
1



2



سازماندهیهدفازمجموعهسازیومهمترین:

خدماتواشاعهمنابع

یمراجعهکننادگانکاا حتیبراساا یااازتوجهبهگردآوریوسازماندهیمنابعوخدماتتنها

.یاست

یگار هستندتااباادر درخصوصر تارمراجعانیاازمندکسباطالعاتدقاقتریکتابخایهها

ازیدوباهمراجعانبتوایندزمانهمطلوبتریبرایارائهخدماتواستفادهبهترازمنابعخود راهمس

.هدفیهاییخودیعنیاشاعهاطالعاتدستیابند

:مقدمه
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ساتهکلایباهدودمیتوایدبهطورکلی،ر تاراستفاده ردازمنابعیاخدماتاطالعاتیدرکتابخایهها

.تقسامشودر تاربریامهریزییشدهور تاربریامهریزیشدهشامل

دجساتجوی رایندهد مندرمحاطهاییمایندکتابخایههامیتوایدشاملبریامهریزیشدهکاربرانر تار
فادهازمنابعاطالعاتیدریظامهایجستجو،قفسههاویابخشهاایمختلاککتابخایاهباهمنظوراسات

.باشدتصمامگاریعقالییباقصدازپاشتعاانشدهخدماتکتابخایهایدرراستای

تصمامشارهبهازمنابعاطالعاتییاخدماتکتابخایهاییازمیتوایدابریامهریزییشدهکاربراناستفاده
.ت رددرجهتاستفادهازخدماتیباشدکهازقبلبرایآنبریامهریزییشدهاسآییوسریع

ذکرمثال

:مقدمه

4



:مقدمه
قاسم؛۱۳۹۳توایا،؛۱۳۸۹زمایاان،)مطالعهپایانبودنسرایهتوجهبهآمارهایمنتشرشدهدرایراندرخصوصبا

وغفااریآشاتاایی،عبدالویاد)کتابخایاههاکاهشمازانمراجعهباهویا(۱۳۹۵امارخوایی،؛۱۳۹۴مسرت،؛۱۳۹۴ویورمحمدی،

گباهمنظورتوساعهوگساتر  رهناشاوههاییاوینبازاریاابیتمرکزبر(۱۳۹۱محمدزادهوبزرگای،؛۱۳۸۸

.وردارباشدکتابخواییواستفادهباشترازمحاطهایکتابخایهایمیتوایدازاهماتبسااریبرخ

اکاممنابعیاخدماتیدرکتابخایههاهستندکهدرشارایطعاادیبادوناساتفادهیابهعبارتدیگر

.داداستفادهایدولیمیشودباراهکارهاییاستفادهازآنهاراا زایش

5



اعظمای،)درایرانپژوهشهایزیادی،اطالعیابیر تارخصوصر تاربریامهریزیشدهتحتعنواندر

معصاومیراد،؛۱۳۹۵مسالمیو ارپپاور،؛۱۳۹۴یجفلاوودیگاران،؛۱۳۹۴باگدلیودیگران،؛۱۳۹۴منصوریانوسنگری،؛۱۳۹۳بارایوید،؛۱۳۹۰

حقای،رحماانواساکای،;2۰۱۵یجوزیوهمکااران،;2۰۱۵رایدهاواوجاتایا،)خارپازایرانو(۱۳۹۵یعامیومحمداسماعال،؛۱۳۹۵

.استایجامشده(2۰۱7حسانوهمکاران،;2۰۱6اوینلووای،دایگوارانوکایتاو ،;2۰۱6

ر تارهاایتوجهیشدهاست؛لذا،باتوجهبهاهمااتر تاربریامهریزییشدهکاربرانتاکنونبهولی
نازشناساییعوامالمار ربارایااینپژوهشبه،بریامهریزییشدهدراستفادهازمنابعوخدمات

.میپردازدوخدماتکتابخایههایدایشگاهیر تارهادراستفادهمنابع

:مقدمه
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اصلیهدف:
ماتعواملمر ربرر تااربریاماهریزییشادهماراجعاندراساتفادهازمناابعیااخادشناسایی

دایشگاهیکتابخایههای

اهداف رعی:
تفادهازعواملمر ربرر تاربریامهریزییشادهماراجعاندراساهریکازمازانتأ ارشناخت-

دایشگاهیمنابعیاخدماتکتابخایههای

استفادهازعواملمر ربرر تاربریامهریزییشدهمراجعاندرپاشنهادیالگویطراحیوارائه
منابعیاخدماتکتابخایههایدایشگاهی

:اهدافپژوهش
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:سراالتپژوهش
یدایشگاهیمر ربرر تاربریامهریزییشدهمراجعاندراستفادهازمنابعیاخدماتکتابخایههاعوامل.۱

؟کداماید

یااخادماتتأ ارهریکازعواملمر ربرر تاربریامهریزییشدهمراجعاندراستفادهازمنابعمازان.2
؟کتابخایههایدایشگاهیچقدراست

دایشاگاهیپاشنهادیبرایر تاربریامهریزییشدهدراستفادهازمنابعوخدماتکتابخایههایالگوی.۳
چاست؟
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اطالعیابیر تارپژوهشهای

ر تاربریامهریزیشدهپژوهشهای

یشدهر تاربریامهریزیمطالعات

:پژوهشپاشانهیظریومبایی
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(2۰۰۰ویلساون،؛۱۹۹۵مارچاویی،؛۱۹۸۵؛تالور،۱۹۸۳کریکال ،)تعاریفیکهازر تاراطالعیابیارائهشدهاستدر،

هد مندوبااباانیمودهایدکه ردبهصورت رایندواقدام ردیر تاراطالعیابیرابهعنوانیک
.،اقدامبهاستفادهازمنابعیاخدماتیمیکندیاازیازپاشتعریکشده

رایندجساتجوارائهشدهبرایر تاراطالعیابییازرویکردیگامبهگامرابرایتشریح مدلهای
.تأکادشدهاستیظاممندبودنر تارا راداینمدلهابردر.پاشگر تهایددر

:اطالعیابیر تار
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:ر تاراطالعیابی
اسدیوحریری،؛۱۳۹۳حریریویاریزیگنه،؛۱۳۸۹یارمنجیویوکاریزی،)درایرانپژوهشهایحوزهر تاراطالعیابیباشتر

؛2۰۱۴؛کومارودیگران،2۰۱۰؛یویگر،2۰۰۸؛هاگلندواولسون،2۰۰۵،تاوایت)خارپازایرانو(۱۳۹۵باگدلی،حااتی،حادری،وجوکار،؛۱۳۹۴

ر تاروبهبررسی(2۰۱۸؛سوپارو،کایامان،جاکووایساتمبر،2۰۱7؛خان،احمدوخان،2۰۱6؛حقی،رحمانوا کای،2۰۱۵یجوزیودیگران،

رو هاایکسابوموردمطالعاهازجساتجویاطالعااتهدفوایگازهجامعهیاالگویاطالعیابی

.یامحاطهایالکترویاکیپرداختهایدوتوسطآیهادرکتابخایههااطالعات
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:ر تاربریامهریزیشده
قصادیاایااتمهمترینعاملشکلدهندهیکر تار،،(2۰۰6)آجزنپایهیظریهبریامهریزیشدهبر

در کنتارلر تااریوهنجارهایذهنی،عواملیگرشی ردبرایایجامآنر تاراست؛همچنان

برر تار ردتأ ارمیگذاریدشده .منجربهتمایلهایر تاریشدهواینتمایلها،
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:ر تاربریامهریزیشده
هآجازن،ایجامشدهدرحوزههایمختلکدایشبشریبرپایهیظریهر تاربریامهریزیشدپژوهشهای

حمایتخواهجهرمی،ارشاد،دایاش،وقرباایی،؛۱۳۹۴حسانیسرخو ،اخوان،کاا،وامانپور،؛۱۳۹۳بشاریان،جلالاان،براتی،وغفاری،)درایران

(2۰۱7هاواپ،رایاتوباناات،؛2۰۱7آرورا،ساانگهاوصاحنی،؛2۰۱6چناگ،؛2۰۱6کاوا ،کاامرونوهویگاارد،)خارپازایرانو(۱۳۹6

دهبرر تاریشاندهندهتأیاداینیظریهوتأ ارعواملیگرشی،هنجارهایذهنیوکنترلر تاریدر ش

. رداست؛هرچندشدتوضعکمازانتأ اراینعواملدراینپژوهشهامتفاوتبود
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:ر تاربریامهریزییشده
ناواناکثرمباحثر تارهایبریامهریزییشده،درحوزهمادیرتبازرگااییور تاارمصارفکننده،تحاتع

.مطرحشدهایدخریدهایآیی

طایمحر هایمحا،تأ ارعواملیمایندداخلوخارپازایرانر تاربریامهریزییشدهپژوهشهای
ماتاالو;2۰۰7شو،;۱۹۹۸و رل،؛باتی۱۳۹6اسماعالزاده،امرایی،قلیپور،ومقدم،؛۱۳۹۴عابدی،عسگری،صفری،اسدزاده،ورهنما،؛۱۳۹۱کشکولی،)

،(2۰۱7وایکمان،ورهااگنوواندولاان،;2۰۱۳ لاووماادلبرگار،;2۰۱2ایلکباار،-گاراودیای;2۰۱۱محمودیمامندواحمادییژاد،;2۰۰۸ویرتز،

،(2۰۱6چنووایگ،;2۰۱۱محمودیمامندواحمدییژاد،;2۰۰۹ودیگران،ویروایالیت؛۱۳۹۱کشکولی،)ویژگیهایمربوطبهمحصول

برخریادآیایور تاار(2۰۱2ایلکباار،-گراودیی;2۰۰۹ودیگران،ویروایالیت؛۱۳۹2جاللیمحمدآبادی،)اهماتعاملزمانو

.بریامهریزییشدهراموردتأیادقراردادید
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:پژوهشرو 
کاربردیلحاظهدفبه

تحلالی-پامایشیلحاظرو ایجامکارازیوعبه

(کمیوکافی)ترکابیرویکردبا

(کافیوسپسکمی)رو اکتشا یترکابیحاضر،ترتابمراحلدرپژوهش
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بخشکافی
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پژوهشآماریوحجمیمویهجامعه:کافیبخش
،عیاابیر تااراطالماانرشتهایاستکهسهحوزهموضوعیباتوجهبهاینکهموضوعموردپژوهش

العااتمطمارتبطبااحاوزهمادیریت،ور تارمصرفکننده،شناسیعلماطالعاتودایشمرتبطبا

فایرامرتبطباحوزهروایشناسیرادربرمیگارد،لذاجامعاهپاژوهشدرمرحلاهکار تارشناسی
ریگااباارو یمویاهتشکالدادیدکهاینسهحوزهموضوعیاعضایهائتعلمیوصاحبیظران

.شدیدایتخاب(بر یگلولههد مندوسپس)ترکابیهد مند

۵شناسایویفرازحوزهعلماطالعاتودایش۵ازمتخصصانشاملیفر۱2بهاینصورتبا
.یفرازحوزهروایشناسیور تارشناسیمصاحبهایجامشد2یفرازحوزهمدیریتو
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،شدایجامهعماقویامهساختاریا تبودکهبهصورتمصاحبهدرمرحلهکافیابزارگردآوریدادهها.

هرمصاحبهباابزارضبطصدابهصورت ایلصوتیذخارهشدمذاکرات.

کردسازیبعدازهرمصاحبه،پژوهشگر ایلصوتیمصاحبهرابهصورتمتن،پااده.

فادهازوبااستایپردازیزمانهیظریههابراسا رو وکدگذاریدادههایمصاحبهتجزیهوتحلال

طیسهمرحلهکدگذاریباز،محوریوایجامشدوMAXQDA 10یرما زارتحلالدادههایکافی

.شدهایحاصلتجزیهوتحلالایتخابی،داده

رو وابزارگردآوریوتجزیهوتحلالدادههایپژوهش:بخشکافی
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MAXQDAکدگذاریدادههایمصاحبههادر:بخشکافی
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ویژگیها اصلیمقولههای (کدهایباز)مفهومسازی رعیمقولههای

ت
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ده 
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ائه 
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رتب

ل م
وام
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عوامل مرتبط با فناوري فناوري اطالعات /  ستجوابزارهاي ج/ سهل الوصول بودن وب سایت/ سهولت استفاده از وب سایت/ محتواي وب سایت/ معماري وب سایت/ جذابیت وب سایت/ محیط هاي الکترونیکی
پیشنهاد هاي سیستم اطالعاتی

عوامل محیطی محیط کتابخانه زات و تسهیالت تجهی/ راهنماهاي هدایت کننده/ سهولت استفاده/ جذابیت محیط/ نور محیط/ رنگ آمیزي محیطی/ معماري ساختمان کتابخانه/ فضاي فیزیکی کتابخانه
سیستم / فسه هاچیدمان منابع و ق/ سرما/ گرما/ دماي محیط/ بهداشت محیطی/ رایحه موجود در محیط/ موسیقی/ سکوت محیط/ شرایط فیزیکی/ سالن مطالعه/ کتابخانه اي

قفسه باز

منابع اطالعاتی ویژگی هاي نهادي منابع کیفیت اطالعات ارائه شده/ محتواي اطالعاتی منابع/ ارائه اطالعات به اندازه نیاز/ مواجه با اطالعات/ اطالع رسانی/ دسترسی به اطالعات/ دسترس پذیري

ویژگی هاي نمادي منابع /  ا منابع جدیدمواجهه ب/ معرفی منابع کمتر دیده شده/ معرفی تازه هاي کتاب/ معرفی منابع/ جذابیت اسامی کتاب ها/ طرح روي جلد/ رنگ منابع/ جذابیت و تازگی منابع
اندازه منابع/ عدم پراکندگی منابع/ تنوع منابع

خدمات اطالعاتی تنوع خدمات /  اتکمیت خدم/ ارائه خدمات جدید/ ساعت ارائه خدمات/ نمایش فیلم/ ایجاد گروه هاي مباحثه تخصصی و علمی/ دوره هاي آموزشی/ فعالیت هاي جنبی کتابخانه
کیفیت خدمات/ جذابیت و تازگی خدمات

معرفی امکانات و خدمات راهنماها و بروشورها/ معرفی کتابخانه/تبلیغات/ در معرض دید قرار دادن خدمات/ دسترسی به بخش هاي مختلف کتابخانه

منابع انسانی پرسنل کتابخانه کتابدار راهنما/ ظاهر کارکنان/ دانش کارکنان/ سطح تحصیلی کارکنان/ نوع برخورد کارکنان

ت
دما

 خ
 و

بع
منا

از 
ه 

ند
ه کن
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ست

ا ا
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ل م

وام
ع

ویژگی هاي فردي ویژگی هاي رفتاري القات با دوستان در م/ برقراري تعامل/ گشت وگذار در کتابخانه/ کنجکاوي هاي فردي و دیدن کتابخانه/ حضور تفننی در کتابخانه/ سرگردانی در محیط/ لذت مراجعه کننده
تعداد دفعات مراجعه/ مراجعه بدون هدف به کتابخانه/ اولین تجربه/ تبادل نظر و مباحثه/ کتابخانه

ویژگی هاي شناختی و ادراکی الگوي ذهنی در رفتارنقش/ نقش پیشینه اطالعاتی کاربران در رفتار بدون برنامه/ عدم آگاهی کاربر/ ادراک کاربر نسبت به خدمات/ جهان بینی افراد/ الگوي شناختی افراد

ویژگی هاي شخصیتی ذاتی و اکتسابی ضمیر ناخودآگاه / اربراناحساسات ک/ تنوع رفتاري مراجعین/ تأثیرگذاري آنی در رفتار کاربران/ میزان  توجه مراجعه کننده/ برانگیختن کاربران/ شخصیت انعطافی کاربران
شناسایی / مطالعه آزاد/ خانهعالقه مندي به کتاب و کتاب/ تورق منابع/ میزان گرایش فرد به کتاب و کتابخانه/ نیاز پنهان در رفتارهاي برنامه ریزي نشده/ شناسایی نیازها/ فرد

تمایل به رفتار بدون برنامه/ مهارت هاي اطالع یابی کاربران/ انگیزه/ پراکندگی توجه/ وضعیت روحی و روانی کاربر/ سالیق کاربران

ویژگی هاي نگرشی احساس مثبت نسبت به کتابخانه/ احساس راحتی در محیط کتابخانه/ نگرش کاربر نسبت به کتابخانه

ویژگی هاي جمعیت شناختی سطح تحصیالت کاربران/ سن مراجعه کنندگان/ جنسیت فرد
عامل موقعیتی زمان زمان در دسترس موقعیت اضطراري/ زمان ماندن در کتابخانه/ وقت گذرانی/ رخدادهاي زمانی/ فرصت کافی داشتن/ کمبود زمان

ل 
وام

ع
نی

رو
بی عوامل فرهنگی بافت فرهنگی جو فرهنگی کتاب خوانی/ سرانه پایین مطالعه/ ارزشمندي مطالعه/ سطح آگاهی و اطالعات عمومی/ اعتبار و ارزش کتابخانه

عوامل اجتماعی مسائل اجتماعی اختالفات خانوادگی/ مشکالت خوابگاه و خانه/ حوادث اجتماعی/ رخدادهاي مشاهده شده در مسیر کتابخانه

ریز
مه 

رنا
ر ب

فتا
ر

ي 
ده

نش

ز منابع رفتار برنامه ریزي نشده در استفاده ا
و خدمات کتابخانه

در تورق و امانت کتاببرنامهرفتار بدون  الء در علم رفتار آنی به عنوان یک خ/ رفتار آنی مثبت و جهت دار/ عدم وجود رفتارهاي برنامه ریزي نشده در مدل هاي اطالع یابی/ برنامه ریزي نشده به جاي بدون برنامه
رفتار آنی به عنوان یک فرصت/ رفتارهاي ناگهانی/ رفتار تصادفی/ آنی بودن جنبه تفاوت رفتارهاي با برنامه و بدون برنامه/ اطالع رسانی

بروز رفتار برنامه ریزي نشده جهت 
استفاده از منابع و خدمات

ماتدر مواجهه با منابع و خدبرنامهبروز رفتار بدون  رفتار تکانشی / تابخانهرفتار برنامه ریزي نشده در استفاده از ک/ استفاده ناآگاهانه از منابع و خدمات به عنوان نوعی رفتار آنی/ شروع با برنامه سپس ظهور رفتار بدون برنامه
حضور کاربر در کتابخانه و انجام رفتار برنامه ریزي نشده/ در تصمیم گیري سریع

نگ
ره

ه ف
سع

تو
ی 

عه
جام

استفاده از منابع و خدمات کتابخانه ----------- تأثیر دوجانبه مثبت رفتار آنی بر مراجعه کننده و کتابخانه

افزایش سطح آگاهی و اطالعات عمومی تغییر فرهنگ مطالعه رفتارهاي بدون برنامه منجر به تفکر خالق/ تغییر ساختار و دیدگاه کتابخانه از گرفتن و دادن کتاب خاص

جذب مخاطب ----------- ارائه موضوعات جانبی/ توجه به مشتري مداري 20
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مازانپراکندگیمقولههایاصلیدرهریکازمصاحبههایایجامشده:بخشکافی

22



دریشدهکدگذاریمحوریر تاربریامهریزیالگوی:بخشکافی
استفادهازمنابعوخدماتکتابخایههایدایشگاهی

23



پاسخبهسرالاولپژوهش:بخشکافی
گاهیکداماید؟مر ربرر تاربریامهریزییشدهمراجعاندراستفادهازمنابعیاخدماتکتابخایههایدایشعوامل

24



کمیبخش

25



استساختهمحققپرسشنامه،کمیبخشدراطالعاتگردآوریابزار.

SPSSا زاریرم:توصافیآماردر

تجزیهوتحلالدادهها

زرللایرما زارومدلیابیمعادالتساختاریرو :استنباطیآماردر

هاابزارگردآوریورو هایتجزیهوتحلالداده:بخشکمی

26



جامعهآماری:کمیبخش

وم،عضوکتابخایههایمرکزیدایشاگاههایوابساتهباهوزارتعلادایشجویان:جامعهپژوهش

کشوردرسطحتحقاقاتو ناوری

منطقاه۵بدرقالاایراناسا تقسامبندیاستانهایبر:دایشگاهیمال ایتخابکتابخایههای

وزارتکشورتوسط۱۳۹۳سالدر

27



تصااد ی،یکیازشهرهایمرکزاستانودرمرکزهراستانیازبهصورتبهصورتتصاد ی(خوشه)هرمنطقهدر
شاگاهبااایانبرایشهرهاییکهباشازیاکدای)یکدایشگاهدولتیوابستهبهوزارتعلوم،تحقاقاتو ناوری

.ایتخابگردید(شرایطداشتند

یفار6۹۳۵۱شاامل ردوسیمشاهدوشهادچمراناهواز،تبریز،شاراز،تهراندایشگاههایدایشجویانبهاینترتاب
.شدیدیمویهجامعهپژوهشدریظرگر تهبهعنوان

 

استایها  منطقه

استان قم، استان گلستان، استان سمنان، استان مازندران، استان قزوین، استان تهران، استان البرز ۱ 

استان کهگیلویه ، استان هرمزگان، استان چهارمحال و بختیاري، استان بوشهر، استان فارس، استان اصفهان

و بویراحمد
2 

استان کردستان، استان گیالن، استان زنجان، استان اردبیل، استان آذربایجان غربی، استان آذربایجان شرقی ۳ 

استان خوزستان، استان مرکزي، استان همدان، استان لرستان، استان ایالم، استان کرمانشاه ۴ 

استان ، استان یزد، استان کرمان، استان خراسان شمالی، استان خراسان جنوبی، استان خراسان رضوي

سیستان و بلوچستان
۵ 
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پژوهشحجمیمویه:بخشکمی
مشااهده۱۵تاا۵بهطورکلیحجمیمویهدررو شناسیمدلیابیمعادالتساختاریمیتوایدباان

گویه۴2نامهپژوهش،باتوجهبهاینکهدارایپرسشاین.بهازایهرگویهپرسشنامهتعاانشود(یمویه)

.بهعنوانحجمیمویهتعاانگردیدیفر6۳۰هرگویه،تعدادبراییمویه۱۵ایاست،بادریظرگر تن

کهردایشگاهی)یمویهگاریطبقهایمتناسبباحجمجامعهپژوهشگردآوریاطالعاتازرو جهت

.استفادهشدبهصورتتصاد یودرداخلهرطبقه(طبقهوهردایشجویکواحد

جمعآوریشدوپرسشنامه6۵۴پرسشنامهتوزیعشدوازاینتعداد،7۰۰حدودگردآوریدادههابرای

.مبنایتحلالقرارگر ت
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پژوهش رضاههایوعملااتیمدل:بخشکمی

30



فیتوصایتایجتجزیهوتحلالهای:بخشکمی
جنسات

درصد راواییجنسات
مرد

32850/2

زن
32649/8

654100مجموع
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فیتوصایتایجتجزیهوتحلالهای:بخشکمی
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فیتوصایتایجتجزیهوتحلالهای:بخشکمی

درصد راواییدایشگاه

21132/3 ردوسیمشهد

12318/8اهوازچمرانشهاد

13520/6شاراز

7811/9تبریز

10716/4تهران

654100مجموع

دایشگاهمحلتحصالتعدادودرصدپاسخدهندگانبرحسب

33



فیتوصایتایجتجزیهوتحلالهای:بخشکمی
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فیتوصایتایجتجزیهوتحلالهای:بخشکمی
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فیتوصایتایجتجزیهوتحلالهای:بخشکمی
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باطیاستنیتایجتجزیهوتحلالهای:بخشکمی

معاادالتازرو  رضااههادرآماراساتنباطیجهاتبررسای

.استفادهشدلازرلیرما زاروساختاری

37



:(خروجییرما زارلازرل)برایمدلپژوهشtمقادیرآماره

38



:مستقلمتغارهای
X1(عواملمحاطی)،
X2(عواملمرتبطبا ناوری)،

X3(منابعاطالعاتی)،
X4(خدماتاطالعاتی)،
X5(منابعایسایی)،
X6(عوامل رهنگی)،

X7(عواملاجتماعی)

:متغارهایماایجی
Z1(عاملموقعاتیزمان)
Z2(ویژگیهای ردی)

:متغاروابسته
Y(دهبروزر تاربریامهریزییش)

:(خروجییرما زارلازرل)برایمدلپژوهشtمقادیرآماره

39



داریبارباروزعواملمحاطیکتابخایهازطریقعاملموقعاتیزمانتأ ارمستقامومعنای: رضاهاول
.ر تاربریامهریزییشدهدراستفادهازمنابعوخدماتکتابخایهدارد

40

یتاجه(t)آمارهتیضریبمساررابطهیموردآزمون

معناداراست۵/76و۰/۴۳2/۸۴×۰/۴۵ =۰/۱۹یشدهبروزر تاربریامهریزی←عاملموقعاتیزمان←عواملمحاطی



عنایداریبارعواملمرتبطبا ناوریازطریقعاملموقعاتیزمانتأ ارمساتقاموم: رضاهدوم
.بروزر تاربریامهریزییشدهدراستفادهازمنابعوخدماتکتابخایهدارد

41

یتاجه(t)آمارهتیضریبمساررابطهیموردآزمون

معناداراست۵/76و۰/۸2۱۱/۹۸×۰/۴۵ =۰/۳6زییشدهبروزر تاربریامهری←عاملموقعاتیزمان←عواملمرتبطبا ناوری



بخایهتأ ارمستقاممنابعاطالعاتیبربروزر تاربریامهریزییشدهدراستفادهازمنابعوخدماتکتا:سوم رضاه
.ومعنیداریدارید

یتاجه(t)آمارهتیارضریبمسرابطهیموردآزمون

معناداریاست-۱/6۹-۰/7۵بروزر تاربریامهریزییشده← منابعاطالعاتی

42



تاأ ارابخایهخدماتاطالعاتیبربروزر تاربریامهریزییشدهدراستفادهازمنابعوخدماتکت: رضاهچهارم
.داردمستقامومعنیداری

یتاجه(t)آمارهتیرضریبمسارابطهیموردآزمون

معناداریاست۰/۳6۱/۰۸بروزر تاربریامهریزییشده← خدماتاطالعاتی

43



مستقامتأ ارابخایهمنابعایساییبربروزبهر تاربریامهریزییشدهدراستفادهازمنابعوخدماتکت:پنجم رضاه
.داردومعنیداری

یتاجه(t)آمارهتیارضریبمسرابطهیموردآزمون

معناداریاست-۱/۳۹-۰/۱۵بروزر تاربریامهریزییشده← منابعایسایی

44



یتاجه(t)آمارهتیضریبمساررابطهیموردآزمون

معناداراست۱6/6۹و۰/۵2۵/۳۱×۰/۹۴ =۰/۴۸شدهبروزر تاربریامهریزیی←ویژگیهای ردی←عوامل رهنگی

 تاربریامهریزیعوامل رهنگیازطریقویژگیهای ردیکاربرانتأ ارمستقامومعنیداریبربروزر: رضاهششم
.یشدهدراستفادهازمنابعوخدماتکتابخایهدارد

45



یتاجه(t)آمارهتیضریبمساررابطهیموردآزمون

معناداراست۱6/6۹و۰/۹2۱۵/۵2×۰/۹۴ =۰/۸6شدهبروزر تاربریامهریزیی←ویژگیهای ردی←عواملاجتماعی

یبربروزعواملاجتماعیازطریقویژگیهای ردیکاربرانتأ ارمستقامومعنیدار: رضاههفتم
.ر تاربریامهریزییشدهدراستفادهازمنابعوخدماتدارد

46



کتابخایهتأ ارعاملموقعاتیزمانبربروزر تاربریامهریزییشدهدراستفادهازمنابعوخدمات: رضاههشتم
.مستقامومعنیداریدارد

یتاجه(t)آمارهتیضریبمساررابطهیموردآزمون

معناداراست۰/۴۵۵/76دهبروزر تاربریامهریزییش← عاملموقعاتیزمان

47



ماتکتابخایهویژگیهای ردیکاربرانبربروزر تاربریامهریزییشدهدراستفادهازمنابعوخد: رضاهیهم
.تأ ارمستقامومعنیداریدارد

یتاجه(t)آمارهتیضریبمساررابطهیموردآزمون

معناداراست۰/۹۴۱6/6۹بروزر تاربریامهریزییشده← ویژگیهای ردی

48



:یتایجآزمون رضاهها

49

یتاجه(t)آمارهتیضریبمساررابطهیموردآزمون رضاه

معنادار است5/76و 0/432/84×0/45 =0/19بروز رفتار برنامه ریزي نشده←عامل موقعیتی زمان ←عوامل محیطی اول

معنادار است5/76و 0/8211/98×0/45 =0/36زي نشدهبروز رفتار برنامه ری←عامل موقعیتی زمان ←عوامل مرتبط با فناوري دوم

معنادار نیست-1/69-0/75بروز رفتار برنامه ریزي نشده← منابع اطالعاتی سوم

معنادار نیست0/361/08بروز رفتار برنامه ریزي نشده← خدمات اطالعاتی چهارم

معنادار نیست-1/39-0/15بروز رفتار برنامه ریزي نشده← منابع انسانی پنجم

معنادار است16/69و 0/525/31×0/94 =0/48بروز رفتار برنامه ریزي نشده←ویژگی هاي فردي ←عوامل فرهنگی ششم

معنادار است69/16و 0/9252/15×0/94 =0/86بروز رفتار برنامه ریزي نشده←ویژگی هاي فردي ←عوامل اجتماعی هفتم

معنادار است0/455/76بروز رفتار برنامه ریزي نشده← عامل موقعیتی زمان هشتم

معنادار است0/9416/69بروز رفتار برنامه ریزي نشده← ویژگی هاي فردي یهم



،چاهباه«یمناابعایساای»و«خدماتاطالعااتی»،«منابعاطالعاتی»سهمتغارمستقلیتایجیشانداد

هکننادگاندرباروزر تااربریاماهریزییشادهمراجعمعناداریبارصورتمستقامیاغارمستقام،تأ ار

.یداریداستفادهازمنابعوخدماتکتابخایه

زعبارتنداتأ اربهترتابمازانیشدهبروزر تاربریامهریزیسایرعواملمر ربر:

/.۸6تأ ارضریببا«عواملاجتماعی».2/.۹۴تأ ارباضریب«ویژگیهای ردی».۱

/.۴۵تأ ارضریببا«زمان».۴/.۴۹تأ ارضریببا«عوامل رهنگی».۳

/.۱۹تأ ارضریببا«عواملمحاطی».6/.۳7تأ ارضریببا«عواملمرتبطبا ناوری».۵

تفادهازتأ ارهریکازعواملمر ربرر تاربریامهریزییشدهماراجعاندراسامازان:دومپژوهشسرال

؟منابعیاخدماتکتابخایههایدایشگاهیچقدراست

50



دماتالگویپاشنهادیبارایر تااربریاماهریزییشادهدراساتفادهازمناابعوخا:پژوهشسومسرال

؟کتابخایههایدایشگاهیچاست

51



:دستاوردهایپژوهش

52

ایاههایخدماتدرصاورتتوجاهکتابخسودمندیواستفادهمر رازمنابعیا-هزینها زایش
نشناساییشدهتأ ارگذاربرر تاربریامهریزییشدهمراجعابهمحر هایدایشگاهی

هااتابخایاهبریامهریزییشدهمراجعهکنندگاندراستفادهازمنابعوخدماتکتوجهبهر تارهای
اولانباربانالمللیبرایسطحملیودر

ردباایودراینعرصاهوطراحیمدلهاییعظامدرمدلهایاطالعیابیامکانایجادتحولی

.کاربرانیظرگر تناینجنبهازر تارهای



ژهایداشتهتوجهوی ناوریمرتبطباعواملومحاطیعواملبهپاشنهادمیشودکتابخایههایدایشگاهی

هکننادگانباعثمیشودمراجعزیرایتایجاینپژوهشیشاندادکهتوجهبهاینعواملوبهبودآیها؛باشند

جاینپاژوهشهمانطورکهیتای-صرفزمانباشتریتاجهیزمانباشتریرادرکتابخایهصرفکنندودر

.آییمیگرددمنجربهاستفادهباشترازمنابعوخدماتکتابخایهبهصورتبریامهریزییشدهو-یشانداد

اموردتوجاهمر ربرر تارکاربرانراجتماعیوعوامل رهنگیمیشودکتابخایههایدایشگاهیپاشنهاد

ای اردیقراردهند؛زیرایتایجاینپژوهشیشاندادکهتوجهبهاینعواملوبهبودآیهامیتوایدویژگیه
.دهدارقرارمراجعهکنندگاندرخصوصاستفادهبریامهریزییشدهازمنابعوخدماتکتابخایهراتحتتأ 

:پاشنهادهایکاربردیپژوهش

53



ط ازیکایکهمراجعهکنندگاندرمحاطوالییشدنمدتزماییپاشنهادمیشودکتابخایههایدایشگاهیبرای•
دادکههرچهومجازیکتابخایهصرفمیکنند،بریامههایویژهایداشتهباشندزیرایتایجاینپژوهشیشان
اتکتابخایاهمراجعهکنندگانزمانباشتریرادرکتابخایهصرفکنند،باهاساتفادهباشاترازمناابعوخادم

.میشویدبهصورتبریامهریزییشدهوآییترغاب

آییگاریوخصوصاتمراجعهکنندگانازجملهویژگیهای ردیمیشودکتابخایههایدایشگاهیبهپاشنهاد•
باهکتابخایاه،تصمامهاییاگهاییآیهادراستفادهازمنابعیاخدماتکتابخایه،داشتناحسا مثبتیسابت

هایداشاته،توجهویاژگشتوگذاردرمحاطکتابخایه،ومهارتهایاطالعیابیآیهادریا تنمنابعاطالعاتی
انباهباشندزیرایتایجاینپژوهشیشاندادکهتوجهبهویژگیهاای اردیباعاثمیشاودمراجعهکننادگ

.استفادهباشترازمنابعوخدماتکتابخایهبهصورتبریامهریزییشدهوآییترغابشوید

:پاشنهادهایکاربردیپژوهش
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