤثر بر استفاده از منابع الکترونیکی و چاپی توسط دانشجويان
کدام اند؟
 .1آيا بین میزان استفاده از منابع الکترونیکی و چاپی با توجه به ويژگیهای جمعیتشناختی
دانشجويان تفاوت معناداری وجود دارد؟

عوامل مؤثر بر استفاده از منابع الکتریکی و چاپی...

 .1آيا بین میزان استفاده از منابع الکترونیکی و چاپی در بین دانشجويان .دانشگاه رازی و
دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه تفاوت معناداری وجود دارد؟

روش
پژوهش حاضر از نظر نوع جزء پژوهشهای کاربردی و از نظر روش چزءتحقیقات پیمايشی
است .جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجويان دانشگاه رازی و دانشگاه آزاد اسالمی
کر مانشاه ،در تمامی مقاطع کاردانی ،کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترا درمجموع به
تعداد  81274نفر که در سال تحصیلی  91-90مشغول به تحصیل بودهاند .حجم نمونه بر
اساس فرمول کوکران 812 7نفر بهدست آمد .برای نمونهگیری از روش نمونهگیری
تصادفی -طبقهای استفاده شده است .برای جمعآوری اطالعات از پرسشنامه محققساخته
استفاده گرديده است .روايی محتوايی پرسشنامه توسط تعدادی از اساتید رشته علم اطالعات
و دانششناسی مورد تأيید قرار گرفت .جهت سنجش پايايی پرسشنامه از ضريب آلفای
کرونباخ 0استفاده شده است که آلفای کرونباخ آن  ٪12محاسبه شد که نشان از پايايی
مطلوب پرسشنامه بود.

یافتهها
سؤال  :7دانشجويان دانشگاه رازی و دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه از میان منابع الکترونیکی
و چاپی ترجیح میدهند از کدام قالب استفاده کنند؟
جدول  .1توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب ترجیح منابع الکترونیکی و چاپی

دانشجويان دانشگاه رازی
دانشجويان دانشگاه آزاد

الکترونیکی

07/9

چاپی

81/7

الکترونیکی

01

چاپی

81

df

2/222

7

70/190

2/222

7

74/212
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پاسخ دهندگان

نوع منبع

درصد

سطح معناداری ()Sig

درجه آزادی

X2

1. Cochran formula
2. Cronbach's alpha
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پاسخ دهندگان
جمع کل

نوع منبع

درصد

الکترونیکی

08/0

چاپی

80/1

درجه آزادی

سطح معناداری ()Sig

X2

df

7

2/227

00/870

با توجه به نتايج جدول  ، 7مقادير سطح معناداری برای دانشجويان دانشگاه رازی و
دانشگاه آزاد اسالمی به تفکیک و کل اعضای نمونه از سطح خطای  2/21کمتر است .به
عبارتی نتايج آزمون حاکی از وجود تفاوت معناداری بین منابع الکترونیکی و چاپی است.
همچنین نتايج نشان میدهد که از بین دانشجويان دانشگاه رازی  07/9درصد ،و در بین
دانشجويان دانشگاه آزاد  01درصد و درمجموع  08/0درصد پاسخدهندگان ،منابع
الکترونیکی را به منابع چاپی ترجیح میدهند.
سؤال  :0میزان استفاده دانشجويان از هر يک از قالبهای الکترونیکی و چاپی منابع اطالعاتی
چقدر است؟
جدول  :2نگرش پاسخ دهندگان درباره میزان استفاده از منابع الکترونیکی
رازی

آزاد

انحراف معیار
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گويهها

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

مجالت الکترونیکی

791

11/1

780

14/7

882

10/9

4/40±2/941

پايگاههای اطالعاتی

072

94/0

740

92/4

810

90/0

4/00±2/101

کتابهای الکترونیکی

701

14

708

11/8

011

11/1

4/70±7/081

وبسايتها

717

10/1

779

11/1

092

10/8

4/72±7/022

لوحهای فشرده

719

17/8

778

10

010

17/1

8/97±7/017

مجالت چاپی

724

40/0

18

40/1

711

40/0

8/74±7/184

کتابهای چاپی

01

09/7

10

88/7

771

82/1

0/01±7/120

پايان نامهها

721

41/7

01

40/1

710

41/8

8/01±7/811

روزنامهها

89

71/1

84

07/0

18

79/0

0/71±7/818

استانداردها

740

01/1

90

11/0

081

00/0

8/01±7/878

پروانه ثبت اختراعات

721

41/1

08

42/7

717

41

8/01±7/420

گزارشهای تحقیق

717

01/1

771

18/0

000

12

8/91±7/828

717

10/1

90

11/0

008

09/0

8/90±7/809

مجموعه مقاالت
گردهمايیها
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دانشجويان دانشگاه

دانشجويان دانشگاه

جمع کل

میانگین و

عوامل مؤثر بر استفاده از منابع الکتریکی و چاپی...

نتايج جدول  0نشان میدهد که از بین منابع الکترونیکی ،پايگاههای اطالعاتی بیشترين
میزان استفاده ( 90/0درصد) و لوحهای فشرده کمترين میزان استفاده ( 17/1درصد) را دارند.
همچنین مقايسه دو گروه نشان میدهد که از نظر دانشجويان دانشگاه رازی پايگاههای
اطالعاتی ( 94/0درصد) و از نظر دانشجويان دانشگاه آزاد نیز پايگاههای اطالعاتی (92/4
درصد) بیشترين میزان استفاده را در بین منابع الکترونیکی دارند .لوحهای فشرده از نظر
دانشجويان دانشگاه رازی ( 17/8درصد) و دانشجويان دانشگاه آزاد ( 10درصد) کمترين
میزان استفاده را در بین منابع الکترونیکی دارند .همچنین نتايج نشان میدهد که از بین منابع
چاپی ،گزارشهای تحقیق بیشترين میزان استفاده ( 12درصد) و روزنامهها کمترين میزان
استفاده ( 79/0درصد) را دارند .همچنین مقايسه دو گروه نشان میدهد که از نظر دانشجويان
دانشگاه رازی مجموعه مقاالت گردهمايیها ( 10/1درصد) و از نظر دانشجويان دانشگاه
آزاد نیز گزارشهای تحقیق ( 18/0درصد) بیشترين میزان استفاده را در بین منابع چاپی دارند.
روزنامهها از نظر دانشجويان دانشگاه رازی ( 71/1درصد) و دانشجويان دانشگاه آزاد (07/0
درصد) کمترين میزان استفاده را در بین منابع چاپی دارند.
سؤال  :8منابع الکترونیکی و چاپی هر يک تا چه اندازه نیازهای اطالعاتی دانشجويان را
برآورده میسازد؟
جدول  :3توزیع فراوانی میزان برآورده شدن نیازهای اطالعاتی پاسخ دهندگان با استفاده از منابع چاپی
و الکترونیکی
دانشجويان دانشگاه

دانشجويان دانشگاه

رازی

آزاد

انحراف معیار
درصد فراوانی درصد

مجالت الکترونیکی

791

11/1

780

14/7

882

10/9

4/40±2/941

پايگاههای اطالعاتی

072

94/0

740

92/4

810

90/0

4/00±2/101

کتابهای الکترونیکی

701

14

708

11/8

011

11/1

4/70±7/081

وبسايتها

781

02/1

19

12/8

074

10/4

0/81±7/021

لوحهای فشرده

89

71/1

42

01/1

19

02/1

8/40±7/712

مجالت چاپی

11

04/1

10

88/7

721

01/7

8/74±7/711
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فراوانی

درصد

فراوانی
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دانشجويان دانشگاه

دانشجويان دانشگاه

رازی

آزاد

گويهها

فراوانی

درصد

فراوانی

جمع کل

میانگین و
انحراف معیار

درصد فراوانی درصد

کتابهای چاپی

97

42/1

14

41/0

701

48/1

0/04±7/700

پاياننامهها

92

89/4

10

88/7

710

81/4

8/24±7/001

روزنامهها

81

70/0

42

01/4

11

8/01±7/004 02/90

استانداردها

70

1 /7

1

1 /7

04

0 /8

4/72±7/222

پروانه ثبت اختراعات

72

4 /4

72

0 /4

02

1 /0

4/01±2/949

گزارشهای تحقیق

41

07/1

89

04/9

11

00/9

8/00±7/019

مجموعه مقاالت گردهمايیها

02

00/9

87

79/1

97

08/9

8/41±7/007

نتايج بهدستآمده در جدول  8نشان میدهد که از بین منابع الکترونیکی ،پايگاههای
اطالعاتی بیشترين میزان نیازهای اطالعاتی ( 90/0درصد) و لوحهای فشرده کمترين میزان
نیازهای اطالعاتی ( 02/1درصد) دانشجويان را برآورده میسازند .همچنین مقايسه دو گروه
نشان میدهد که از نظر دانشجويان دانشگاه رازی پايگاههای اطالعاتی ( 94/0درصد) و از
نظر دانشجويان دانشگاه آزاد نیز پايگاههای اطالعاتی ( 92/4درصد) بیشترين میزان نیازهای
اطالعاتی را در بین منابع الکترونیکی برآورده میسازند .لوحهای فشرده از نظر دانشجويان
دانشگاه رازی ( 71/1درصد) و دانشجويان دانشگاه آزاد ( 01/1درصد) کمترين میزان
نیازهای اطالعاتی را در بین منابع الکترونیکی برآورده میسازند و به اندازه کافی پاسخگوی
نیازهای اطالعاتی دانشجويان دانشگاه رازی و آزاد نیستند .همچنین نتايج نشان میدهد که
از بین منابع چاپی ،کتابهای چاپی بیشترين میزان نیازهای اطالعاتی ( 48/1درصد) و پروانه
ثبت اختراعات کمترين میزان نیازهای اطالعاتی ( 1/0درصد) دانشجويان را برآورده می-
سال پنجم ،شماره  ،71زمستان 71
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سازند .همچنین مقايسه دو گروه نشان میدهد که از نظر دانشجويان دانشگاه رازی کتابهای
چاپی ( 42/1درصد) و از نظر دانشجويان دانشگاه آزاد نیز کتابهای چاپی ( 41/0درصد)
بیشترين میزان نیازهای اطالعاتی را در بین منابع چاپی برآورده میسازند .پروانه ثبت
اختراعات از نظر دانشجويان دانشگاه رازی ( 4/4درصد) و استانداردها از نظر دانشجويان
دانشگاه آزاد ( 1/7درصد) کمترين میزان نیازهای اطالعاتی را در بین منابع چاپی برآورده

عوامل مؤثر بر استفاده از منابع الکتریکی و چاپی...

میسازند و به اندازه کافی پاسخگوی نیازهای اطالعاتی دانشجويان دانشگاه رازی و آزاد
نیستند.
سؤال  :4میزان مهارت دانشجويان در استفاده از منابع الکترونیکی چقدر است؟
جدول  :4میزان مهارت پاسخدهندگان در استفاده از منابع الکترونیکی
پاسخ دهندگان دانشجويان دانشگاه دانشجويان دانشگاه
رازی
گويهها
استفاده از اينترنت و

جمع کل

Sig

df

2

X

آزاد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی درصد

704

18/1

779

11/1

018

14/1

2/222

4

081/10

کتابهای الکترونیکی

771

17/1

91

02/1

072

11/0

2/222

1

001/18

مجلههای الکترونیکی

90

48

12

44/0

700

48/1

2/222

4

782/02

پايگاههای اطالعاتی

777

49/1

18

10/9

794

17/7

2/222

4

700/07

وبسايتها

700

14/1

720

04/9

004

11/9

2/222

4

741/14

لوحهای فشرده

17

80/8

01

40/0

741

81/9

2/222

4

10/87

امکانات جستجو در آن

با توجه به يافتههای جدول  ،4بیشترين مهارت پاسخدهندگان در استفاده از منابع
الکترونیکی به ترتیب استفاده از اينترنت و امکانات جستجو در آن ( 14/1درصد) ،وب-
سايتها ( 11/9درصد) و کتابهای الکترونیکی ( )11/0میباشد .با توجه به نتايج آزمون
خی دو سطح معناداری تمامی موارد از میزان سطح خطای  2/21کمتر میباشد ،بنابراين
می توان گفت بین دو گروه در میزان مهارت استفاده از اينترنت و امکانات جستجو در آن،
کتابهای الکترونیکی ،مجلههای الکترونیکی ،پايگاههای اطالعاتی ،وبسايتها و لوحهای
استفاده از منابع الکترونیکی از دانشجويان دانشگاه رازی بیشتر است.
سؤال  :1مهمترين عوامل ترغیبکننده مؤثر بر استفاده از منابع الکترونیکی و چاپی توسط
دانشجويان کدام اند؟
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جدول  :5توزیع و درصد عوامل ترغیبکننده مؤثر بر استفاده از منابع الکترونیکی توسط پاسخ دهندگان
پاسخدهندگان

دانشجويان دانشگاه دانشجويان دانشگاه
رازی

گويهها
دسترسی به اطالعات در
کمترين زمان
دسترسی  04ساعته و عدم
محدوديت زمانی
سرعت و دقت باال در جستجو
و بازيابی اطالعات
جديد و روزآمد بودن
اطالعات الکترونیکی
امکان جستجوی همزمان در
چندين پايگاه اطالعاتی

آزاد

جمع کل

میانگین و انحراف
معیار

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی درصد

790

11/9

742

19/0

880

11/4

2/11±2/802

717

10/1

701

12/9

091

11/4

2/11±2/470

788

19/0

90

07/7

009

02/8

2/02±2/492

714

09/7

724

00/0

011

01/9

2/01±2/401

711

09/1

724

00/0

019

01/0

2/01±2/400

سهولت جستجو ،دسترسی و
استفاده از اطالعات و مرور

701

11/4

99

08/7

001

19/1

2/02±2/497

مطالب
نبود اطالعات موردنیاز
بهصورت چاپی
صرفهجويی در هزينه و قابلیت
تکثیر ارزان و آسان

18

81/0

18

88/1

780

81/1

2/80±2/412

781

07/4

10

14/1

008

11/1

2/19±2/498

امکان ذخیره اطالعات مورد
نیاز بر روی رايانه بدون نیاز به

780

07

19

12/8

071

10/0

2/11±2/490

کپی
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قابلیت چندرسانهای (انیمیشن،
صدا ،تصوير و )...
امکان انتقال ،جابجايی و
نگهداری آسان
بقای بیشتر و ماندگاری
طوالنیتر

94

40/0

04

42/1

711

47/0

2/40±2/494

788

19/0

11

14/7

071

11/4

2/11±2/400

10

84/7

11

81

787

84/1

2/01±2/491

عوامل مؤثر بر استفاده از منابع الکتریکی و چاپی...
پاسخدهندگان

دانشجويان دانشگاه دانشجويان دانشگاه
رازی

گويهها

فراوانی

آزاد
درصد

فراوانی

درصد

جمع کل

میانگین و انحراف

فراوانی درصد

معیار

اجازه دسترسی و استفاده
همزمان تعداد بسیاری از

40/0

91

49

87/0

81/9

744

2/84±2/410

کاربران
کمک به محیط زيست
امکان دسترسی از راه دور و
عدم نیاز به مراجعه به کتابخانه

721

41/7

01

48/8

718

41/1

2/40±2/499

741

00/4

90

11/0

042

08/0

2/08±2/418

اشتراک منابع اطالعاتی
الکترونیکی وسیعتر و آسانتر

48

90

08

42/7

47/1

719

2/40±2/494

است

نتايج بهدستآمده در جدول  1نشان میدهد که دسترسی به اطالعات در کمترين زمان
( 11/4درصد) ،دسترسی  04ساعته و عدم محدوديت زمانی ( 11/4درصد) و امکان
جستجوی همزمان در چندين پايگاه اطالعاتی ( 01/0درصد) از مهمترين عوامل ترغیب-
کننده دانشجويان دانشگاه رازی و آزاد در استفاده از منابع الکترونیکی میباشند .مقايسه دو
گروه نشان میدهد که از نظر دانشجويان دانشگاه رازی دسترسی به اطالعات در کمترين
زمان ( 11/9درصد) و از نظر دانشجويان دانشگاه آزاد نیز دسترسی به اطالعات در کمترين
زمان ( 19/0درصد) اصلیترين علت بهرهگیری و استفاده از منابع الکترونیکی میباشد.
جدول  :6توزیع فراوانی و میانگین عوامل ترغیبکننده مؤثر بر استفاده از منابع چاپی توسط پاسخ دهندگان

گويهها
سهولت جستجو و دسترسی به
اطالعات
سرعت دستیابی به اطالعات

رازی

آزاد

انحراف معیار

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی درصد

12

87/4

00

89/1

780

84/1

2/81±2/411

44

79/1

09

71/1

18

79/0

2/79±2/894
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پاسخدهندگان
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دانشجويان دانشگاه

جمع کل

میانگین و
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پاسخدهندگان
گويهها
قابلیت حمل کتاب و مجالت
چاپی
قابلیت تورق يا مرور سريع و
آسان متون

دانشجويان دانشگاه

دانشجويان دانشگاه

رازی

آزاد

جمع کل

میانگین و
انحراف معیار

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی درصد

49

00

81

08/0

10

00/0

2/08±2/479

98

47/1

19

81/0

710

42

2/42±2/497

امکان استفاده از راهنمايی
کتابدار و بازيابی اطالعات

42

71/9

09

71/1

09

71/0

2/71±2/810

مناسب
741

01/9

19

10/1

080

00/7

2/00±2/410

94

40/0

04

42/1

711

47/0

2/40±2/494

19

00/1

47

00/7

722

00/8

2/00±2/447

کیفیت بهتر اطالعات دريافتی

01

82/1

18

88/1

707

87/1

2/80±2/400

دقت بیشتر مطالعه متون چاپی

771

17/0

11

14/7

022

10/0

2/18±2/122

اطالعات صحیح و معتبر
استفاده آسان و عدم نیاز به
آموزش خاص
ثبات بیشتر و عدم تغییر در
اطالعات منابع چاپی

آشنايی با شکل مدرک و
امکان خط کشیدن و تاکید بر

724

40/0

10

41/9

710

40/8

2/40±2/499

متون
عالقه به خواندن متن چاپی
عدم نیاز به تجهیزات و
فنآوری خاص برای استفاده
کم قیمتتر و هزينه کمتر
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721

41/4

11

14/7

798

12/1

2/17±2/127

10

01/7

44

01

722

00/8

2/00±2/447

48

79/8

82

79/7

18

79/0

2/79±2/894

نتايج بهدستآمده در جدول  0نشان میدهد که اطالعات صحیح و معتبر ( 00/7درصد)،
دقت بیشتر مطالعه متون چاپی ( 10/0درصد) و عالقه به خواندن متن چاپی ( 12/1درصد) از
مهمترين عوامل ترغیبکننده دانشجويان دانشگاه رازی و آزاد در استفاده از منابع چاپی
میباشند .مقايسه دو گروه نشان میدهد که از نظر دانشجويان دانشگاه رازی اطالعات صحیح

عوامل مؤثر بر استفاده از منابع الکتریکی و چاپی...

و معتبر ( 01/9درصد) و از نظر دانشجويان دانشگاه آزاد نیز اطالعات صحیح و معتبر (10/1
درصد) اصلیترين علت بهرهگیری و استفاده از منابع چاپی میباشد.
سؤال  :0مهمترين عوامل بازدارنده مؤثر بر استفاده از منابع الکترونیکی و چاپی توسط
دانشجويان کدام اند؟
جدول  :7توزیع فراوانی عوامل بازدارنده مؤثر بر استفاده از منابع الکترونیکی توسط پاسخ¬دهندگان
پاسخدهندگان

دانشجويان دانشگاه دانشجويان دانشگاه
رازی

گويهها
بی اطالعی و عدم آگاهی از
انواع منابع الکترونیکی موجود
نیاز به تهیه سخت افزار و لوازم
جانبی دسترسی به اطالعات
هزينه باالی دسترسی به اينترنت
کمبود امکانات کامپیوتری و
دسترسی نداشتن به ينترنت

آزاد

جمع کل

میانگین و
انحراف معیار

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی درصد

11

84/1

14

84/4

787

84/1

2/84±2/410

41

02/0

81

08/0

10

07/0

2/00±2/470

12

87/4

41

01/1

771

82/8

2/82±2/402

10

01/7

89

04/1

91

01

2/01±2/484

عدم وجود اطالعات در
موضوعات خاص و کمبود

80

70/7

81

08/0

18

79/0

2/79±2/894

منابع مناسب
عدم اطمینان از صحت و اعتبار
اطالعات الکترونیکی
مشکل بودن دسترسی و استفاده
از منابع الکترونیکی

721

41

11

41/1

710

41/9

2/41±2/122

01

70/0

07

78/4

12

78/0

2/78±2/849

جستجو و بازيابی و استفاده

89

71/1

00

70/0

01

71/7

2/71±2/811

اطالعات الکترونیکی
کیفیت نمايش برروی نمايشگر
ضعیف است

04

72/1

02

70/1

44

77/0

2/70±2/802

سرعت کم اينترنت و سرعت
کم بازيابی صفحات حاوی

727

41/8

08

42/7

704

48/0

2/48±2/490
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پاسخدهندگان

دانشجويان دانشگاه دانشجويان دانشگاه
آزاد

رازی

جمع کل

میانگین و
انحراف معیار

گويهها

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی درصد

تاثیرات مخرب بر چشم و مغز

701

11

91

07/1

004

11/9

2/19±2/498

17

00/9

81

08/0

11

08/0

2/08±2/400

11

84/1

11

81

780

84/1

2/81±2/411

10

80/1

19

81/0

747

81/7

2/81±2/414

عدم آشنايی با شیوههای
جستجوی اطالعات
نبود متن کامل مقاالت
بهصورت الکترونیکی
پرداخت هزينه اشتراک برای
دسترسی به برخی از منابع
عدم مالکیت اطالعات و
جلوگیری از تضییع حقوق

88

74/1

00

74

11

74/1

2/74±2/810

مؤلف
عالقه نداشتن و عدم تمرکز و
خستگی خواندن متن از روی

720

41/1

12

44/0

710

41/8

2/41±2/491

صفحه مانیتور

نتايج بهدستآمده در جدول  1نشان میدهد که تاثیرات مخرب بر چشم و مغز (11/9
درصد) ،عدم اطمینان از صحت و اعتبار اطالعات الکترونیکی ( 41/9درصد) و عالقه نداشتن
و عدم تمرکز و خستگی خواندن متن از روی صفحه مانیتور ( 41/8درصد) از مهمترين
عوامل بازدارنده دانشجويان دانشگاه رازی و آزاد در استفاده از منابع الکترونیکی میباشند.
مقايسه دو گروه نشان میدهد که از نظر دانشجويان دانشگاه رازی تاثیرات مخرب بر چشم
و مغز ( 11درصد) و از نظر دانشجويان دانشگاه آزاد نیز تاثیرات مخرب بر چشم و مغز (07/1
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درصد) اصلیترين علت عدم بهرهگیری و استفاده از منابع الکترونیکی میباشد.

عوامل مؤثر بر استفاده از منابع الکتریکی و چاپی...

جدول  8توزیع فراوانی عوامل بازدارنده مؤثر بر استفاده از منابع چاپی توسط پاسخ¬دهندگان
پاسخدهندگان
گويهها
ناآگاهی از وجود منابع مورد
نیاز
کمبود امکانات و تجهیزات الزم
مانند دستگاه تکثیر در کتابخانه
ناآشنايی با سیستم جستجوی
کتابخانه
عدم همکاری و راهنمايی
کتابدار

دانشجويان دانشگاه

دانشجويان دانشگاه

رازی

آزاد

فراوانی

درصد

فراوانی

جمع کل

درصد فراوانی درصد

میانگین و
انحراف معیار

19

81/4

12

44/0

749

89/0

2/89±2/419

10

80/8

11

80/9

782

84/0

2/84±2/411

40

71/1

81

00/8

11

02/8

2/02±2/420

47

71/4

81

04/0

19

02/1

2/07±2/420

دور بودن محل کتابخانه از محل
سکونت و نداشتن وقت کافی

701

11/4

11

10/7

070

10/1

2/11±2/490

برای رفتن به کتابخانه
وقت گیر بودن فرايند جستجو و
امانت

784

02/7

727

04/8

081

07/1

2/00±2/410

محلی بودن منابع چاپی به اين
معنی که در يک زمان تنها يک
نفر میتواند از منبع چاپی

11

89

02

81/0

741

81/1

2/89±2/411

استفاده کند
شرايط دشوار عضويت در
کتابخانه
ضعف کتابخانه در تنوع ،کمیت
محدوديت زمانی دسترسی و کم
بودن ساعت کار کتابخانه
روزآمد نبودن منابع و نبود
ويرايشهای جديد منابع
دشواری جستجو و دسترسی به
اطالعات و مشکل در يافتن منابع

701

10/7

90

11/0

071

11/7

2/11±2/490

11

89

01

48/8

711

42/1

2/47±2/490

770

10

12

17

790

17/0

2/10±2/122

12

87/4

12

87/1

702

87/0

2/80±2/401
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40

71/1

00

70/0

01

71/9

2/71±2/814
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پاسخدهندگان

دانشجويان دانشگاه

دانشجويان دانشگاه

رازی

آزاد

گويهها
قوانین و مقررات و خط مشی
پیچیده کتابخانهها

فراوانی

درصد

فراوانی

40

02/0

44

جمع کل

میانگین و

درصد فراوانی درصد
01

08/1

92

انحراف معیار
2/04±2/400

دشواری انتقال ،جابجايی و
787

نگهداری به دلیل حجم زياد

11/1

17

17/0

11/1

070

2/10±2/491

منابع

نتايج بهدستآمده در جدول  1نشان میدهد که وقتگیر بودن فرايند جستجو و امانت
( 07/1درصد) ،ضعف کتابخانه در تنوع ،کمیت و کیفیت منابع ( 11/7درصد) و دور بودن
محل کتابخانه از محل سکونت و نداشتن وقت کافی برای رفتن به کتابخانه ( 10/1درصد)
از مهمترين عوامل بازدارنده دانشجويان دانشگاه رازی و آزاد در استفاده از منابع چاپی می-
باشند .مقايسه دو گروه نشان میدهد که از نظر دانشجويان دانشگاه رازی وقتگیر بودن
فرايند جستجو و امانت ( 02/7درصد) و از نظر دانشجويان دانشگاه آزاد نیز وقتگیر بودن
فرايند جستجو و امانت ( 04/8درصد) اصلیترين علت عدم بهرهگیری و استفاده از منابع
چاپی میباشد.
سؤال  : 1آيا بین میزان استفاده از منابع الکترونیکی و چاپی با توجه به ويژگیهای جمعیت
شناختی (جنسیت ،سن ،مقطع تحصیلی و سطح درآمد) دانشجويان تفاوت وجود دارد؟
جدول  :9نتایج آزمون  tمستقل بین میانگین میزان استفاده از منابع الکترونیکی و چاپی
بر حسب جنسیت
گروه
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متغیر

پاسخ-

تعداد میانگین

دهنده
میزان استفاده از
منابع الکترونیکی
و چاپی

انحراف
معیار

زن

041

8/0470

2/1701

مرد

788

8/0400

2/1014

F

7/208

سطح
معناداری

2/870

T

2/271

درجه

سطح

آزادی

معناداری

811

2/910

عوامل مؤثر بر استفاده از منابع الکتریکی و چاپی...

با توجه به نتايج جدول  ،9مقادير بهدستآمده بهمنظور بررسی برابری واريانسهای دو
جامعه مستقل ( )F=1.023, Sig= 0.986نشان میدهد که سطح معناداری از خطای 2/21
بیشتر است ،بنابراين از فرض برابری واريانسهای دو جامعه استفاده میگردد .همچنین
میانگین میزان استفاده از منابع الکترونیکی و چاپی در بین زنان برابر  8/0470با انحراف معیار
 2/1701و مردان برابر  8/0400با انحراف معیار  2/1014است .میزان آماره  tبرابر  2/271با
درجه آزادی  811و سطح معناداری  2/910است .نتايج بهدستآمده در رابطه با تفاوت میزان
استفاده از منابع الکترونیکی و چاپی در بین دانشجويان دانشگاه رازی و دانشگاه آزاد بر
حسب جنسیت نشان داد ،سطح معناداری از میزان خطای  2/21بیشتر بوده ،بنابراين فرض
برابری میانگین میزان استفاده از منابع الکترونیکی و چاپی در بین زنان و مردان با 2/91
اطمینان پذيرفته میشود و بین گروههای پاسخدهنده درخصوص میزان استفاده از منابع
الکترونیکی و چاپی تفاوت معناداری وجود ندارد.
جدول  :10نتایج آزمون همگنی واریانسها
آماره لوين

df1

df2

سطح معناداری

2/114

8

810

2/080

با توجه به نتايج آزمون لوين در جدول  ،72مقدار سطح معناداری  2/080از سطح خطای
 2/21بیشتر است بنابراين فرض برابری و همگنی واريانسها پذيرفته میشود.
جدول  :11نتایج آزمون تحلیل واریانس میزان استفاده از منابع الکترونیکی و چاپی بر حسب سن
بین گروهی

7/492

8

2/491

2/911

2/478

درون گروهی

794/910

810

2/179

جمع کل

790/441

819

نتايج بهدستآمده در جدول  ،77در رابطه با تفاوت میزان استفاده از منابع الکترونیکی و
چاپی بر حسب سن نشان داد سطح معناداری  2/478از میزان خطای  2/21بیشتر بوده ،بنابراين
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درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معنا داری
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بین میانگین میزان استفاده از منابع الکترونیکی و چاپی بر حسب سن تفاوت معناداری وجود
ندارد.
جدول  :12نتایج آزمون همگنی واریانسها
آماره لوين

df1

df2

سطح معناداری

2/110

0

811

2/412

با توجه به نتايج آزمون لوين در جدول  ،70مقدار سطح معناداری  2/412از سطح خطای
 2/21بیشتر است بنابراين فرض برابری و همگنی واريانسها پذيرفته میشود.
جدول  :13نتایج آزمون تحلیل واریانس میزان استفاده از منابع الکترونیکی و چاپی بر حسب مقطع تحصیلی
مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معنا داری

بین گروهی

8/980

0

7/901

8/114

2/200

درون گروهی

790/177

811

2/177

جمع کل

790/441

819

نتايج بهدستآمده در جدول  ،78در رابطه با تفاوت میانگین میزان استفاده از منابع
الکترونیکی و چاپی بر حسب مقطع تحصیلی نشان داد سطح معناداری  2/200کمتر ازسطح
خطای  2/21است ،بنابراين بین میانگین میزان استفاده از منابع الکترونیکی و چاپی در بین
مقطعهای تحصیلی مختلف تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول  :14نتایج آزمون تعقیبی توکی در مقاطع تحصیلی در بین دانشجویان
مقطع تحصیلی ()I

سال پنجم ،شماره  ،71زمستان 71

114

کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترا

مقطع تحصیلی ()J

تفاوت میانگینها

سطح معناداری

کارشناسی ارشد

2/7001

2/012

دکترا

2/8114

2/201

کارشناسی

-2/7001

2/012

دکترا

2/0840

2/048

کارشناسی

-2/8114

2/201

کارشناسی ارشد

-2/0840

2/048

عوامل مؤثر بر استفاده از منابع الکتریکی و چاپی...

بر اساس جدول  ،74نتايج آزمون تعقیبی توکی نیز نشان داد که تنها در مقايسه میانگین
میزان استفاده از منابع الکترونیکی و چاپی در بین دو مقطع تحصیلی کارشناسی و دکترا مقدار
سطح معناداری  2/201از میزان خطای  2/21کمتر است ،بنابراين تفاوت میانگین در بین دو
مقطع تحصیلی کارشناسی و دکترا معنادار میباشد.
جدول  :15نتایج آزمون همگنی واریانسها
آماره لوين

df1

df2

سطح معناداری

2/121

4

811

2/180

با توجه به نتايج آزمون لوين در جدول  ،71مقدار سطح معنیداری  2/180از سطح خطای
 2/21بیشتر است بنابراين فرض برابری و همگنی واريانسها پذيرفته میشود.
جدول  :16نتایج آزمون تحلیل واریانس میزان استفاده از منابع الکترونیکی و چاپی بر حسب سطح درآمد
مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

بین گروهی

7/100

4

2/487

2/187

2/120

درون گروهی

794/107

811

2/179

جمع کل

790/441

819

در جدول  ،70نتايج بهدستآمده در رابطه با تفاوت میانگین میزان استفاده از منابع
الکترونیکی و چاپی بر حسب سطح درآمد نشان داد سطح معناداری  2/120بیشتر ازسطح
خطای  2/21است ،بنابراين بین میانگین میزان استفاده از منابع الکترونیکی و چاپی در بین
سطوح مختلف درآمدی مختلف تفاوت معناداری وجود ندارد .بنابراين میتوان گفت بر
ديدگاه دانشجويان زن و مرد معنادار نیست ،همچنین تفاوت مشاهده شده بین میانگین میزان
استفاده از منابع الکترونیکی و چاپی در بین گروههای سنی مختلف دانشجويان و میزان درآمد
نیز معنادار نیست .زيرا مقدار سطح معناداری آزمون بزرگتر از  2/21است .يعنی بین میانگین
میزان استفاده از منابع الکترونیکی و چاپی از ديدگاه دانشجويان دانشگاه رازی و آزاد مبتنی
بر عوامل جمعیتشناختی جنسیت ،سن و سطح درآمد تفاوت معناداری وجود ندارد و تنها
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در بین میانگین میزان استفاده از منابع الکترونیکی و چاپی از ديدگاه دانشجويان دانشگاه
رازی و آزاد در مقاطع تحصیلی مختلف تفاوت معناداری وجود دارد که تفاوت بین دو مقطع
تحصیلی کارشناسی و دکتری است.
سؤال  :1آيا بین میزان استفاده از منابع الکترونیکی و چاپی در بین دانشجويان دانشگاه رازی
و دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه تفاوت معناداری وجود دارد؟
جدول  :17نتایج آزمون  tمستقل بین میانگین میزان استفاده از منابع الکترونیکی و چاپی در بین
دانشجویان دانشگاه رازی و دانشگاه آزاد
متغیر

گروه پاسخ-
دهنده

میزان استفاده از دانشجويان
دانشگاه رازی
منابع
الکترونیکی و

دانشجويان

چاپی

دانشگاه آزاد

تعداد میانگین

انحراف
معیار

008

8/0479

2/122

711

8/0474

2/141

F

2/127

سطح
معناداری

2/428

T

2/221

درجه

سطح

آزادی

معناداری

811

2/994

با توجه به نتايج جدول  ،71مقادير بهدست آمده بهمنظور بررسی برابری واريانسهای دو
جامعه مستقل ( )F=0.701 Sig= 0.403نشان میدهد که سطح معناداری از خطای 2/21
کمتر است ،بنابراين از فرض برابری واريانسهای دو جامعه استفاده میگردد .همچنین
میانگین میزان استفاده از منابع الکترونیکی و چاپی در بین دانشجويان دانشگاه رازی برابر
 8/0479با انحراف معیار  2/122و دانشجويان دانشگاه آزاد برابر  8/0474با انحراف معیار
 2/141است .میزان آماره  tبرابر  2/221با درجه آزادی  811و سطح معناداری  2/994است.
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چون میزان سطح معناداری از میزان خطای  2/21بیشتر است لذا فرض برابری میانگین میزان
استفاده از منابع الکترونیکی و چاپی در بین دانشجويان دانشگاه رازی و دانشگاه آزاد با 2/91
اطمینان پذيرفته میشود و بین گروههای پاسخدهنده در خصوص میزان استفاده از منابع
الکترونیکی و چاپی تفاوت معناداری وجود ندارد.

عوامل مؤثر بر استفاده از منابع الکتریکی و چاپی...

بحث و نتیجهگیری
نتايج سؤال اول پژوهش نشان میدهد بیشتر دانشجويان ،منابع الکترونیکی را به منابع چاپی
ترجیح میدهند و استفاده از قالب الکترونیکی برای آنها در اولويت است .نتايج پژوهش
بیگدلی و همکاران ( )7898در اين مورد با پژوهش حاضر همسو است .نتايج پژوهشهای
کوکبی و کرمیزاده ( )7892و توسون ( )0274با نتايج پژوهش حاضر همخوانی ندارد،
يافتههای اين پژوهشها نشان دادند که پاسخدهندگان منابع چاپی را به منابع الکترونیکی
ترجیح میدهند .از نظر آنها دلیل ارجحیت استفاده از کتابهای چاپی بر الکترونیکی،
محافظت از سالمت چشم و درک بهتر متون چاپی ،بود .در تبیین نتايج اين سؤال میتوان
گفت ممکن است به دلیل مزايايی که منابع الکترونیکی نسبت به منابع چاپی دارند،
دانشجويان استفاده از منابع الکترونیکی را بر منابع چاپی ترجیح میدهند .امروزه دسترسی
سريع به اطالعات برای همه در اولويت است .از جمله مزايای منابع الکترونیکی نیز دسترسی
سريع و آسان ،و عدم محدوديت زمانی استفاده است.
نتايج سؤال دوم نشان میدهد که از بین منابع الکترونیکی ،پايگاههای اطالعاتی بیشترين
و لوحهای فشرده کمترين ،و از بین منابع چاپی ،گزارشهای تحقیق بیشترين و روزنامهها
کمترين میزان استفاده را داشتند .بهطور کلی ،میزان استفاده دانشجويان هر دو دانشگاه از
منابع الکترونیکی در حد خیلی زياد ،و منابع چاپی در حد متوسط است .نتايج اين پژوهش با
نتايج پژوهشهای غفاری و نجفی ( )7890و بیگدلی و همکاران ( )7898همسو است.
بیگدلی و همکاران ( )7898اطالعات روزآمد را دلیل اصلی استفاده بیشتر از مجالت
الکترونیکی میدانند .به علت رشد روزافزون فنآوری و درنتیجه افزايش منابع الکترونیکی
می کنند .دسترسی سريع و آسان و بدون محدوديت زمانی و روزآمدی ،از داليل اصلی
استفاده بیشتر از منابع الکترونیکی نسبت به منابع چاپی میباشد .پايگاههای اطالعاتی به دلیل
داشتن منابع معتبر و جديد و متنوع به میزان زيادی مورداستفاده قرار میگیرد .در رابطه با
منابع چاپی نیز دوری از کتابخانه و وقتگیر بودن جستجو و يافتن منابع چاپی ،همچنین
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کمبود منابع مناسب و روزآمد ،میتواند دلیل استفاده کمتر از منابع چاپی باشد .در بین منابع
چاپی مجموع مقاالت و گزارشهای تحقیق به دلیل تنوع و روزآمدی اطالعات نسبت به
ساير منابع چاپی بیشتر مورداستفاده قرار میگیرند.
نتايج سؤال سوم نشان میدهد که از بین منابع الکترونیکی ،پايگاههای اطالعاتی بیشترين
و لوحهای فشرده کمترين ،و از بین منابع چاپی ،کتابهای چاپی بیشترين و پروانه ثبت
اختراعات کمترين میزان نیازهای اطالعاتی را برآورده میسازند .بهطور کلی ،میزان برآورده
شدن نیازهای اطالعاتی دانشجويان هر دو دانشگاه توسط منابع الکترونیکی در حد زياد و
منابع چاپی در حد متوسط است .نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهشهای غفاری و نجفی
( )7890و بیگدلی و همکاران ( )7898همسو است .میتوان دلیل عمده اينکه منابع
الکترونیکی در حد زيادی نیازهای اطالعاتی دانشجويان را پاسخ میدهد ،تنوع ،روزآمدی
و دسترسی آسان به آنها اشاره کرد .پايگاههای اطالعاتی شامل اطالعات متنوع و روزآمدی
هستند به همین دلیل نسبت به ساير منابع به میزان بیشتری قادر به برآورده ساختن نیازهای
اطالعاتی دانشجويان میباشند .اين میتواند نشاندهنده وضعیت مطلوب اشتراک پايگاههای
اطالعاتی و دسترسی به آنها باشد .منابع چاپی به دلیل روزآمدی کندتر و همچنین
محدوديت زمان دسترسی و کمبود منابع و تنوع نداشتن آن به میزان کمتری قادر به پاسخ-
گويی به نیازهای دانشجويان میباشد .در بین منابع چاپی کتابها با برخورداری از اطالعات
صحیح ،معتبر و جامع نسبت به منابع ديگر به میزان بیشتری پاسخگوی نیازهای اطالعاتی
دانشجويان هستند.
با توجه به يافته¬های سؤال چهارم بیشترين مهارت دانشجويان در استفاده از منابع
سال پنجم ،شماره  ،71زمستان 71

الکترونیکی مربوط به استفاده از اينترنت و امکانات جستجو در آن و وبسايتها میباشد.
نتايج پژوهش الکی ( )0270نشان داد که بیشتر دانشجويان مهارت الزم برای استفاده از منابع
الکترونیکی را دارند .امروزه با توجه به رشد تکنولوژی و کاربرد گسترده آن در تمام ابعاد
زندگی ،و سهولت دسترسی به کامپیوتر و اينترنت ،اکثر افراد مهارت پايه جهت استفاده از
آن را دارند .دانشجويان جهت دسترسی به اطالعات موردنیاز خود به میزان بیشتری با
کامپیوتر و اينترنت سر و کار دارند .استفاده فراوان آنها از اينترنت و وبسايتها باعث شده
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از مهارت الزم جهت استفاده از آنها برخوردار شوند .در مقابل جستجو در مجالت
الکترونیکی و پايگاههای اطالعاتی مستلزم آشنايی با اصول جستجوی خاصی میباشد که
شايد تمامی دانشجويان با آن آشنايی نداشته نباشند .هر پايگاه اطالعاتی قوانین و استراتژی-
های ويژهای برای جستجو دارد ،و ابزار و امکانات جستجو در آنها متفاوت است .درنتیجه
استفاده از آنها نسبت به وبسايتها دشوارتر است.
در رابطه با سؤال پنجم دسترسی به اطالعات در کمترين زمان ،دسترسی  04ساعته و
عدم محدوديت زمانی و امکان جستجوی همزمان در چندين پايگاه اطالعاتی از مهمترين
عوامل ترغیبکننده دانشجويان هر دو دانشگاه در استفاده از منابع الکترونیکی میباشند.
همچنین اطالعات صحیح و معتبر ،دقت بیشتر مطالعه متون چاپی و عالقه به خواندن متن
چاپی از مهمترين عوامل ترغیبکننده دانشجويان هر دو دانشگاه در استفاده از منابع چاپی
میباشند .کوماگلو و همکاران ( )0278دسترسپذيری کتاب الکترونیکی را مزيت اصلی آن
میداند .امروزه دسترسی سريع و آسان به اطالعات برای همه در اولويت است .منابع
الکترونیکی با برخوردار بودن از اين ويژگی طرفداران زيادی يافته است .برای دانشجويان
که نیاز به اطالعات متنوع و فراوان در زمان کوتاهی دارند ،امکان جستجوی همزمان در
پايگاههای اطالعاتی مختلف يک مزيت مهم محسوب میشود .منابع چاپی نیز به دلیل پیروی
از استانداردها و قواعد خاص ،از اطالعات صحیح و معتبری برخوردارند که برای دانشجويان
بسیار اهمیت دارد .مطالعه از روی کاغذ آسانتر و دقیقتر از مطالعه از روی صفحه مانیتور
میباشد ،و اين دلیل عالقه دانشجويان و ترغیب آنها به استفاده از منابع چاپی است.
در رابطه با سؤال ششم تأثیرات مخرب بر چشم و مغز ،عدم اطمینان از صحت و اعتبار
مانیتور از مهمترين عوامل بازدارنده دانشجويان در استفاده از منابع الکترونیکی میباشند.
همچنین وقت گیر بودن فرايند جستجو و امانت ،ضعف کتابخانه در تنوع ،کمیت و کیفیت
منابع و دور بودن محل کتابخانه از محل سکونت و نداشتن وقت کافی برای رفتن به کتابخانه
از مهمترين عوامل بازدارنده دانشجويان در استفاده از منابع چاپی میباشند .بیگدلی و

سال پنجم ،شماره  ،71زمستان 71

اطالعات الکترونیکی و عالقه نداشتن و عدم تمرکز و خستگی خواندن متن از روی صفحه

همکاران ( )7898مهمترين عوامل بازدارنده در استفاده از مجالت الکترونیکی را ناآگاهی
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از وجود مجالت ،و نبود مجالت در رشته مربوط بیان کرد .و مهمترين عامل بازدارنده در
استفاده از مجالت چاپی را عدم دسترسی آسان يا ناآگاهی از وجود مجله میداند .جوشی و
تريودی ( )0229عدم استفاده بهینه از مجالت الکترونیکی ،فقدان مهارتهای رايانهای،
نقصهای فنی مانند سرعت دانلود پايین ،کندی اتصال ،و فشار فیزيکی به چشمها را بهعنوان
داليل عدم استفاده از مجالت الکترونیکی عنوان کردهاند .در پژوهش حاضر اکثر دانشجويان
بر اين باورند که مطالعه از روی صفحه مانیتور ،برای چشم و مغز مضر است و در زمان
کوتاهی باعث خستگی میشود ،به همین دلیل عالقهای به مطالعه منابع الکترونیکی ندارند.
همچنین منابع الکترونیکی به دلیل اينکه از استانداردها و قوانین خاصی پیروی نمیکنند و
کنترل و نظارتی بر روی آنها وجود ندارد ،نسبت به منابع چاپی از اعتبار کمتری برخوردار
است .در مورد منابع چاپی نیز به دلیل اينکه استفاده از منابع چاپی مستلزم رفتن به کتابخانه
می باشد که نیاز به زمان دارد ،و اکثر دانشجويان وقت کافی برای رفتن به کتابخانه ندارند،
استفاده از منابع چاپی محدود میشود .اکثر دانشجويان آشنايی کافی با سیستم جستجوی
کتابخانه ندارند و اين باعث میشود فرايند جستجو و بازيابی اطالعات زمان زيادی از آنها
بگیرد .روزآمدسازی منابع چاپی کندتر است و همچنین کتابخانه به دلیل محدوديت مکان،
امکان فراهمآوری تمامی منابع در رشتههای مختلف را ندارد و اين باعث میشود مجموعه
کتابخانه از نظر تنوع و روزآمدی ضعیف باشد و استفاده دانشجويان از آن محدود گردد.
در رابطه با سؤال هفتم ،نتايج نشان داد بین میزان استفاده از منابع الکترونیکی و چاپی از
ديدگاه دانشجويان دانشگاه رازی و آزاد مبتنی بر عوامل جمعیتشناختی جنسیت ،سن و
سطح درآمد تفاوت وجود ندارد .تنها در بین میزان استفاده از منابع الکترونیکی و چاپی در
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مقاطع تحصیلی مختلف تفاوت وجود دارد .اين تفاوت در دو مقطع کارشناسی و دکترا است.
نتايج پژوهش توسون ( )0274نشان داد که دانشآموزان پسر بیشتر از دانشآموزان دختر از
کتابهای الکترونیکی استفاده میکنند .نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهش حاضر مطابقت
ندارد .میتوان دلیل وجود تفاوت در استفاده از منابع الکترونیکی و چاپی در مقاطع تحصیلی
مختلف را سطح مهارت و سواد اطالعاتی و کامپیوتری دانشجويان دانست .دانشجويان
کارشناسی ارشد و دکترا نسبت به دانشجويان مقطع کارشناسی شناخت بیشتری نسبت به منابع
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الکترونیکی دارند و همچنین توانايی آنها در استفاده از اين منابع بیشتر است .به دلیل انجام
پژوهشهای بیشتر و نیاز به دسترسی آسان و بدون محدوديت زمانی به اطالعات روزآمد در
سطح دکترا ،دانشجويان ،منابع الکترونیکی را بیشتر مورداستفاده قرار میدهند.
در رابطه با سؤال هشتم ،يافتهها نشان میدهد بین دو دانشگاه در خصوص میزان استفاده
از منابع الکترونیکی و چاپی تفاوت معناداری وجود ندارد .نبود تفاوت در استفاده از منابع
الکترونیکی و چاپی در بین دو دانشگاه میتواند نشاندهنده شباهت رفتار اطالعيابی
دانشجويان باشد ،دانشجويان هر دو دانشگاه برای رفع نیازهای اطالعاتی خود رفتار مشابهی
دارند و از منابع مشخصی استفاده میکنند .همچنین دلیل اين امر را میتوان شباهت مجموعه
منابع کتابخانه های هر دو دانشگاه دانست .به اين معنی که هر دو دانشگاه خط مشی مشابهی
در فراهمآوری و مجموعهسازی کتابخانههايشان دارند.
با توجه به نتايج پژوهش پیشنهاد میشود که:
 . 7با توجه به استفاده فراوان دانشجويان از منابع الکترونیکی ،پیشنهاد میشود در دانشگاهها
بخشی با عنوان بخش اطالعرسانی الکترونیکی با حضور افراد متخصص در زمینه جستجو و
بازيابی اطالعات جهت راهنمايی دانشجويان و پاسخگويی به سؤاالت آنها در استفاده از
منابع الکترونیکی ايجاد شود.
 . 0جهت بهبود وضعیت دسترسی و استفاده از منابع الکترونیکی ،که موجب پايین آمدن
هزينههای منابع چاپی میگردد ،افزايش تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری و رفع مشکالت
مربوط به آنها ،همچنین استفاده از خطوط پرسرعت اينترنت پیشنهاد میشود.
 .8با توجه به میزان استفاده باالی دانشجويان از پايگاههای اطالعاتی ،اختصاص بودجه بیشتر
تماممتن و با در نظر گرفتن اعتبار ،پوشش موضوعی ،روزآمد بودن ،هزينه و سهولت استفاده
برای دانشجويان پیشنهاد میشود.
 .4جهت تقويت مجموعه منابع چاپی کتابخانه و امکان دسترسی به منابع بیشتر و متنوعتر ،راه
اندازی سیستم امانت بین کتابخانهای پیشنهاد میشود ،که به بهرهگیری بیشتر از منابع چاپی
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کمک مینمايد.
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 .1بهمنظور آشنايی هرچه بیشتر دانشجويان با جستجو و امانت کتاب ،همچنین مهارت جستجو
در اينترنت و پايگاههای اطالعاتی دورههای آموزشی از سوی متخصصان در اين زمینه
برگزار شود تا سطح مهارت جستجوی دانشجويان باال رود و با صرف کمترين زمان بتوانند
منابع موردنیاز خورد را بیابند.
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