تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی بر رفتار برنامهریزی نشده کاربران کتابخانههای دانشگاهی
هادی هراتی  ،فاطمه نوشین فرد  ،علیرضا اسفندیاری مقدم  ،فهیمه بابالحوائجی  ،و نجال حریری

چکیده
هدف پژوهش حاضر  ،سنجش تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی بر رفتاار برااما ریای اشاده کااربرا در اساتااده ا
منابع و خدمات کتابخاا ها دااشگاهی است ک با روش پیمایشای -تحلیلای ااجاا

اده اسات .ابایار راردرور دادههاا

پرسشنام محقق ساخت بود .جامع پژوهش امل دااشجویا عضو کتابخاا ها مرکی دااشاگاههاا فردوسای مشا،د،
،ید چمرا اهوا  ،تبریی ،یرا و پردیس دااشگاه ت،را بوداد .پس ا تعیین روایی و پایایی پرسشنام با استااده ا روش
اموا ریر طبق ا متناسب با حجم جامع و در داخل هر طبق ب صورت تصادفی ،تعاداد  077پرسشانام تو یاع و 456
پرسشنام مبنا تحلیل قرار ررفت .برا تجیی وتحلیل دادهها ا روش تحلیل مسیر و ار افیار لییرل اساتااده اد .اتاای
اشا داد ،عوامل فرهنگی با ضریب تأثیر  ./64و عوامل اجتماعی با ضریب تأثیر  ./64ا طریق ویژریها فرد کاربرا بار
رفتار براام ریی اشده را،ا در استااده ا منابع و خدمات کتابخاا ها دااشگاهی تأثیررذار هستند .همچنین ویژرایهاا
فرد کاربرا با ضریب مسیر  7/46تأثیر مستقیم مثبت و معنیدار بر رفتار براام ریی اشده را،ا در استااده ا مناابع و
خدمات کتابخاا ها دااشگاهی دارد .بنابراین ،با توج ب ضرایب مسیر ب دست رمده ،تأثیر عوامل اجتماعی بر بارو رفتاار
براام ریی اشده مراجعین در استااده ا منابع یا خدمات کتابخاا ها دااشگاهی بیشتر ا و عوامل فرهنگی بود .براینپای ،
کتابخاا ها دااشگاهی باید ب منظور استااده ب،ین ا منابع و خدمات خود ب عوامل فرهنگای و اجتمااعی و ویژرایهاا
فرد مؤثر بر رفتار براام ریی اشده مراجعا  ،توج ویژها دا ت با ند .اتیجا ایان توجا  ،اساتااده بیشاتر ا مناابع و
خدمات کتابخاا ها ،جذب مخاطب و افیایش سطح رراهی و اطالعات مراجعا خواهد بود.
کلیدواژهها :عوامل فرهنگی ،عوامل اجتماعی ،رفتار اطالعیابی ،رفتار براام ریی اشده ،کتابخاا دااشگاهی
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The impact of cultural and social factors on the unplanned behavior of academic
libraries users
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Abstract
The present study was performed to measure the impact of cultural and social factors on
the unplanned behavior of academic libraries users. The study is done by survey-analytical
method. The data collection tool was a researcher-made questionnaire. The research
population included the students of the central libraries of Ferdowsi University of
Mashhad, Shahid Chamran of Ahvaz, Tehran, Tabriz and Shiraz. After determining the
validity and reliability of the questionnaire, a total of 777 questionnaires were distributed
and 4 questionnaires were analyzed by using stratified sampling method proportional to
the size of population. The path analysis and LISREL software were used to analyze the
data. The results indicated that the cultural factors with impact factor 7464 and social
factors with impact factor 7464 affect the unplanned behavior of users to use the resources
and services of academic libraries through the Their individual characteristics. As well as
individual characteristics with impact factor 7.46 affect the unplanned behavior of users to
use the resources and services of academic libraries. Therefore, considering the path
coefficients obtained, the effect of social factors on the incidence of unplanned behaviors
in the use of academic library resources and services was higher than cultural factors. The
academic libraries must, in order to optimize use of their resources and services pay
special attention to be effective cultural and social factors and individual characteristics on
the unplanned behavior of users. The result of this attention will be the further use of
library resources, attracting audience and increased awareness and information of the
users.
Keywords: Cultural factors, Social factors, Information seeking behavior, Unplanned
behavior, Academic library
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مقدمه
م،مترین هدف ا مجموع سا

و سا ما دهی منابع و براام ریی خدمات در یک مرکی اطاالعرسااای و کتابخااا

دااشگاهی ،ا اع ر منابع و خدمات است .لذا تن،ا توج ب رردرور و سا ما دهی منابع و خدمات حتی بر اساا

ایاا

مراجع کنندرا کافی ایست ،بلک کتابخاا ها ایا مند کسب اطالعات دقیقتر در خصوص رفتار مراجعاا هساتند تاا باا
درک اگرش مراجعا بتوااند مین مطلوبتر برا ارائ خدمات و استااده ب،تر ا منابع خود فاراهم ساا اد و با هادف
ا،ایی خود یعنی ا اع اطالعات دست یابند .توج ب عوامل مؤثر بر استااده ا مناابع و خادمات و ااوع برخاورد و اگارش
مراجعا اسبت ب منابع و خدمات ا اهمیت بسیایی برخوردار است و مراکی اطالعرساای و کتابخاا هایی ک ایان عوامال را
در اظر دا ت با ند ،در رسید ب هدف ا،ایی خود موفق خواهند بود.
ب طورکلی ،رفتار استااده فرد ا منابع یا خدمات اطالعاتی در کتابخاا ها و مراکی اطالعرساای میتواااد با دو دسات
کلی امل رفتار براام ریای
براام ریی

اده و رفتاار برااما ریای اشاده 6تقسایم اود .همساو باا دیادراه رجای  ( 774) 5رفتاار

ده کاربرا در محیطهایی مااند کتابخاا ها میتواااد اامل فرایناد هدفمناد جساتجو مناابع اطالعااتی در

اظا ها جستجو ،قاس ها و یا بخشها مختلف کتابخاا ب منظور اساتااده ا خادمات کتابخااا ا در راساتا قصاد ا
پیش تعیین ده با تصمیمریر عقالای با د .با در اظر ررفتن تعریفها مطرح ده در حو ه با اریاابی (کلاوور; 457 ،4
روک ; 460 ،0کیم ; 77 ،6بارایات ،) 774 ،4اساتااده برااما ریای اشاده

7

کااربرا ا مناابع اطالعااتی یاا خادمات

کتابخاا ا ایی میتوااد ا اره ب تصمیم رای و سریع فرد در ج،ت استااده ا خدماتی با د ک ا قبل برا ر براام ریی
اشده است .اینروا ا رفتارها در لحظ رخ میدهد و میتوااد با ایا ها اولی

خص ایی مرتبط ابا د.

با توج ب رمارها منتشر ده در ایرا در خصوص پایین بود سراا مطالع (ساالر  4 ،؛ قاسم و اورمحماد ،
 46؛ واعظی ،

 ) 7و یا کاهش مییا مراجع ب کتابخاا ها و مراکی اطاالعرسااای دااشاگاهی یاا مراکای مشااب ر
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(عبدالواد و غاار ر تیاای 66 ،؛ محمد اده و بیرری ،) 4 ،توسع و رسترش فرهنگ کتابخواای و اساتااده بیشاتر
ا محیطها کتابخاا ا میتوااد ا اهمیت بسیار برخوردار با د .یکی ا روشها برطرف اماود ایان مسالل  ،ایجااد
رایطی است ک ا تمامی منابع و خدمات تخصصی و یا عمومی کتابخاا ها استااده ود .ب عبارتدیگر منابع یاا خادماتی
در کتابخاا ها هستند ک در رایط عاد بدو استااده یا کم استاادهااد ولی می ود باا راهکارهاایی اساتااده ا ر هاا را
افیایش داد و ا اتالف هیین ا ک صرف ت،ی یا ارائ ر ها ده است ،جلوریر کرد.
مراجع کنندرا اغلب با ااگییه و براام ریی قبلی اسبت ب استااده ا منابع یا خدمات خاصی با کتابخااا مراجعا
می کنند ولی همین افراد در هنگا مراجع و قرار ررفتن در محیط کتابخاا  ،ممکن است با محرکهاایی روبارو اواد کا
ر ها را ب سمت استااده ا منابع یا خدماتی سوق دهد ک ا قبل برا ر مناابع یاا خادمات برااما و ایتای ادا ات اااد.
عوامل متعدد رفتار استااده براام ریی اشده مراجعین ا منابع اطالعاتی یا خدمات در کتابخااا هاا را تحات تاأثیر قارار
میدهند .متأسااا علیرغم اهمیت رفتار براام ریی اشده ،ایان ااوع رفتاار ا ساو پژوهشاگرا در محایط کتابخااا هاا
موردتوج قرار اگرفت است.
هدف پژوهش
با توج ب اهمیت رفتارها براام ریی اشده در استااده ا منابع و خدمات و قابلیت براام ریای بارا ایان ااوع ا
رفتارها توسط مراکی اطالع رساای و کتابخاا ها دااشگاهی ،ایان پاژوهش در پای ر اسات کا تاأثیر عوامال فرهنگای و
اجتماعی بر رفتار براام ریی اشده کاربرا در استااده ا منابع و خدمات کتابخاا ها دااشگاهی را مورد بررسی قرار دهد.
پیشینه پژوهش
پژوهشها مرتبط با رفتار مراجعا در حو ه کتابدار و اطالعرساای بر رفتار اطالعیابی و یا رفتار براام ریی

اده

کاربرا در استااده ا منابع و خدمات کتابخاا تأکید کردهااد؛ لذا میتوا رات موضوع رفتار براام ریی اشده در اساتااده
ا منابع و خدمات کتابخاا ها موضوعی جدید است ک تاکنو پژوهشگرا ا ر غافل دهااد .اکثر پاژوهشهاا رفتاار
براام ریی اشده ،مرتبط با حو ه با اریابی و رفتار مصرفکننده با عناوین خریدها رای ،تصادفی و بادو برااما هساتند؛
لذا در ادام ضمن ا اره ب پیشین پژوهش رفتار اطالعیابی و رفتار براام ریی

ده ،بر این حو ه تأکید ده است.

. Information seeking behavior

در حو ه رفتار اطالعیابی ،بیشتر پژوهشها ااجا اده در ایارا (ااارمنجی و اوکااریی  64 ،؛ قاضای د فاولی و
بیگدلی 4 ،؛ حریر و یار

اگن  4 ،؛ اسد و حریر  46 ،؛ بیگدلی ،حیاتی ،حیدر  ،و جوکار 45 ،؛ رقاا اده

اصل ،قاسمی ،بیگدلی ،و ساکی ماالحی ) 44 ،و خاار ا ایارا (تیوااات  775 ،؛ هارلناد و اولساو  776 ،؛ یاواگر ،
 7 7؛ کومار و دیگرا  7 6 ،6؛ اجو

و دیگارا  7 5 ،5؛ حقای ،رحماا و ا

کاا  7 4 ،4؛ خاا  ،احماد و خاا ،0

 7 0؛ سوپیرو ،کاااما  ،جاکو و ایستمبر ) 7 6 ،6ب بررسی رفتار و الگو اطالعیابی یا هدف و ااگییه جامع موردمطالع
ا جستجو اطالعات و منابع و روشها کسب اطالعات توسط را،ا در کتابخاا ها و مراکی اطالعرساای و یاا محایطهاا
الکتروایکی پرداخت ااد.
برخی ا پژوهشها این حو ه عالوه بر ناسایی منابع کسب اطالعات و ایا اطالعاتی کااربرا  ،با بررسای عوامال
مرتبط با رفتار اطالعیابی ایی پرداخت ااد .ا جمل او این فارد( ) 66عوامال فارد  ،محیطای ،فرهنگای و اجتمااعی را
ب عنوا عوامل مؤثر بر رفتار اطالعیابی ناسایی کرد .کشور  ،سلطاای و احمد (  ) 4اشا داداد ک احسا

ایا با

اطالعات ،عوامل اقتصاد  ،دا تن رایااام  ،عضویت در بک ها اجتمااعی ا متییرهاا تأثیرراذار در رفتاار اطاالعیاابی
دااشجویا هستند .یافت ها پژوهش السالم ) 464( 4بیااگر اقاش بسایار م،ام رماو شوپارورش و تحصایالت در رفتاار
اطالعیابی بود .پالمر ) 44 ( 7اشا داد ک اوع کار ،ر ت تخصصی ،تجرب  ،سابق کاار و جنسایت ا م،امتارین عوامال
مرتبط با رفتار اطالعیابی پژوهشگرا کشاور

محسوب می ود .همچنین المومن ،ماوریس و مایناارد (  ) 7ررااهی

کتابخاا  ،سواد اطالعاتی ،مسائل سا ماای و محیطی ،ویژریها منبع و ویژرایهاا جمعیات اناختی (با طاور خااص
جنسیت و ملیت) را ب عنوا م،مترین عوامل مؤثر بر رفتار اطالعیابی دااشجویا

ناسایی اموداد.

درهمین راستا ،پژوهشهایی تأثیر عوامل فرهنگی (سبیوار  ،ایکبخت اصررباد  ،و اگاهباا بناابی 4 ،؛ سالیمی
فر و جمالی م،مویی 45 ،؛ طباطبائی ،ررباد) 45 ،؛ عوامل اجتماعی (عاصمی ،ماای ،و میر ایی 4 ،؛ سابیوار و
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دیگرا  4 ،؛ طباطبائی ،ررباد ) 45 ،و ویژریها فرد (عاصمی و دیگارا  4 ،؛ میر ابیگای ) 4 ،بار رفتاار
اطالعاتی کاربرا را تأیید اموداد.
در حو ه رفتار براام ریی

ده ،اکثر پژوهشها ااجا ده بر اسا

بنا دهااد ،ب عبارتی این اظری پای و اسا

اظری رفتار براام ریی

ده رجی

بنا دهاااد،

پژوهشها متعدد در این حو ه ده است .بر پای اظری براام ریای

اده

رجی ( ،) 774م،مترین عامل کلدهنده یک رفتار ،ایت یا قصد فرد برا ااجا ر رفتار است؛ همچنین عوامل اگر ی،
هنجارها ذهنی و کنترل رفتار درک ده منجر ب تمایلها رفتار
پژوهشها حو ه رفتار براام ریی

ده و این تمایلها ،بر رفتار فرد تأثیر میرذاراد.

ده ،اشا ا تأیید عوامل مؤثر در اظری رفتار براام ریی

اده رجای بار رفتاار

افراد در ادراک و استااده ا منابع یا خدمات اطالعاتی کتابخاا ها یا رفتار اطالعیابی ر هاا (لگییاا  ،حادادیا  ،کاا اا  ،و
رسما دره 4 ،؛ رهسا  ،فتاحی ،و صنعت جو 46 ،؛ کاا ا و دیگرا  45 ،؛ چناگ ،لاین ،ک،ان ،و چاین  774 ،؛
کلوبا

و کالید ) 7 7 ،6یا ا تراک دااش ر ها (سو و بوللوجو ) 775 ،دارد.
سومین حو ه موردبررسی ،حو ه رفتار براام ریی اشده 5است ک بر مبنا پیشرات  ،پژوهشها این حو ه تحات

عناوین خریدها رای ،تصادفی و بدو براام و مرتبط با رفتار مصرفکننده هستند .پژوهشها رفتار برااما ریای اشاده
داخل ایرا  ،تأثیر ویژریها فرد (اظر و قادر عابد 47 ،؛ طاهر کیا و اخبا عایم 4 ،؛ جاللای محمادرباد ،
 4؛ عابد و دیگرا  46 ،؛ اسماعیل اده و دیگرا  ) 44 ،و عوامل اجتماعی (جاللی محمدرباد  ) 4 ،بار خریاد
رای و رفتار براام ریی اشده را مورد تأیید قرار داداد .همراستا با پژوهشها داخلی این حو ه ،پژوهشها خارجی (یاو
و فابر ; 777 ،4ترمبلی ; 775 ،0پاارک ،کایم و فاورای ; 774 ،6ویروایالیات ،سااالدین و بگادوایت ; 774 ،4می،یاک و
کورسا  ; 7 7 ، 7ارما ،سیواکومارا و مار ال  ; 7 6 ،او ر و رالتکین  ; 7 5 ،یااگ ،هینگ ،لی و هاو ; 7 4 ،
 ; 7 4صوفی و ااجار  ) 7 6 ،ایی بر اهمیت ویژریها فرد در رفتار براام ریی اشده مراجعا تأکید کرداد.

. Theory of Planned Behaviour
. Ajzen
. Chang ،Lin ،Chen & Chin
. Klobas & Clyde
. Unplanned Behavoir
4
. Youn & Faber
7
. Tremblay
. Park, Kim, & Forney
. Virvilaitė, Saladienė, & Bagdonaitė
7
. Mihić & Kursan
. Sharma, Sivakumaran, & Marshall

روششناسی
پژوهش حاضر ب لحاظ هدف ا اوع کاربرد است ک با روش پیمایشی -تحلیلی ااجا

اده اسات .ابایار راردرور

دادهها پرسشنام محقق ساخت بود .برا سنجش روایی پرسشنام ا روایی صور و محتاوایی اساتااده اد و با منظاور
تعیین پایایی پرسشنام  ،تعداد  7عدد پرسشنام بین جامع رماار تو یاع اد و مقادار رلااا کروابااخ باا اساتااده ا
ار افیار  SPSSمحاسب رردید ک اتای ب دسترمده برا متییرها حاصل ا پرسشنام بااالتر ا  7/0باود ،لاذا پایاایی
پرسشنام تأیید رردید .برا تحلیل دادهها ا روش مدلیابی معادالت ساختار با ار افیار لییرل  6/5استااده د.
جامع رمار پژوهش حاضر ،دااشجویا عضو کتابخاا ها مرکی دااشگاه ها فردوسی مش،د ،تبریی ،یرا ، ،ید
چمرا اهوا و پردیس دااشگاه ت،را  ،در تما مقاطع و حو هها تحصیلی امل  44 5ااار بودااد .با طاورکلی حجام
اموا در روش ناسی مدل یابی معادالت ساختار میتوااد بین  5تا  5مشاهده (اموا ) ب ا ا هر متییر مشااهده اده
(روی ها پرسشنام ) تعیین ود .بنابراین خواهیم دا ت 5q ≤ n ≤ 5q :ک در ر  qتعاداد متییرهاا مشااهده اده
(روی ها پرسشنام ) و  nحجم اموا اسات (عبدالوااد و غااار ر اتیاای .) 66 ،با منظاور کااهش واریاااس خطاا
اموا ریر و افیایش معرف بود اموا و ب دلیل اساتااده ا روش تحلیال مسایر ،باا توجا با پرسشانام

 6رویا ا

پژوهش ،با در اظر ررفتن  5مشاهده برا هر روی  ،تعداد  4 7اار ب عنوا حجم اموا تعیین رردیاد .ج،ات راردرور
اطالعات ا روش اموا ریر طبق ا متناسب با حجم جامع و در داخل هر طبق ب صورت تصادفی استااده د.
با توج ب الگو ما،ومی پژوهش حاضر ( کل ) ،کا بار پایا عوامال فرهنگای و اجتمااعی تأثیرراذار بار رفتاار
براام ریی اشده مراجعا و پیشین ها پژوهشی مرتبط در این خصوص ،کل ررفت ،فرضی ها پژوهش عبارتااد ا :
فرضی  :عوامل فرهنگی ا طریق ویژریهاا فارد کااربرا بار رفتاار برااما ریای اشاده را،اا تاأثیر مساتقیم و
معنیدار دارد.
فرضی  :عوامل اجتماعی ا طریق ویژریها فارد کااربرا بار رفتاار برااما ریای اشاده را،اا تاأثیر مساتقیم و
معنیدار دارد.
فرضی  :ویژریها فرد کاربرا بر رفتار براام ریی اشده را،ا تأثیر مستقیم و معنیدار دارد.

. Ozer & Gultekin
. Xiang, Zheng, Lee, & Zhao
. Sofi & Najar

کل  :الگو ما،ومی پژوهش

یافتهها
ا مجموع  4 7اار مشارکتکننده در این پژوهش 4

اار مارد و 6

بودااد .ا اظار رده سانی بیشاترین

ااار

مشارکتکنندرا ( 664اار) در با ه سنی  6تا  7بوداد .همچنین ،ا اظر دااشگاه محال تحصایل  7ااار در دااشاگاه
فردوسی مش،د6 ،

اار در دااشگاه ،ید چمرا اهوا 7 ،

اار در دااشگاه یرا  05 ،اار در دااشگاه تبریی و  76ااار

در پردیس دااشگاه ت،را مشیول ب تحصیل بوداد .بر مباای حو ه تحصیلی ایی  7مشارکتکننده در ر ات هاا علاو
ااساای 57 ،اار در علو پای  66 ،اار در ر ت ها فنی و م،ندسی و  0اار در ر ت ها کشااور  ،مناابع طبیعای و
دامپی کی و

اار در ر ت ها هنر در حال تحصیل بوداد ک ا این تعداد0 ،

دااشجو کار ناسی ار د و

ااار دااشاجو کار ناسای 47 ،ااار

اار دااشجو دکتر بوداد.

بر پای الگو ما،ومی ،پژوهش حاضر امل س فرضی است .مقادیر رماره  tمربوط ب الگاو پاژوهش ،در اکل
ارائ

ده است .در این کل ،مسیرهایی ک مقدار رماره تی ( )tرا،ا بیشتر ا  /44با د ،معنادار هستند.

کل  :مقادیر رماره  tبرا الگو پژوهش

فرضیه اول :عوامل فرهنگی ا طریق ویژریها فرد کاربرا بر رفتار برااما ریای اشاده را،اا تاأثیر مساتقیم و
معنیدار دارد.

هما طور کا در اکل و جادول مشااهده مای اود ،متییار مساتقل «عوامال فرهنگای» بار متییار میاااجی
«ویژریها فرد » با ضریب مسیر  7/5و مقدار رماره تی ( )tبرابر

 5/تأثیر مثبت و معناادار دارد و متییار میاااجی

«ویژریها فرد » بر متییر وابست «رفتار براام ریی اشده» با ضریب مسیر  7/46و مقادار رمااره تای ( )tبرابار 4/44
تأثیر مثبت و معنادار دارد .بنابراین مقدار هر دو رماره تی ( )tب دسترمده بیشتر ا  /44است .همچنین ،ضاریب مسایر
متییر مستقل «عوامل فرهنگی» و متییر وابست «رفتار براام ریی اشده» ،ا طریق متییر میاااجی «ویژرایهاا

رابط

فرد » ب صورت یر محاسب می ود7/5 × 7/46 = 7/64 :
بنابراین با اطمینا  45درصد میتوا اتیج ررفت ک این ضریب مسیر در سطح خطا  7/75معنادار است و وجود
معنادار و مثبت بین عوامل فرهنگی و رفتار براام ریی اشده ا طریق ویژریها فرد کاربرا تأیید می ود؛ لذا

رابط

میتوا رات عوامل فرهنگی ا طریق ویژریها فرد کاربرا تأثیر مستقیم و معنیدار بر برو رفتار براام ریی اشده
در استااده ا منابع و خدمات کتابخاا دارد .بنابراین فرضی اول پژوهش تأیید میرردد.
جدول  :اتای ر مو فرضی اول
رابطهی مورد آزمون

ضریب مسیر

آماره تی ()t

نتیجه

عوامل فرهنگی ← ویژریها فرد ← رفتار براام ریی اشده

7/5 × 7/46 = 7/64

 5/و 4/44

معنادار است

فرضیه دوم :عوامل اجتماعی ا طریق ویژریها فرد کاربرا بر رفتار براام ریای اشاده را،اا تاأثیر مساتقیم و
معنیدار دارد.
با توج

کل و جدول  ،متییر مستقل «عوامل اجتماعی» بر متییر میااجی «ویژریها فرد » با ضریب مسیر

 7/4و مقدار رماره تی ( )tبرابر  5/5تأثیر مثبت و معنادار دارد و متییر میااجی «ویژریها فرد » بر متییر وابسات
«رفتار براام ریی اشده» با ضریب مسیر  7/46و مقدار رماره تی ( )tبرابر  4/44تاأثیر مثبات و معناادار دارد .بناابراین
مقدار هر دو رماره تی ( )tب دسترمده بیشتر ا  /44اسات .همچناین ،ضاریب مسایر رابطا

متییار مساتقل «عوامال

اجتماعی» و متییر وابست «رفتار براام ریی اشده» ا طریق متییر میااجی «ویژریها فرد » ،ب صاورت یار محاساب
می ود:

7/4 × 7/46 = 7/64

بنابراین با اطمینا  45درصد میتوا اتیج ررفت ک این ضریب مسیر در سطح خطا  7/75معنادار است و وجود
رابط

معنادار و مثبت بین عوامل اجتماعی و رفتار براام ریی اشده ا طریق ویژریها فرد کاربرا تأییاد مای اود؛

لذا میتوا رات عوامل اجتماعی ا طریق ویژریها فرد تأثیر مستقیم و معنایدار بار رفتاار برااما ریای اشاده در
استااده ا منابع و خدمات کتابخاا دارد و فرضی دو پژوهش تأیید میرردد.

جدول  :اتای ر مو فرضی دو
رابطهی مورد آزمون

ضریب مسیر

آماره تی ()t

نتیجه

عوامل اجتماعی ← ویژریها فرد ← رفتار براام ریی اشده

7/4 × 7/46 = 7/64

 5/5و 4/44

معنادار است

فرضیه سوم :ویژریها فرد کاربرا بر رفتار براام ریی اشده را،ا تأثیر مستقیم و معنیدار دارد.
بر اسا

اتای حاصل در کل و جدول  ،مقدار رمااره تای ( )tباین ویژرایهاا فارد کااربرا و بارو رفتاار

براام ریی اشده برابر  4/44است ک بیشتر ا  /44میبا د .همچنین ،ضریب مسیر بین این دو متییر ،برابار باا  7/46و
مقدار مثبت است؛ بنابراین با اطمینا  45درصد می توا اتیج ررفت کا ایان ضاریب مسایر در ساطح خطاا 7/75
معنادار است و وجود رابط

معنادار و مثبت بین ویژریها فرد کاربرا و رفتار براام ریی اشده را،ا تأییاد مای اود؛

لذا میتوا رات ویژریها فرد کاربرا بر رفتار براام ریی اشده را،ا در اساتااده ا مناابع و خادمات کتابخااا تاأثیر
مستقیم و معنیدار دارد .بنابراین فرضی سو پژوهش تأیید میرردد.

جدول  :اتای ر مو فرضی سو
رابطهی مورد آزمون
ویژریها فرد ← رفتار براام ریی اشده

ضریب مسیر

آماره تی ()t

7/46

4/44

نتیجه
معنادار است

بحث و نتیجهگیری
با توج ب اهمیت ا اع اطالعات در کتابخاا ها دااشگاهی ،در پژوهش حاضر ب بررسی و سنجش عوامل فرهنگای
و اجتماعی مؤثر بر رفتار برااما ریای اشاده مراجعاا در اساتااده ا مناابع و خادمات ایان مراکای پرداختا

اد .اتاای

ب دسترمده ا تحلیل دادهها اشا داد ،هر س فرضی پژوهش مورد تأیید قرار ررفت .بر این پای  ،عوامل فرهنگی و عوامال
اجتماعی ا طریق ویژریها فرد کاربرا بر رفتار براام ریی اشده را،اا در اساتااده ا مناابع و خادمات کتابخااا هاا
دااشگاهی تأثیر مستقیم و معنیدار دارد .همچنین ،ویژریها فرد کاربرا تأثیر مستقیم مثبت و معنیدار بر رفتاار
براام ریی اشده را،ا در استااده ا منابع و خدمات کتابخاا ها دااشگاهی دارد.

بر اسا

اتای حاصل ا فرضی اول ،عوامل فرهنگی ا جمل جو فرهنگی کتابخواای و عادت ب مطالع در محایط

دااشگاه ،اعتبار و ار ش کتابخاا در جامع و فضا فرهنگی حاکم بر خااواده در رابط با کتابخواای ا طریق ویژرایهاا
فرد مراجع کنندرا ا جمل تصمیمریر رای و اار،اای را،ا در استااده ا منابع یا خدمات کتابخااا  ،دا اتن احساا
مثبت اسبت ب کتابخاا و خوااد کتاب و بررسی و تورق منابع اطالعااتی موجاود در کتابخااا  ،رشاتوراذار در محایط
کتابخاا  ،و م،ارتها اطالعیابی و جستجو فرد را،ا در یافتن منابع اطالعااتی ،منجار با رفتاار برااما ریای اشاده در
استااده ا منابع و خدمات کتابخاا میرردد.
با توج ب اتای حاصل ا فرضی دو  ،عوامل اجتماعی ا جمل معا رت با همساال و دوستا در کتابخااا و توجا
ب پیشن،ادها ر ها در راستا استااده ا منابع و خدمات ،فاصل کتابخاا تا محل سکوات یاا دااشاکده ،مشااهده رفتاار
سایر دااشجویا در خصوص احوه یا مییا استااده ا کتابخاا توسط ر ها و اختالفات خااوادری و یا مشکالت موجاود در
خوابگاه ا طریق ویژریها پیشرات فرد مراجع کنندرا ب کتابخاا منجر ب رفتار براام ریای اشاده در اساتااده ا
منابع و خدمات کتابخاا میرردد.
ب اظر میرسد علت تأثیر عوامل فرهنگی و عوامل اجتماعی بر ویژریها فارد مراجعا کننادرا با کتابخااا و در
ا،ایت تأثیر این عوامل بر رفتار براام ریی اشده را،ا این است ک عوامل فرهنگای و اجتمااعی با عناوا بساتر و عاواملی
مین ا بر جامع و خااواده تأثیر رذا ت و مراجع کنندرا ب کتابخاا ها دااشگاهی ایی ب عنوا افاراد جامعا متاأثر ا
رایط فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامع و خااواده بوده و دراتیج ویژریها فرد را،اا تحات تاأثیر عوامال فرهنگای و
اجتماعی قرار میریرد .بنابراین هر چ ب عوامل فرهنگی و اجتمااعی در کتابخااا هاا دااشاگاهی ،بیشاتر توجا راردد،
استااده مراجع کنندرا ا منابع و خدمات کتابخاا با صاورت برااما ریای اشاده و راای بیشاتر اده و کتابخااا هاا
دااشگاهی منابع و خدمات خود را ب،تار و ماؤثرتر ا ااع خواهناد داد و هیینا ا را کا صارف ت،یا  ،مجموعا ساا

و

سا ماادهی را،ا کردهااد ،توجی پذیرتر خواهد بود.
با توج ب اتای حاصل ا فرضی سو  ،ویژریها فرد مراجع کنندرا ب کتابخاا ا جمل خصوصیت رایرر و
تصمیمها اار،اای را،ا در استااده ا منابع یا خدمات کتابخاا  ،دا تن احسا

مثبت اسبت ب کتابخاا  ،رشتوراذار در

محیط کتابخاا  ،و م،ارتها اطالعیابی را،ا در یافتن منابع اطالعاتی ،منجر ب برو رفتار براام ریی اشده در اساتااده ا
منابع و خدمات کتابخاا میرردد.

ب اظر میرسد ا جمل دالیل تأثیر ویژریهاا فارد کااربرا بار رفتاار برااما ریای اشاده را،اا ایان با اد کا
خصیتهایی ک تصمیمها اار،اای میریراد ،در محیط کتابخاا هم بیشتر ب استااده ا منابع و یاا خادماتی کا قابال
برا ر براام ا ادا ت ااد ،تمایل پیدا میکنند .همچنین هر چ مییا عالق و احسا

مثبت را،اا اسابت با کتابخااا

بیشتر با د ،احتماال بیشتر در محیط کتابخاا ب رشتورذار پرداخت و دراتیج ب استااده براام ریای اشاده ا مناابع و
خدمات ترغیب می واد .لذا کتابخاا ها دااشگاهی باید ضمن توج ب ویژریهاا فارد مراجعا کننادرا  ،امکاااات و
خدمات ویژه ا برا را،ا در ج،ت افیایش عالق و احسا

مثبت را،ا اسبت ب کتابخاا و افیایش م،ارتها اطاالعیاابی

را،ا برا جستجو منابع ،فراهم امایند .ا جمل این فعالیتها میتوا ب افیایش جذابیتهاا محیطای ،فاراهم اماود
امکااات رفاهی ،ااجا خدمات پژوهشی دااشجویی ،برریار دورهها م،اارتهاا اطاالعیاابی ،معرفای مناابع و خادمات
کتابخاا و  ...ا اره کرد.
همسو با پژوهش حاضر ،پژوهشها پیشین در ایرا  ،برخی ا عوامل ناسایی ده مؤثر بار رفتاار کااربرا در ایان
پژوهش ا جمل ویژریها فرد (او ین فرد 66 ،؛ اظر و قادر عابد 47 ،؛ عاصمی و دیگارا  4 ،؛ میر ابیگای،
 4؛ عابد و دیگرا  46 ،؛ اسماعیل اده و دیگرا  ،) 44 ،عوامل فرهنگی (سبیوار و دیگرا  4 ،؛ سلیمی فر و
جمالی م،مویی 45 ،؛ طباطبائی ،ررباد ) 45 ،و عوامل اجتمااعی (عاصامی و دیگارا  4 ،؛ جاللای محمادرباد ،
 4؛ سبیوار و دیگرا  4 ،؛ طباطبائی ،ررباد ) 45 ،را تأیید کرداد .همچنین برخی پژوهشها خار ا ایارا
(یو و فابر  ; 777 ،ترمبلای  ; 775 ،پاارک و دیگارا  ; 774 ،ویروایالیات و دیگارا  ; 774 ،6می،یاک و کورساا ،5
 ; 7 7ااارما و دیگاارا  ; 7 6 ،4او ر و رااالتکین ; 7 5 ،0اایااگ و دیگاارا  ; 7 4 ،6صااوفی و ااجااار ) 7 6 ،4ایاای
ویژریها فرد را ب عنوا عوامل مؤثر بر رفتار کاربرا
اطالعیابی ،رفتارها براام ریی

ناساایی امودااد؛ هرچناد در هما ایان پاژوهشهاا بار رفتاار

ده و یا رفتار رای مصرفکننده در هنگا خرید تأکید ده است و تاوج،ی با رفتارهاا

براام ریی اشده کاربرا در استااده ا منابع و خدمات کتابخاا ها اشده است.
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در ا،ایت ،کتابخاا ها باید ب منظور استااده ب،ین و مؤثر ا منابع و خدمات خود ب عوامل مؤثر بر رفتار برااما ریای
اشده مراجعا ب خصوص عوامل فرهنگی ،عوامل اجتماعی و عوامل فرد توج ویژها دا ت با ند .اتیج توج ب ایان
عوامل ،استااده بیشتر ا منابع و خدمات کتابخاا ها ،جذب مخاطب و افیایش سطح ررااهی و اطالعاات عماومی مراجعاا
خواهد بود.
پیشنهادها
بر اسا

یافت ها پژوهش حاضر ،پیشن،ادها

یر در ج،ت ب،بود فرایند ا اع و استااده مؤثر ا مناابع و خادمات

کتابخاا ها دااشگاهی ،توصی می ود:
-

پیشن،اد می ود کتابخاا ها دااشگاهی عوامل فرهنگی ا جمل جو فرهنگی کتابخواای و عادت ب مطالع در

محیط دااشگاه ،اعتبار و ار ش کتابخاا در جامع و فضا فرهنگی حاکم بر خااواده در رابط با کتابخاواای را موردتوجا
قرار دهند؛ یرا اتای این پژوهش اشا داد ک توج ب این عوامل و ب،بود را،ا میتوااد ویژریها فرد مراجع کنندرا
در خصوص استااده براام ریی اشده ا منابع و خدمات کتابخاا را تحت تأثیر قرار دهاد .لاذا درصاورتیکا کتابخااا هاا
بتوااند ا طریق عوامل فرهنگی بر ویژری فرد مراجعا کننادرا تأثیرراذار با اند ،ویژرای فارد مراجعا کننادرا -
هما طور ک اتای این پژوهش اشا داد -منجر ب استااده بیشتر ا منابع و خدمات کتابخاا ب صورت براام ریای اشاده
و رای میرردد.
-

پیشاان،اد م ای ااود کتابخاا ا هااا دااشااگاهی ج،اات فااراهم امااود برخ ای ا عواماال اجتماااعی ماارتبط بااا

مراجع کنندرا ا جمل معا رت را،ا با همساال و دوستا در کتابخااا و فاراهم اماود

ارایط مشااهده رفتاار ساایر

دااشجویا در خصوص احوه یا مییا استااده ا کتابخاا را موردتوج قرار دهند؛ یرا اتاای ایان پاژوهش اشاا داد کا
توج ب این عوامل و ب،بود را،ا میتوااد ویژریها فرد مراجع کنندرا در خصوص استااده براام ریی اشده ا مناابع
و خدمات کتابخاا را تحت تأثیر قرار دهد .لذا درصورتیک کتابخاا ها بتوااند ا طریق عوامل اجتمااعی بار ویژرای فارد
مراجع کنندرا تأثیررذار با ند ،ویژری فرد مراجع کنندرا -هما طور ک اتاای ایان پاژوهش اشاا داد -منجار با
استااده بیشتر ا منابع و خدمات کتابخاا ب صورت براام ریی اشده و رای میرردد.
-

همچنین ،پیشن،اد می ود کتابخاا ها دااشگاهی ب ویژریها فرد مراجع کننادرا ا جملا خصوصایت

رایرر و تصمیمها اار،اای را،ا در استااده ا منابع یا خدمات کتابخاا  ،دا اتن احساا

مثبات اسابت با کتابخااا ،

رشتورذار در محیط کتابخاا  ،و م،ارتها اطالعیابی را،ا در یافتن منابع اطالعاتی ،توج ویژها دا ت با ند یرا اتای
این پژوهش اشا داد ک توج ب ویژریها فرد باعث می ود مراجع کنندرا ب استااده بیشاتر ا مناابع و خادمات
کتابخاا ب صورت براام ریی اشده و رای ترغیب واد.
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