
 

 

 ینب در چاپی و الکتریکی منابع از استفاده بر مؤثر عوامل

 کرمانشاه اسالم آزاد و رازی دانشگاه دانشجویان

 3فروزان کرمی، 2صالح رحیمی، 1محمود مرادی
 شناسیمطالعات دانش

 700تا  19، ص 91زمستان  ،71، شماره پنجمسال 

 78/21/91تاريخ دريافت: 

 71/72/91تاريخ پذيرش: 
 چکیده

 دانشجويان ینب در آن بر مؤثر عوامل و چاپی و الکترونیکی منابع از استفاده میزان تعیین پژوهش، هدف اين :هدف
 روش ازنظرلحاظ هدف کاربردی و  به اين پژوهش،: شناسیروش .است بوده کرمانشاه آزاد و رازی دانشگاه

 در کرمانشاه آزاد و رازی دانشگاه دانشجويان ،آماری جامعه و بوده پرسشنامه هاداده گردآوری ابزار .بودپیمايشی 
 برآورد نفر 812 کوکران فرمول با استفاده از نمونه نفر و تعداد 81274 هاآنکه تعداد  بود 91-90 تحصیلی سال

 یآمار هایآزمونو  استفاده شده است یاطبقه -تصادفی گیرینمونهاز روش  گیرینمونهبرای  .شده است
 :هاد. يافته، وآنالیز واريانس بکار گرفته شانسيوار و آمار استنباطی کا اسکوار، توصیف، میانگین، انحراف معیار

 استفاده .چاپی درصد از منابع 11/80الکترونیکی و  از منابع درصد دانشجويان 41/08پژوهش نشان داد که  یهاافتهي
 کیالکترونی منابع از استفاده ن و میزاندرصد بیشتري 0/90اطالعاتی با  یهاگاهيپا یکیالکتروناز بین منابع . اندکرده

 طتوس اطالعاتی نیازهای شدن برآورده میزان. اندشدهارزيابی  متوسط حد چاپی در منابع و زياد در حد خیلی
دارای کمترين  81/0با میانگین  هايتساوبدر باالترين سطح قرار دارد و  00/4 اطالعاتی با میانگین یهاگاهيپا

 درصد(، 4/11زمان ) کمترين در اطالعات به دسترسی ردن نیاز اطالعاتی دانشجويان قرار دارد.سطح در برآورده ک
 از استفاده بازدارنده عامل ترينمهم درصد(، 9/11چشم و مغز ) بر مخرب تأثیرات و کنندهترغیب عامل ترينمهم
 بودن گیرو وقت کنندهترغیب ملعا ترينمهم درصد(، 7/00معتبر ) و صحیح اطالعات. بودند الکترونیکی منابع

تايج ن: گیرینتیجه .بودند چاپی منابع از استفاده بازدارنده عامل ترينمهم درصد(، 1/07امانت ) و جستجو فرايند
 بیشتر چاپی منابع به نسبت دارند، که مزايايی دلیل به الکترونیکی منابع از استفاده باوجوداينکهپژوهش نشان داد که 

 توانندنمی رونیکیالکت گیرند، بنابراين منابعمی قرار مورداستفاده یتوجهقابل میزان به همچنان چاپی بعمنا اما است،
 .گیرندمی قرار مورداستفاده همديگر مکمل عنوانبه بلکه شوند، چاپی منابع جايگزين طور کاملبه

 کتابیمنابع منابع الکترونیکی، منابع چاپی، ی اطالعاتی، هاگاهیپا :کلیدی هایواژه

                                                           
1. رازی  دانشگاه ،گروه علم اطالعات و دانش شناسی ،استاديارMMoradi44@gmail.com 

 s.rahimi@razi.ac.irرازی  دانشگاه ،گروه علم اطالعات و دانش شناسی ،استاديار 2

 foroozankarami24@gmail.com ، دانشگاه رازیناسیعلم اطالعات و دانش ش ،کارشناس ارشد 3

mailto:MMoradi44@gmail.com
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 مقدمه

 هایپیشرفت که 7912 دهه اواسط از و کاغذ به گلی از الواح اطالعات ی ذخیرهرسانه

 خدمات و هادر کتابخانه اطالعات آوریفن از استفاده برای جديدی جايگاه ایرايانه

 ايجاد و 7لوح فشرده بر نوری و الکترونیکی هایرسانه به ؛کرده است کسب رسانیاطالع

(. 7811)رهنمافرد،  است يافته تغییر وسیع هایشبکه و هزينهکم محلی هایشبکه

شکل  به نیز پژوهشی-علمی آثار تا شد سبب الکترونیکی جهان محبوبیت و پذيریدسترس

 شوند منتشر الکترونیکی 0اطالعاتی هایپايگاه و مجالت ها،کتاب قالب در و الکترونیکی

(. گسترش روزافزون منابع 7890شود )نوروزی،  زودهاف هاآن میزان روز بربهروز و

ار را بسی هانآو پژوهشی،  آموزشیالکترونیکی و استفاده گسترده جامعه از اين منابع در امور 

ها در (. اين امر، الزامات جديدی برای مديران کتابخانه0220محبوب ساخته است )محسنی، 

ها خدمات و منابع خود را در کتابخانه آورده است. به وجودبرآوردن نیازهای کاربران 

د تنها بر توانندهند و ديگر نمیهای چاپی و الکترونیکی ارائه میهای مختلف در قالبمحیط

(. اين باور که حضور هر رسانه جديد 0229، 8)وايت و کمال کننداستفاده از منابع چاپی تکیه 

باشد از  هاآنو ارزش  های قبلیممکن است تهديدی برای وضعیت کنونی و رسانه

ی و جويشود، تفکری که امکان هرگونه ابتکار در بهرهتلقی می موردتوجهموضوعات 

ه مزبور رسان ریتأثدر فراگیری  حالدرعینهای نو را از افراد سلب کرده و استفاده از رسانه

ه آن را ه آن، نب بینانهواقعاثری نخواهد داشت. بايد با ورود هر رسانه با نگاه  گونههیچنیز 

ا را هکامل حذف کرد و ناديده گرفت و نه تسلیم محض آن شد و ديگر رسانه صورتبه

 (.7898کنار گذاشت )محمودی و همکاران، 

وری آرسانی بهتر به کاربران خود بايد به فرآهمهای دانشگاهی جهت خدمتکتابخانه

بسیار  توجهمورد سوی مديران کتابخانهانواع مختلف منابع اطالعاتی بپردازند. اين امر بايد از 

ود و با در شهای فراوانی که در زمینه تهیه اين منابع صرف میاما با توجه به هزينه؛ قرار گیرد

                                                           

1. Compact disc (CD) 

2. data bases 

3. White & Kamal 
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جه به و همچنین با تو شودیمها اختصاص داده نظر گرفتن بودجه محدودی که به کتابخانه

چاپی و  هایکدام از قالبشجويان از هرها از میزان استفاده دانعدم آگاهی مسئولین کتابخانه

ع اطالعاتی آوری منابگیری در زمینه فراهمالکترونیکی منابع اطالعاتی، سبب شده تصمیم

 از دانشجويان ادهاستف میزان تعیین با پژوهش اين ها با مسائلی همراه باشد. نتايجبرای کتابخانه

 مرکزت و مناسب سازیمجموعه جهت بهتر ريزیبرنامه موجب چاپی، و الکترونیکی منابع

 خصوص در ات کندمی کمک دانشگاه مسئولین به همچنین. شودمی پرکاربردتر، منابع خريد

 منابع پیچا و الکترونیکی هایقالب از هرکدام تهیه برای بودجه و اعتبار میزان تخصیص

ابع حجم زيادی از من باشند. با توجه به اينکه هزينه تهیه داشته بهتری گیریتصمیم اطالعاتی،

اص شود، به خود اختصها را که توسط سازمان مادر )دانشگاه( تهیه میمنابع مالی کتابخانه

کند تا با تهیه منابع بهینه از خريد يا تهیه منابع تکراری و دهد، اين پژوهش کمک میمی

 عوامل یینعت با گردد. نیزجويی در بودجه کتابخانه میمکمل جلوگیری شود و موجب صرفه

 رفع درصدد انندتومی مسئولین چاپی، و الکترونیکی منابع از استفاده عدم و استفاده بر مؤثر

 سترسید برقراری با ترتیب بدين. برآيند کنندهترغیب عوامل تقويت و بازدارنده عوامل

 اضافی هایهزينه و بودجه اتالف از پرکاربردتر، و مفیدتر اطالعاتی منابع به دانشجويان

 فزايشا درنتیجه و کتابخانه رسانیخدمات سطح ارتقاء موجب و آيدمی عمل به جلوگیری

 و لیم سطح در دانشگاه پژوهشی و آموزشی جايگاه بهبود آن دنبال به و علمی تولیدات

 دانشجويان استفاده میزان بنابراين پژوهش حاضر درصدد است که؛ شودمی المللیبین

و چاپی  الکترونیکی هایزاد اسالمی کرمانشاه از هر يک از قالبدانشگاه رازی و دانشگاه آ

 .کندبر آن را مشخص  مؤثرمنابع اطالعاتی و عوامل 

ای انجام گیری خوشه( در پژوهش خود که با روش نمونه7892زاده )کوکبی و کرمی

 تآموزان دسترسی کمی به کامپیوتر و اينترندادند، دريافتند که درصد بااليی از دانش

 نیازهای موجود، مناسب چاپی و الکترونیکی نیمی از منابع داشتند. در مدارس تنها

اشتند د بیشتری گرايش و دسترسی چاپی منابع به آموزاندانش درمجموع. بود آموزاندانش

 بهره شتریبی الکترونیکی و چاپی منابع از پسر آموزاندانش به نسبت دختر آموزاندانش و

 گرفتند.می
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 ستفادها کم حد در الکترونیکی منابع قضات از دريافتند که (7890) مجیدی و فریقربان 

 کمبود ی،دسترس عدم الکترونیکی، و چاپی منابع از استفاده عدم داليل ترينمهم. کردندمی

 و تابک استفاده میزان ازنظر. ها بودکتابخانه نبودن منابع، مجهز وجود از اطالع عدم وقت،

 منابع زا استفاده عدم داليل ترينمهم. داشتند آماری جامعه بین در را خستن جايگاه مجالت

 و کمبود هاکتابخانه ضعیف رسانیآگاهی ها،کتابخانه نبودن مجهز مذکور، هایکتابخانه

 .بود هاکتابخانه اين منابع از استفاده برای قضات وقت

 تتحصیال دانشجويان هاستفاد میزان هدف بررسی با پژوهشی( 7890) نجفی و غفاری 

 التمج با مقايسه در فارسی چاپی مجالت از قزوين واحد اسالمی آزاد دانشگاه تکمیلی

 داد نشان هايافته .بود نفر از دانشجويان 8101 شامل جامعه پژوهش. دادند انجام الکترونیکی

 از رصدد 0/80 ترتیباينبه. کنندمی استفاده بیشتر الکترونیکی مجالت از دانشجويان،

 درمجموع. کنندمی استفاده الکترونیکی مجالت از درصد 4/01 و فارسی چاپی مجالت

 اطالعاتی نیازهای متوسط در فارسی چاپی مجالت و زياد در حد الکترونیکی مجالت

 عدم عمده دلیل دانشجويان درصد از 7/01 داد نشان نتايج. سازندمی برآورده را دانشجويان

 و ونیکیالکتر مجالت هایپايگاه وجود از اطالع نداشتن را کترونیکیال مجالت از استفاده

 زهانگی ترينمهم. انددانسته هاپايگاه از استفاده در آموزشی دوره نگذراندن درصد 1/77

 و فیألت تخصصی، اطالعات کسب چاپی، و الکترونیکی مجالت از استفاده در دانشجويان

 .است پژوهشی هایطرح انجام و مقاله کتاب، ترجمه

 میزان و نوع بر مؤثر عوامل بررسی و شناسايی پژوهشی با هدف (7890نوروزی ) 

 پزشکی علوم دانشگاه تکمیلی تحصیالت دانشجويان نگاه الکترونیکی از منابع از استفاده

 طول در دانشجويان از نیمی حدود که داد نشان پژوهش انجام داد. نتايج اهواز شاپوریجند

 اهداف، به کنند. کمکمی استفاده الکترونیکی منابع از ساعت 1 تا 7 میزانبه  هفته يک

 مؤثر بازدارنده عامل ترينمهم اينترنتی و ایمشکالت رايانه و کنندهترغیب عامل ترينمهم

 و الکترونیکی منابع از میزان استفاده بین بودند. الکترونیکی منابع از دانشجويان استفاده بر

 آشنايی با عدم انگلیسی، زبان هایمهارت در ضعف کافی، تجربه عدم هبازدارند عوامل

 منابع با آشنايی عدم الکترونیکی، منابع وجود از آگاهی عدم جستجو، هایمهارت



93 

 ...یو چاپ یکیعوامل مؤثر بر استفاده از منابع الکتر 

 

ال
س

 
جم

پن
، 

ره 
ما

ش
71، 

ن 
ستا

زم
71

 

 

و  الکترونیکی منابع از استفاده نوع بین دارد. وجود معناداری منفی رابطه الکترونیکی

 پايه هایمهارت با آشنايی عدم و انگلیسی زبان هایمهارت در ضعف بازدارنده هایعامل

 منابع به مناسب دسترسی ترغیبی هایعاملدارد.  وجود معناداریمثبت  رابطه رايانه

 دکتری و ارشد کارشناسی دانشجويان در میان الکترونیکی منابع سودمندی و الکترونیکی

 اينترنتی و ایايانهمشکالت ر و نیاز احساس عدم هایعاملبودند.  معناداری تفاوت دارای

 .بودند برخوردار معناداری تفاوت از مختلف هایدانشکده دانشجويان میان در

 کارگیریبه( پژوهشی با هدف بررسی میزان و نحوه 7898محمودی و همکاران ) 

 هایگاهدانشعلمی  أتیهو پژوهشی اعضای  آموزشی هایفعالیتهای الکترونیکی در کتاب

 081انجام دادند. نمونه آن از طريق فرمول کوکران  7890-7898سال  دولتی شهر اصفهان در

های يافته .استای متناسب با حجم طبقه-گیری تصادفینفر برآورد شده است. روش نمونه

 آموزشی هایفعالیتکتاب الکترونیکی در  کارگیریبهپژوهش نشان داد که میزان و نحوه 

. ستادولتی شهر اصفهان بیشتر از سطح متوسط  هایدانشگاهعلمی  أتیهو پژوهشی اعضای 

آگاهی و دستیابی به کتاب الکترونیکی در  هایروش مؤلفههمچنین میزان کاربرد 

ر دولتی شهر اصفهان کمت هایدانشگاهعلمی  أتیهو پژوهشی اعضای  آموزشی هایفعالیت

 هاییتفعالاز سطح متوسط و میزان کاربرد استفاده از محتوای کتاب الکترونیکی در 

 و پژوهشی، بیشتر از سطح متوسط بود. آموزشی

 یعلم أتیه اعضای استفاده میزان هدف مقايسه با پژوهشی( 7898) بیگدلی و همکاران 

 و نیکیالکترو مجالت از شیراز دانشگاه علوم دانشکده تکمیلی تحصیالت دانشجويان و

 782 و علمیهیئت اعضای از رنف 01 شامل آماری جامعه. دادند مشترک انجام چاپی مجالت

 در یکیالکترون مجالت از دانشجويان و استادان که داد نشان هايافته. بود دانشجويان از نفر

 هشد باعث روزآمد اطالعات و کنندمی استفاده متوسط حد در چاپی مجالت از و زياد حد

 جايگزين را یکیالکترون مجالت آنان درصد 19. شود استفاده بیشتر الکترونیکی مجالت از

 کمتر اپیچ مجالت و زياد حد در الکترونیکی مجالت. انددانسته چاپی مجالت برای مناسبی

 رد انگیزه ترينمهم سازند.می برآورده را پاسخگويان اطالعاتی نیازهای متوسط، حد از

 و کتاب رجمهت و تألیف تخصصی، اطالعات کسب چاپی، و الکترونیکی مجالت از استفاده
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 مجله وجود از ناآگاهی بازدارنده عوامل ترينمهم است. پژوهشی هایطرح انجام و همقال

 عامل ينترمهم. است شده عنوان مربوط رشته در الکترونیکی مجله نبود الکترونیکی و

 دنظرمور مجله وجود از ناآگاهی يا آسان دسترسی عدم چاپی مجالت از استفاده در بازدارنده

 موزشآ به الکترونیکی مجالت از استفاده در پاسخگويان درصد 04. است بوده کتابخانه در

 .داشتند نیاز

 چگونگی و يابیاطالع فرايند شناسايی ( پژوهشی با هدف7894بیگدلی و همکاران ) 

 منابع زا اهواز چمران شهید تکمیلی دانشگاه تحصیالت دانشجويان استفاده و دهیاولويت

 دفراين در دانشجويان شناختیجمعیت هایيژگیو برخی نقش شناسايی و اطالعاتی

 انشجوياند به اين نتايج رسیدند که هاآن .انجام دادند اطالعاتی منابع از و استفاده يابیاطالع

برای  و «اطالعاتی نیازهای رفع» برای انسانی و چاپی الکترونیکی، منابع از ترتیب به

 از خود اطالعاتی نیازهای رفع برای وياندانشج برند،می بهره خود «اطالعات روزآمدسازی»

 از ساعت 01طور متوسط به هاآن کنند.می مشورت با متخصصان ابتدا انسانی منابع میان

 ارتباطی و عاتیاطال هایفناوری که معتقدند موردبررسی افراد اکثر. کنندمی استفاده اينترنت

 ستنخ مرحله در کتابداران از آنان. است داشته نقش کتابخانه به آنان مراجعه در کاهش

 فرايند در دانشجويان. طلبندمی کمک جستجوی اطالعات و اسناد يا هاکتاب جايابی برای

 ران بودنگ مختلف، بسیار هایمکان در اطالعات پراکندگی مانند مشکالتی با يابیاطالع

 .بودند مواجه اطالعات آخرين نبودن موجود و اطالعاتی منابع تهیه

پژوهشی با هدف بررسی میزان استفاده و عادات مطالعه  (0278) 7و همکاران کوماگلو

های الکترونیکی و چاپی در بین دانشجويان انجام دادند. تمرکز اين پژوهش بر استفاده کتاب

دانشجو مشغول به  000های مختلف بود. نمونه شامل های الکترونیکی در دانشکدهاز کتاب

درصد از دانشجويان  01نتايج پژوهش،  بر اساسف ترکیه بود. دانشگاه مختل 80تحصیل در 

های خواننده کتاب هاآندرصد  00خوانند و اعالم کردند که يک کتاب در هفته می

الکترونیکی هستند. عالوه بر اين بین محیط اجتماعی و عادات مطالعه رابطه معناداری وجود 

                                                           

1. Cumaoglu et al. 
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کتاب الکترونیکی را در اولويت قرار پذيری درصد از دانشجويان مزيت دسترس 01دارد. 

بیشتر از کتاب الکترونیکی  پژوهشاظهار داشتند که برای انجام  هاآندرصد  17دادند. 

داده  های الکترونیکی که در بین دانشجويان بیشتر ترجیحکنند. فرمتی از کتاباستفاده می

ای هبرای استفاده از کتابترين رسانه بود و رايانه رايج 7افدیپی حملقابلفرمت  شودیم

 الکترونیکی بود.

( پژوهشی با هدف بررسی الگوهای استفاده و درک 0274) 0جی يانگ و همکاران 

نیکی و های الکترواستفاده از کتاب راًیاخهای الکترونیکی انجام دادند. کاربران از کتاب

فته است. ی افزايش ياجهتوقابل طوربههای دانشگاهی کره جنوبی در کتابخانه هاآناشتراک 

نفر از کاربران پنج کتابخانه  919ها از يک نظرسنجی گسترده از محقق برای گردآوری داده

ستفاده های الکترونیکی را اشتراک دارند، ادانشگاهی بزرگ کره جنوبی که بسیاری از کتاب

اوايل  د که ازدهها نشان میکرده است. ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه بوده است. يافته

ی در توجهابلقهای الکترونیکی برای اولین بار معرفی شد تغییر ، زمانی که کتاب0222سال 

به نوبی های دانشگاهی کره جهای الکترونیکی در کتابخانهدرک و افزايش استفاده از کتاب

 ور کاملطهای الکترونیکی بهپیشرفت در اکثر توابع کتاب باوجوداينآمده است.  وجود

ت باالتر اين است که کاربران با سطح تحصیال توجهقابلاند. نتیجه قرار نگرفته مورداستفاده

ربه بهتری از و تج کنندیمهای الکترونیکی استفاده تر و به میزان بیشتری از کتابراحت

 دارند. هاآناستفاده از 

 ترکیه ازآموزان میزان استفاده دانش بررسی به خود پژوهش در (0274) 8توسون 

 آن پرداخته داليل در مطالعه اين منابع و هاآنو تعیین اولويت  الکترونیکی و چاپی هایکتاب

 موسیقی، آموزش کامپیوتر، آموزش ان بخشآموزدانش از نفر 011نمونه پژوهش  .است

 تنها ها،تهياف به توجه با. اجتماعی بود علوم آموزش ابتدايی، آموزش دبستانی،پیش آموزش

 هایکتاب مطالعه میزان .کردندمی استفاده الکترونیکی هایکتاب از درصد 9/02

                                                           

2. PDF 

3. Jae-Young et al. 

4. Tosun 
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 ديگر هایبخش به نسبت اجتماعی علوم آموزش بخش آموزاندانش بین در الکترونیکی

 استفاده الکترونیکی هایکتاب از دختر آموزاندانش از بیشتر پسر آموزاندانش .بود باالتر

 واندنخ هابخش ساير آموزاندانش به نسبت موزش کامپیوترآ بخش آموزاندانش. کنندمی

 آموزش بخش آموزاندرصد از دانش 0/01. دهندمی ترجیح کمتر را الکترونیکی هایکتاب

از سالمت  محافظت»های چاپی بر الکترونیکی را ابتدايی دلیل ارجحیت استفاده از کتاب

 مانیبهتر مطالب ز درک»بیان کردند. « کتاب داشتننگه دست در»آنان  درصد 0/01و  «چشم

 در چاپی هایکتاب ترجیح دلیل ترينمهم درصد 1/1 میزان با «است دست در کتاب که

 «ونیکیالکتر هایکتاب خواندن برای الزم آوریفن نداشتن». است آموزش کامپیوتر بخش

 درصد 0/7 نرخ با «است دست در کتاب که زمانی بهتر مطالب درک» و درصد 0/7 نرخ با

 0/74 و دختر آموزاندانش از درصد 7/82. است چاپی هایکتاب ترجیح داليل ترينمهم

 هایابکت ترجیح دلیل را «دست در کتاب داشتننگه به عالقه» پسر آموزاندانش از درصد

 .بیان کردند چاپی

 از استفاده و ادراک بررسی آگاهی، منظوربهی پژوهش( 0274) 7بیتس و مالهالند 

مالی انجام ش ايرلند سراسر هایدانشگاه در علمی أتیه اعضای توسط الکترونیکی هایابکت

 باوجوداينکه دهدمی نشان هايافته. است شده آوریجمع نظرسنجی طريق از هاداده. داد

 استقبال عمنب يک عنوانبه آن از و بوده الکترونیکی هایکتاب پذيرای علمی أتیه اعضای

 فادهاست و برداشت در «مرتبط عناوين از آگاهی عدم» و «خواندن تجربه فضع» اما اندکرده

 علمی أتیه اعضای درصد 42 که داده نشان هاپژوهش. است داشته ریتأث منابع اين از هاآن

 به بیشتر دسترسی .اندنکرده استفاده الکترونیکی هایکتاب از سال، پنج از کمتر کار سابقه با

فاده افزايش است و مؤثرتر خدمات برای الزم شرط يادگیری و وزشبهتر آم ترويج عناوين،

 بودجه با وجود. است علمی أتیه آموزشی اهداف به رسیدن برای الکترونیکی هایکتاب از

 با هرابط در کاربران انتظارات و عادات نیازها، ها،ديدگاه درک هاکتابخانه محدود فضای و

 .است مهم وعهمجم ايجاد برای الکترونیکی هایکتاب

                                                           

1. Mulhollanda & Batesb 
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های پژوهشی با هدف بررسی ديدگاه دانشجويان در مورد کتاب (0271) 7يالمن 

 148 موردمطالعه. افراد داده استدر مورد اين منابع انجام  هاآنالکترونیکی و سطح دانش 

کمی و کیفی متفاوتی  هایروشنفر از دانشجويان بودند. در راستای اهداف اين مطالعه 

رار گرفت. نتايج نشان داد که استفاده از کتاب الکترونیکی با توجه به سطح ق مورداستفاده

يابد. سطح دانش دانشجويان علوم اجتماعی در مورد تحصیل دانشجويان افزايش می

تر ايینهای خارجی پهای الکترونیکی در مقايسه با دانشجويان علوم، رياضیات و زبانکتاب

های الکترونیکی و صد از دانشجويان بین کتابدر 71/79است. همچنین مشخص شد که 

درصد  91/01های چاپی و کتاب هاآندرصد  11/14 کهدرحالیچاپی تفاوتی قائل نشدند. 

 های الکترونیکی را ترجیح دادند.کتاب هاآناز 

( در پژوهش خود چهار متغیر اساسی جنسیت، سطح 0271) 0دوکیچ و استريسکاوچ 

 دپژوهشموراند. جامعه قرار داده موردبررسیرشته تحصیلی را  و نامثبتتحصیل، وضعیت 

ه بیشتر ها نشان داد کداده وتحلیلتجزيهنفر از دانشجويان يک دانشگاه کرواسی بودند.  922

های سايتو منابع آنالين مشابه و نیز وب 8پدياويکی: ازجملهدانشجويان از منابع الکترونیکی 

عداد دفعات فراوانی در ت ریتأثسطح تحصیل و رشته تحصیلی کنند. دانشگاهی استفاده می

ان از مزايای دانشجوي باوجوداينکهدهد ها نشان میاستفاده از منابع الکترونیکی دارند. يافته

دهد، اما درصد کمی از آنان منابع منابع الکترونیکی آگاه هستند و به آن اهمیت می

جويان نتايج نشان داد که دانش نيبر اهند. عالوه دالکترونیکی را به منابع چاپی ترجیح می

بر ايی هاز منابع الکترونیکی را دارند. تفاوت مؤثراعتقاد دارند که مهارت الزم برای استفاده 

 ؛متغیرهای سطح تحصیل و رشته تحصیلی در استفاده از منابع الکترونیکی وجود دارد اساس

 اند.هبود ریتأثیب نامثبتاما متغیرهای جنسیت و 

( در مقاله خود به بررسی میزان آگاهی و استفاده دانشجويان کارشناسی 0270) 4الکی 

شناسی جنوب نیجريه از منابع اطالعاتی الکترونیکی پرداخته ارشد علم اطالعات و دانش

                                                           

2. Yalman 

1. Dukic & Striskovic 

2. Wikipedia 

3. Lucky 
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نفر از  811گیری برای اين پژوهش، سرشماری بوده و کل جمعیت است. روش نمونه

 هاداده آوریجمعابزار  عنوانبهار گرفتند. پرسشنامه استاندارد قر موردبررسیدانشجويان 

استفاده شده است. نتايج نشان داد که دانشجويان تحصیالت تکمیلی علم اطالعات و 

 هانآآگاه هستند و به میزان زيادی از  کامالًشناسی از منابع اطالعاتی الکترونیکی دانش

ن در استفاده از اطالعات الکترونیکی مهارت کافی کنند. همچنین اين دانشجويااستفاده می

ی های تحقق به اين نتیجه دست يافتند که دسترسی به منابع الکترونیکيافته بر اساسدارند. 

ضروری است و ابزاری برای توانمندسازی دانشجويان تحصیالت تکمیلی علم اطالعات و 

 .استشناسی جنوب نیجريه دانش

 مؤثر عوامل و چاپی و الکترونیکی منابع از استفاده میزان نتعیی هدف اصلی اين پژوهش

ز ا اساسی پژوهش هایسؤال .است کرمانشاه آزاد و رازی دانشگاه دانشجويان بین در آن بر

 قرار زير است:

. دانشجويان دانشگاه رازی و دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه از میان منابع الکترونیکی و 7

 کدام قالب استفاده کنند؟ دهند ازچاپی ترجیح می

ر های الکترونیکی و چاپی منابع اطالعاتی چقد. میزان استفاده دانشجويان از هر يک از قالب0

 است؟

. منابع الکترونیکی و چاپی هر يک تا چه اندازه نیازهای اطالعاتی دانشجويان را برآورده 8

 ؟کندمی

 ترونیکی و چاپی چقدر است؟. میزان مهارت دانشجويان در استفاده از منابع الک4

بر استفاده از منابع الکترونیکی و چاپی توسط  مؤثرکننده عوامل ترغیب ترينمهم. 1

 اند؟دانشجويان کدام

بر استفاده از منابع الکترونیکی و چاپی توسط دانشجويان  مؤثرعوامل بازدارنده  ترينمهم. 0

 اند؟کدام

شناختی معیتهای جترونیکی و چاپی با توجه به ويژگی. آيا بین میزان استفاده از منابع الک1

 دانشجويان تفاوت معناداری وجود دارد؟
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رازی و  گاهدانش . آيا بین میزان استفاده از منابع الکترونیکی و چاپی در بین دانشجويان.1

 دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه تفاوت معناداری وجود دارد؟

 روش

 پیمايشی هایپژوهش زروش ج ازنظرکاربردی و  هایوهشپژنوع جزء  ازنظرپژوهش حاضر 

پژوهش کلیه دانشجويان دانشگاه رازی و دانشگاه آزاد اسالمی  آماریاست. جامعه 

ه ب درمجموعکرمانشاه، در تمامی مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا 

بر . حجم نمونه اندبودهمشغول به تحصیل  91-90نفر که در سال تحصیلی  81274تعداد 

گیری گیری از روش نمونهآمد. برای نمونه به دستنفر  812 7فرمول کوکران اساس

اخته سآوری اطالعات از پرسشنامه محققای استفاده شده است. برای جمعطبقه -تصادفی

پرسشنامه توسط تعدادی از اساتید رشته علم اطالعات  استفاده گرديده است. روايی محتوايی

گرفت. جهت سنجش پايايی پرسشنامه از ضريب آلفای  قرار تأيید شناسی موردشو دان

محاسبه شد که نشان از پايايی  ٪12استفاده شده است که آلفای کرونباخ آن  0کرونباخ

 مطلوب پرسشنامه بود.

 هایافته

 ونیکیرالکت منابع میان از کرمانشاه اسالمی آزاد دانشگاه و رازی دانشگاه دانشجويان: 7 سؤال

 کنند؟ استفاده قالب کدام از دهندمی ترجیح چاپی و

 ترجیح منابع الکترونیکی و چاپی برحسب دهندگانپاسختوزیع فراوانی  .1جدول 

 df 2X درجه آزادی (Sig) یمعنادارسطح  درصد نوع منبع دهندگانپاسخ

 دانشجويان دانشگاه رازی
 9/07 الکترونیکی

222/2 7 190/70 
 7/81 چاپی

 دانشجويان دانشگاه آزاد
 01 الکترونیکی

222/2 7 212/74 
 81 چاپی

                                                           

1. Cochran formula 

2. Cronbach's alpha 



111 

 شناسیدانشفصلنامه مطالعات 

 

ال
س

 
جم

پن
، 

ره 
ما

ش
71، 

ن 
ستا

زم
71

 

 df 2X درجه آزادی (Sig) یمعنادارسطح  درصد نوع منبع دهندگانپاسخ

 جمع کل
 0/08 الکترونیکی

227/2 7 870/00 
 1/80 چاپی

، مقادير سطح معناداری برای دانشجويان دانشگاه رازی و 7با توجه به نتايج جدول 

کمتر است. به  21/2دانشگاه آزاد اسالمی به تفکیک و کل اعضای نمونه از سطح خطای 

عبارتی نتايج آزمون حاکی از وجود تفاوت معناداری بین منابع الکترونیکی و چاپی است. 

و در بین  درصد 9/07دهد که از بین دانشجويان دانشگاه رازی همچنین نتايج نشان می

دهندگان، منابع درصد پاسخ 0/08 درمجموعدرصد و  01دانشجويان دانشگاه آزاد 

 دهند.را به منابع چاپی ترجیح می الکترونیکی

 اطالعاتی منابع چاپی و الکترونیکی هایقالب از يک هر از دانشجويان استفاده میزان: 0سؤال 

 است؟ چقدر
 یکیاستفاده از منابع الکترون زانیدرباره م دهندگانپاسخنگرش  .2 جدول

 دهندگانپاسخ

 

 هاهيگو

 دانشگاه دانشجويان

 رازی

 اهدانشگ دانشجويان

 آزاد
 و میانگین کل جمع

 معیار انحراف
 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 40/4±941/2 9/10 882 7/14 780 1/11 791 الکترونیکی مجالت

 00/4±101/2 0/90 810 4/92 740 0/94 072 اطالعاتی هایپايگاه

 70/4±081/7 1/11 011 8/11 708 14 701 الکترونیکی هایکتاب

 72/4±022/7 8/10 092 1/11 779 1/10 717 هاسايتوب

 97/8±017/7 1/17 010 10 778 8/17 719 فشرده هایلوح

 74/8±184/7 0/40 711 1/40 18 0/40 724 چاپی مجالت

 01/0±120/7 1/82 771 7/88 10 7/09 01 چاپی هایکتاب

 01/8±811/7 8/41 710 1/40 01 7/41 721 هانامهپايان

 71/0±818/7 0/79 18 0/07 84 1/71 89 هاهروزنام

 01/8±878/7 0/00 081 0/11 90 1/01 740 استانداردها

 01/8±420/7 41 717 7/42 08 1/41 721 اختراعات ثبت پروانه

 91/8±828/7 12 000 0/18 771 1/01 717 پژوهش یهاگزارش

 مقاالت مجموعه

 هايیگردهما
717 1/10 90 0/11 008 0/09 809/7±90/8 
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 یشترينب اطالعاتی هایپايگاه الکترونیکی، منابع بین از که دهدمی نشان 0 جدول نتايج

. دارند را( درصد 1/17) استفاده میزان کمترين فشرده هایلوح و( درصد 0/90) استفاده میزان

 هایپايگاه رازی دانشگاه دانشجويان ازنظر که دهدمی نشان گروه دو مقايسه همچنین

 4/92) اطالعاتی هایپايگاه نیز آزاد دانشگاه دانشجويان ازنظر و( درصد 0/94) اتیاطالع

 ازنظر شردهف هایلوح. دارند الکترونیکی منابع بین در را استفاده میزان بیشترين( درصد

 کمترين( درصد 10) آزاد دانشگاه دانشجويان و( درصد 8/17) رازی دانشگاه دانشجويان

 منابع بین از هک دهدمی نشان همچنین نتايج .دارند الکترونیکی منابع بین در را استفاده میزان

 میزان کمترين هاروزنامه و( درصد 12) استفاده میزان بیشترين پژوهش هایگزارش چاپی،

 دانشجويان ازنظر که دهدمی نشان گروه دو مقايسه همچنین. دارند را( درصد 0/79) استفاده

 آزاد دانشگاه دانشجويان ازنظر و( درصد 1/10) هاگردهمايی تمقاال مجموعه رازی دانشگاه

. ارندد چاپی منابع بین در را استفاده میزان بیشترين( درصد 0/18) پژوهش هایگزارش نیز

 0/07) آزاد دانشگاه دانشجويان و( درصد 1/71) رازی دانشگاه دانشجويان ازنظر هاروزنامه

 .دارند چاپی منابع بین در را استفاده میزان کمترين( درصد

 را دانشجويان اطالعاتی نیازهای اندازه چه تا يک هر چاپی و الکترونیکی منابع: 8سؤال 

 ؟کندمی برآورده

اپی چ از منابعبا استفاده  دهندگانپاسخ یاطالعات یازهاین شدن برآورده زانیم توزیع فراوانی .3جدول  

 یکیالکترونو 

 دهندگانپاسخ

 

 هاهيگو

 دانشگاه ياندانشجو

 رازی

 دانشگاه دانشجويان

 آزاد

 و میانگین کل جمع

 معیار انحراف

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 40/4±941/2 9/10 882 7/14 780 1/11 791 الکترونیکی مجالت

 00/4±101/2 0/90 810 4/92 740 0/94 072 اطالعاتی هایپايگاه

 70/4±081/7 1/11 011 8/11 708 14 701 الکترونیکی هایکتاب

 81/0±021/7 4/10 074 8/12 19 1/02 781 هاسايتوب

 40/8±712/7 1/02 19 1/01 42 1/71 89 فشرده هایلوح

 74/8±711/7 7/01 721 7/88 10 1/04 11 چاپی مجالت
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 دهندگانپاسخ

 

 هاهيگو

 دانشگاه ياندانشجو

 رازی

 دانشگاه دانشجويان

 آزاد

 و میانگین کل جمع

 معیار انحراف

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 04/0±700/7 1/48 701 0/41 14 1/42 97 چاپی هایکتاب

 24/8±001/7 4/81 710 7/88 10 4/89 92 هانامهپايان

 01/8±004/7 90/02 11 4/01 42 0/70 81 هاروزنامه

 72/4±222/7 8/0 04 7/1 1 7/1 70 استانداردها

 01/4±949/2 0/1 02 4/0 72 4/4 72 اختراعات ثبت پروانه

 00/8±019/7 9/00 11 9/04 89 1/07 41 پژوهش یهاگزارش

 41/8±007/7 9/08 97 1/79 87 9/00 02 هاگردهمايی مقاالت مجموعه

 یهاپايگاه الکترونیکی، منابع بین از که دهدمی نشان 8 جدول در آمدهدستبه نتايج

 میزان کمترين فشرده هایلوح و( درصد 0/90) اطالعاتی نیازهای میزان بیشترين اطالعاتی

 گروه دو سهمقاي همچنین. سازندمی برآورده را دانشجويان( درصد 1/02) اطالعاتی نیازهای

 ازنظر و( درصد 0/94) اطالعاتی هایپايگاه رازی دانشگاه دانشجويان ازنظر که دهدمی نشان

 نیازهای میزان بیشترين( درصد 4/92) اطالعاتی هایپايگاه نیز آزاد دانشگاه دانشجويان

 يانشجودان ازنظر فشرده هایلوح. سازندمی برآورده الکترونیکی منابع بین در را اطالعاتی

 نیازهای میزان کمترين( درصد 1/01) آزاد دانشگاه دانشجويان و( درصد 1/71) رازی دانشگاه

 نیازهای ویپاسخگ کافی اندازه به و سازندمی برآورده الکترونیکی منابع بین در را اطالعاتی

 نابعم بین از که دهدمی نشان همچنین نتايج .نیستند آزاد و رازی دانشگاه دانشجويان اطالعاتی

 اختراعات ثبت پروانه و( درصد 1/48) اطالعاتی نیازهای میزان بیشترين چاپی هایکتاب چاپی،

 مقايسه همچنین. سازندمی برآورده را دانشجويان( درصد 0/1) اطالعاتی نیازهای میزان کمترين

 و( درصد 1/42) چاپی هایکتاب رازی دانشگاه دانشجويان ازنظر که دهدمی نشان گروه دو

 نیازهای میزان بیشترين( درصد 0/41) چاپی هایکتاب نیز آزاد دانشگاه دانشجويان ازنظر

 جوياندانش ازنظر اختراعات ثبت پروانه. سازندمی برآورده چاپی منابع بین در را اطالعاتی

 کمترين( درصد 7/1) آزاد دانشگاه دانشجويان ازنظر استانداردها و( درصد 4/4) رازی دانشگاه
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 خگویپاس کافی اندازه به و سازندمی برآورده چاپی منابع بین در را اطالعاتی نیازهای میزان

 .نیستند آزاد و رازی دانشگاه دانشجويان اطالعاتی نیازهای

 : میزان مهارت دانشجويان در استفاده از منابع الکترونیکی چقدر است؟4 سؤال

 بع الکترونیکیدهندگان در استفاده از منامیزان مهارت پاسخ .4جدول 

 دهندگانپاسخ

 

 هاهيگو

 دانشگاه انيدانشجو

 یراز

 دانشگاه انيدانشجو

 آزاد

 Sig df 2X کل جمع

 درصد یفراوان درصد یفراوان درصد یفراوان

 و نترنتياز ا استفاده

 آنامکانات جستجو در 
704 1/18 779 1/11 018 1/14 222/2 4 10/081 

 18/001 1 222/2 0/11 072 1/02 91 1/17 771 یکیالکترون یهاکتاب

 02/782 4 222/2 1/48 700 0/44 12 48 90 یکیالکترون یهامجله

 07/700 4 222/2 7/17 794 9/10 18 1/49 777 یاطالعات یهاگاهيپا

 14/741 4 222/2 9/11 004 9/04 720 1/14 700 هاتيساوب

 87/10 4 222/2 9/81 741 0/40 01 8/80 17 فشرده یهالوح

دهندگان در استفاده از منابع ، بیشترين مهارت پاسخ4جدول  یهاافتهيبا توجه به 

درصد(،  1/14الکترونیکی به ترتیب استفاده از اينترنت و امکانات جستجو در آن )

. با توجه به نتايج آزمون است( 0/11های الکترونیکی )درصد( و کتاب 9/11ها )سايتوب

توان ، بنابراين میاستکمتر  21/2تمامی موارد از میزان سطح خطای خی دو سطح معناداری 

ای هگفت بین دو گروه در میزان مهارت استفاده از اينترنت و امکانات جستجو در آن، کتاب

فشرده  هایها و لوحسايتهای اطالعاتی، وبهای الکترونیکی، پايگاهالکترونیکی، مجله

ن میزان مهارت دانشجويان دانشگاه آزاد در استفاده از تفاوت معناداری وجود دارد. همچنی

 منابع الکترونیکی از دانشجويان دانشگاه رازی بیشتر است.

 توسط اپیچ و الکترونیکی منابع از استفاده بر مؤثر کنندهترغیب عوامل ترينمهم: 1سؤال 

 اند؟کدام دانشجويان
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 دهندگاناسخپاستفاده از منابع الکترونیکی توسط  بر مؤثرکننده و درصد عوامل ترغیب عیتوز .5جدول 

 دهندگانپاسخ

 

 هاهيگو

 دانشجويان

 رازی دانشگاه

 دانشجويان

 آزاد دانشگاه
 و میانگین کل جمع

 معیار انحراف
 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 11/2±802/2 4/11 880 0/19 742 9/11 790 زمان کمترين در اطالعات به دسترسی

 11/2±470/2 4/11 091 9/12 701 1/10 717 زمانی محدوديت عدم و ساعته 04 دسترسی

دقت باال در جستجو و بازيابی  وسرعت 

 اطالعات
788 0/19 90 7/07 009 8/02 492/2±02/2 

 01/2±401/2 9/01 011 0/00 724 7/09 714 الکترونیکی اطالعات بودنو روزآمد  جديد

 پايگاه چندين در نزماهمامکان جستجوی 

 اطالعاتی
711 1/09 724 0/00 019 0/01 400/2±01/2 

 از استفاده و دسترسی جستجو، سهولت

 مطالب مرور و اطالعات
701 4/11 99 7/08 001 1/19 497/2±02/2 

 80/2±412/2 1/81 780 1/88 18 0/81 18 چاپی صورتبه موردنیاز اطالعات نبود

 و زانار تکثیر تقابلی و ينههز در جويیصرفه

 آسان
781 4/07 10 1/14 008 1/11 498/2±19/2 

روی رايانه  بر یازموردناطالعات  هامکان ذخیر

 یبه کپ یازبدون ن
780 07 19 8/12 071 0/10 490/2±11/2 

 یاچندرسانه قابلیت

 غیره( و تصوير صدا، انیمیشن،) 
94 0/40 04 1/42 711 0/47 494/2±40/2 

 11/2±400/2 4/11 071 7/14 11 0/19 788 آسان نگهداری و ابجايیج انتقال، امکان

 01/2±491/2 1/84 787 81 11 7/84 10 تریطوالن ماندگاری و بیشتر بقای

 تعداد زمانهم استفاده و دسترسی اجازه

 کاربران از بسیاری
91 0/40 49 0/87 744 9/81 410/2±84/2 

 40/2±499/2 1/41 718 8/48 01 7/41 721 زيستمحیط به کمک

 مراجعه به نیاز عدم و دور راه از دسترسی امکان

 کتابخانه به
741 4/00 90 0/11 042 0/08 418/2±08/2 

 و تریعوس الکترونیکی اطالعاتی منابع اشتراک

 است ترآسان
90 48 08 7/42 719 1/47 494/2±40/2 
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 در کمترين زمان اطالعاتدسترسی به دهد که نشان می 1در جدول  آمدهدستبهنتايج 

امکان درصد( و  4/11ساعته و عدم محدوديت زمانی ) 04 درصد(، دسترسی 4/11)

عوامل  ترينمهمدرصد( از  0/01در چندين پايگاه اطالعاتی ) زمانهمجستجوی 

اشند. بکننده دانشجويان دانشگاه رازی و آزاد در استفاده از منابع الکترونیکی میترغیب

ر د دسترسی به اطالعاتدانشجويان دانشگاه رازی  ازنظردهد که روه نشان میمقايسه دو گ

ر د دسترسی به اطالعاتدانشجويان دانشگاه آزاد نیز  ازنظردرصد( و  9/11) کمترين زمان

 .ستاگیری و استفاده از منابع الکترونیکی ترين علت بهرهدرصد( اصلی 0/19) کمترين زمان

 دهندگاناسخپتوسط  یبر استفاده از منابع چاپ مؤثر کنندهبیعوامل ترغمیانگین فراوانی و  عیتوز .6 جدول

 دهندگانپاسخ

 

 هاهيگو

 دانشجويان

 رازی دانشگاه

 دانشجويان

 آزاد دانشگاه
 و میانگین کل جمع

 معیار انحراف
 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 81/2±411/2 1/84 780 1/89 00 4/87 12 اتاطالع به دسترسی و جستجو سهولت

 79/2±894/2 0/79 18 1/71 09 1/79 44 اطالعات به دستیابی سرعت

 08/2±479/2 0/00 10 0/08 81 00 49 چاپی مجالت و کتاب حمل قابلیت

 42/2±497/2 42 710 0/81 19 1/47 98 تونم آسان و سريع مرور يا تورق قابلیت

 و کتابدار راهنمايی از استفاده امکان

 مناسب اطالعات بازيابی
42 9/71 09 1/71 09 0/71 810/2±71/2 

 00/2±410/2 7/00 080 1/10 19 9/01 741 معتبر و صحیح اطالعات

 40/2±494/2 0/47 711 1/42 04 0/40 94 خاص آموزش به نیاز عدم و آسان استفاده

 اتاطالع در تغییرعدم و بیشتر ثبات

 چاپی منابع
19 1/00 47 7/00 722 8/00 447/2±00/2 

 80/2±400/2 1/87 707 1/88 18 1/82 01 دريافتی اطالعات بهتر کیفیت

 18/2±122/2 0/10 022 7/14 11 0/17 771 چاپی متون مطالعه بیشتر دقت

 خط امکان و مدرک شکل با آشنايی

 متون بر تأکید و کشیدن
724 0/40 10 9/41 710 8/40 499/2±40/2 

 17/2±127/2 1/12 798 7/14 11 4/41 721 چاپی تنم خواندن به عالقه

 خاص آوریفن و تجهیزات به نیاز عدم

 استفاده برای
10 7/01 44 01 722 8/00 447/2±00/2 

 79/2±894/2 0/79 18 7/79 82 8/79 48 کمتر هزينه و ترمتیق کم
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 ،(درصد 7/00) معتبر و صحیح اطالعات که دهدمی نشان 0 جدول در آمدهدستبه نتايج

 از( درصد 1/12) چاپی متن خواندن به عالقه و( درصد 0/10) چاپی متون مطالعه بیشتر دقت

 اپیچ منابع از استفاده در آزاد و رازی دانشگاه دانشجويان کنندهترغیب عوامل ترينمهم

 حیحص اطالعات رازی دانشگاه دانشجويان ازنظر که دهدمی نشان گروه دو مقايسه. باشندمی

 1/10) معتبر و صحیح اطالعات نیز آزاد دانشگاه دانشجويان ازنظر و( درصد 9/01) معتبر و

 .است چاپی منابع از استفاده و گیریبهره علت تريناصلی( درصد

بر استفاده از منابع الکترونیکی و چاپی توسط  مؤثرعوامل بازدارنده  ترينمهم: 0 سؤال

 اند؟دانشجويان کدام

 دهندگان¬توسط پاسخ یکیبر استفاده از منابع الکترون مؤثرعوامل بازدارنده  اوانیفر عیتوز .7جدول 

 دهندگانپاسخ

 

 هاهيگو

 دانشجويان

 رازی دانشگاه

 دانشجويان

 آزاد دانشگاه
 و میانگین کل جمع

 معیار انحراف
 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 منابع انواعاز  آگاهی عدم و اطالعیبی

 موجود کترونیکیال
11 1/84 14 4/84 787 1/84 410/2±84/2 

 یجانب لوازم و افزارسخت تهیه به نیاز

 اطالعات به دسترسی
41 0/02 81 0/08 10 0/07 470/2±00/2 

 82/2±402/2 8/82 771 1/01 41 4/87 12 اينترنت به دسترسی باالی هزينه

 رسیدست و کامپیوتری امکانات کمبود

 ترنتينا به نداشتن
10 7/01 89 1/04 91 01 484/2±01/2 

 موضوعات در اطالعات وجود عدم

 مناسب منابع کمبود و خاص
80 7/70 81 0/08 18 0/79 894/2±79/2 

 اعتبار و صحت از اطمینان عدم

 الکترونیکی اطالعات
721 41 11 1/41 710 9/41 122/2±41/2 

 نابعمو استفاده از  یبودن دسترس مشکل

 الکترونیکی
01 0/70 07 4/78 12 0/78 849/2±78/2 

 و جستجو در مهارت و دانش نداشتن

 الکترونیکی اطالعات استفاده و بازيابی
89 1/71 00 0/70 01 7/71 811/2±71/2 
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 دهندگانپاسخ

 

 هاهيگو

 دانشجويان

 رازی دانشگاه

 دانشجويان

 آزاد دانشگاه
 و میانگین کل جمع

 معیار انحراف
 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 عیفض نمايشگر یبر رو نمايش کیفیت

 است
04 1/72 02 1/70 44 0/77 802/2±70/2 

 کم سرعت و اينترنت کم سرعت

 عقط و اطالعات یحاو صفحات بازيابی

 شبکه

727 8/41 08 7/42 704 0/48 490/2±48/2 

 19/2±498/2 9/11 004 1/07 91 11 701 مغز و چشم بر مخرب تأثیرات

 جستجوی هایشیوه با آشنايی عدم

 اطالعات
17 9/00 81 0/08 11 0/08 400/2±08/2 

 صورتبه مقاالت کامل متن نبود

 الکترونیکی
11 1/84 11 81 780 1/84 411/2±81/2 

 یدسترس برای اشتراک هزينه پرداخت

 منابع از برخی به
10 1/80 19 0/81 747 7/81 414/2±81/2 

 از جلوگیری و اطالعات مالکیت عدم

 مؤلف حقوق تضییع
88 1/74 00 74 11 1/74 810/2±74/2 

 یخستگ و تمرکز عدم و نداشتن عالقه

 مانیتور صفحه روی از متن خواندن
720 1/41 12 0/44 710 8/41 491/2±41/2 

 9/11) مخرب بر چشم و مغز تأثیراتدهد که نشان می 1در جدول  آمدهدستبهنتايج 

عالقه نداشتن درصد( و  9/41) عدم اطمینان از صحت و اعتبار اطالعات الکترونیکیدرصد(، 

 ينترمهمدرصد( از  8/41) صفحه مانیتور از روی متن خواندن و عدم تمرکز و خستگی

اشند. بعوامل بازدارنده دانشجويان دانشگاه رازی و آزاد در استفاده از منابع الکترونیکی می

شم و مخرب بر چ تأثیراتدانشجويان دانشگاه رازی  ازنظردهد که مقايسه دو گروه نشان می

 1/07مخرب بر چشم و مغز ) تأثیراتدانشجويان دانشگاه آزاد نیز  ازنظردرصد( و  11مغز )

 .استگیری و استفاده از منابع الکترونیکی ترين علت عدم بهره( اصلیدرصد
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 دهندگان¬پاسخ ی توسطبر استفاده از منابع چاپ مؤثرعوامل بازدارنده  توزیع فراوانی 8 جدول

 دهندگانپاسخ

 

 هاهيگو

 دانشگاه دانشجويان

 رازی

 دانشگاه دانشجويان

 آزاد
 و میانگین کل جمع

 معیار انحراف
 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد وانیفرا

 89/2±419/2 0/89 749 0/44 12 4/81 19 موردنیاز منابع وجود از ناآگاهی

 زمال تجهیزات و امکانات کمبود

 تابخانهک در تکثیر دستگاه مانند
10 8/80 11 9/80 782 0/84 411/2±84/2 

 یجستجو سیستم با ناآشنايی

 کتابخانه
40 1/71 81 8/00 11 8/02 420/2±02/2 

 راهنمايی و همکاری عدم

 کتابدار
47 4/71 81 0/04 19 1/02 420/2±07/2 

 لمح از کتابخانه محل بودن دور

 کافی وقت نداشتن و سکونت

 کتابخانه به رفتن برای

701 4/11 11 7/10 070 1/10 490/2±11/2 

 و وجستج فرايند بودن گیروقت

 امانت
784 7/02 727 8/04 081 1/07 410/2±00/2 

 ناي به چاپی منابع بودن محلی

 يک تنها زمان يک در که معنی

 چاپی منبع از تواندیم نفر

 کند استفاده

11 89 02 0/81 741 1/81 411/2±89/2 

 در عضويت دشوار شرايط

 کتابخانه
40 1/71 00 0/70 01 9/71 814/2±71/2 

 میتک تنوع، در کتابخانه ضعف

 منابع کیفیت و
701 7/10 90 0/11 071 7/11 490/2±11/2 

 مک و دسترسی زمانی محدوديت

 کتابخانه کار ساعت بودن
11 89 01 8/48 711 1/42 490/2±47/2 

 نبود و منابع نبودن روزآمد

 منابع جديد یهاشيرايو
770 10 12 17 790 0/17 122/2±10/2 

 هب دسترسی و جستجو دشواری

 ابعمن يافتن در مشکل و اطالعات
12 4/87 12 1/87 702 0/87 401/2±80/2 
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 دهندگانپاسخ

 

 هاهيگو

 دانشگاه دانشجويان

 رازی

 دانشگاه دانشجويان

 آزاد
 و میانگین کل جمع

 معیار انحراف
 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد وانیفرا

 مشیخط و مقررات و قوانین

 هاکتابخانه پیچیده
40 0/02 44 01 92 1/08 400/2±04/2 

 و جابجايی انتقال، دشواری

 زياد حجم دلیل به نگهداری

 منابع

787 1/11 17 0/17 070 1/11 491/2±10/2 

 امانت و جستجو فرايند ودنب گیروقت که دهدمی نشان 1 جدول در آمدهدستبه نتايج

 بودن دور و( درصد 7/11) منابع کیفیت و کمیت تنوع، در کتابخانه ضعف ،(درصد 1/07)

( درصد 1/10) کتابخانه به رفتن برای کافی وقت نداشتن و سکونت محل از کتابخانه محل

 چاپی عمناب از استفاده در آزاد و رازی دانشگاه دانشجويان بازدارنده عوامل ترينمهم از

 بودن رگیوقت رازی دانشگاه دانشجويان ازنظر که دهدمی نشان گروه دو مقايسه. باشندمی

 بودن گیروقت نیز آزاد دانشگاه دانشجويان ازنظر و( درصد 7/02) امانت و جستجو فرايند

 منابع از استفاده و گیریبهره عدم علت تريناصلی( درصد 8/04) امانت و جستجو فرايند

 .ستا چاپی

ای جمعیت ه: آيا بین میزان استفاده از منابع الکترونیکی و چاپی با توجه به ويژگی1 سؤال

 شناختی )جنسیت، سن، مقطع تحصیلی و سطح درآمد( دانشجويان تفاوت وجود دارد؟

 تینسج برحسب یو چاپ یکیاستفاده از منابع الکترون زانیم نیانگیم نیمستقل ب tنتایج آزمون  .9جدول 

 رمتغی
 گروه

 دهندهپاسخ 
 میانگین تعداد

انحراف 

 معیار
F 

سطح 

 معناداری
T 

 درجه

 آزادی

سطح 

 معناداری

 از استفاده زانیم

 یکیالکترون منابع

 یچاپ و

 1701/2 0470/8 041 زن

208/7 870/2 271/2 811 910/2 
 1014/2 0400/8 788 مرد

 ود یهاانسيوار یبرابر یبررس نظورمبه آمدهدستبه ريمقاد ،9توجه به نتايج جدول  با

 21/2دهد که سطح معناداری از خطای نشان می (Sig= 208/7=F,910/2) مستقل جامعه
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 نینگردد. همچهای دو جامعه استفاده میبیشتر است، بنابراين از فرض برابری واريانس

با انحراف معیار  0470/8میانگین میزان استفاده از منابع الکترونیکی و چاپی در بین زنان برابر 

با  271/2برابر  tاست. میزان آماره  1014/2با انحراف معیار  0400/8و مردان برابر  1701/2

در رابطه با تفاوت میزان  آمدهدستبهنتايج است.  910/2و سطح معناداری  811درجه آزادی 

 برحسباه آزاد انشگاستفاده از منابع الکترونیکی و چاپی در بین دانشجويان دانشگاه رازی و د

 فرض برابریبیشتر بوده، بنابراين  21/2جنسیت نشان داد، سطح معناداری از میزان خطای 

اطمینان  91/2میانگین میزان استفاده از منابع الکترونیکی و چاپی در بین زنان و مردان با 

کترونیکی لمیزان استفاده از منابع ا در خصوصدهنده های پاسخشود و بین گروهپذيرفته می

 و چاپی تفاوت معناداری وجود ندارد.

 هاانسیوار یهمگننتایج آزمون  .11 جدول

 معناداری سطح df1 df2 لوين آماره

114/2 8 810 080/2 

 خطای سطح از 080/2 معناداری سطح مقدار ،72 جدول در لوين آزمون نتايج به توجه با

 .شودمی پذيرفته هاريانسوا همگنی و برابری فرض بنابراين است بیشتر 21/2

 نس برحسب یچاپ و یکیالکترون منابع از استفاده زانیم انسیوار لیتحلنتایج آزمون  .11 جدول

 معناداری سطح F مجذورات میانگین آزادی درجه مجذورات مجموع 

 478/2 911/2 491/2 8 492/7 یگروه نیب

   179/2 810 910/794 گروهیدرون

    819 441/790 کل جمع

 و یکیالکترون منابع از استفاده زانیم تفاوت با رابطه در ،77 جدول در آمدهدستبه جينتا

 نيبنابرا بوده، شتریب 21/2 یخطا زانیم از 478/2 یمعنادار سطح داد نشان سن برحسب یچاپ

 وجود یمعنادار تفاوت سن برحسب یچاپ و یکیالکترون منابع از استفاده زانیم نیانگیم نیب

 .دندار
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 هاانسیوار یهمگننتایج آزمون  .12 جدول

 معناداری سطح df1 df2 لوين آماره

110/2 0 811 412/2 

 خطای سطح از 412/2 یمعنادار سطح مقدار ،70 جدول در لوين آزمون نتايج به توجه با

 .شودمی پذيرفته هاواريانس همگنی و برابری فرض بنابراين است بیشتر 21/2

 یلیتحص عمقط برحسب یچاپ و یکیالکترون منابع از استفاده زانیم انسیوار لیتحلزمون نتایج آ .13 جدول

 معناداری سطح F مجذورات میانگین آزادی درجه مجذورات مجموع 

 200/2 114/8 901/7 0 980/8 یگروه نیب

   177/2 811 177/790 گروهیدرون

    819 441/790 کل جمع

، در رابطه با تفاوت میانگین میزان استفاده از منابع 78در جدول  آمدهدستبهنتايج 

 از سطحکمتر  200/2مقطع تحصیلی نشان داد سطح معناداری  برحسبالکترونیکی و چاپی 

است، بنابراين بین میانگین میزان استفاده از منابع الکترونیکی و چاپی در بین  21/2خطای 

 د.های تحصیلی مختلف تفاوت معناداری وجود دارمقطع

 انیدانشجو نیب در یلیتحص مقاطع در یتوک یبیتعقنتایج آزمون  .14جدول 

 یمعنادار سطح هانیانگیم تفاوت (J) یلیتحص مقطع (I) یلیتحص مقطع

 یکارشناس
 012/2 7001/2 ارشد یکارشناس

 201/2 8114/2 دکترا

 ارشد یکارشناس
 012/2 -7001/2 یکارشناس

 048/2 0840/2 دکترا

 دکترا
 201/2 -8114/2 یارشناسک

 048/2 -0840/2 ارشد یکارشناس

 نیانگیم هسيمقا در تنها که داد نشان زین یتوک یبیتعق آزمون جينتا ،74جدول  بر اساس

 مقدار دکترا و یسکارشنا یلیتحص مقطع دو نیب در یچاپ و یکیالکترون منابع از استفاده زانیم
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 دو نیب در نیانگیم تفاوت نيبنابرا است، کمتر 21/2 یخطا زانیم از 201/2 یمعنادار سطح

 .است معنادار دکترا و یکارشناس یلیتحص مقطع

 هاانسیوار یهمگننتایج آزمون  .15جدول 

 معناداری سطح df1 df2 لوين آماره

121/2 4 811 180/2 

 خطای سطح از 180/2 معناداری سطح مقدار ،71 جدول در لوين آزمون نتايج به توجه با

 .شودمی پذيرفته هاواريانس همگنی و برابری فرض بنابراين است بیشتر 21/2

 درآمد طحس برحسب یچاپ و یکیالکترون منابع از استفاده زانیم انسیوار لیتحلآزمون  نتایج .16جدول 

 معناداری سطح F مجذورات میانگین آزادی درجه مجذورات مجموع 

 120/2 187/2 487/2 4 100/7 یگروه نیب

   179/2 811 107/794 گروهیوندر

    819 441/790 کل جمع

در رابطه با تفاوت میانگین میزان استفاده از منابع  آمدهدستبه، نتايج 70در جدول 

 از سطحبیشتر  120/2سطح درآمد نشان داد سطح معناداری  برحسبالکترونیکی و چاپی 

در بین  از منابع الکترونیکی و چاپی است، بنابراين بین میانگین میزان استفاده 21/2خطای 

ر توان گفت ببنابراين می؛ سطوح مختلف درآمدی مختلف تفاوت معناداری وجود ندارد

از  بین میانگین میزان استفاده از منابع الکترونیکی و چاپی شدهمشاهدهها، تفاوت اساس يافته

یزان بین میانگین م شدههمشاهدديدگاه دانشجويان زن و مرد معنادار نیست، همچنین تفاوت 

ن درآمد های سنی مختلف دانشجويان و میزااستفاده از منابع الکترونیکی و چاپی در بین گروه

است. يعنی بین میانگین  21/2از  تربزرگنیز معنادار نیست. زيرا مقدار سطح معناداری آزمون 

زاد مبتنی دانشگاه رازی و آمیزان استفاده از منابع الکترونیکی و چاپی از ديدگاه دانشجويان 

شناختی جنسیت، سن و سطح درآمد تفاوت معناداری وجود ندارد و تنها بر عوامل جمعیت

در بین میانگین میزان استفاده از منابع الکترونیکی و چاپی از ديدگاه دانشجويان دانشگاه 
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و مقطع ین درازی و آزاد در مقاطع تحصیلی مختلف تفاوت معناداری وجود دارد که تفاوت ب

 تحصیلی کارشناسی و دکتری است.

 رازی انشگاهد دانشجويان بین در چاپی و الکترونیکی منابع از استفاده میزان بین آيا: 1 سؤال

 دارد؟ وجود تفاوت معناداری کرمانشاه اسالمی آزاد دانشگاه و

 نیدر ب یو چاپ یکیاستفاده از منابع الکترون زانیم نیانگیم نیمستقل ب tنتایج آزمون  .17جدول 

 و دانشگاه آزاد یدانشگاه راز انیدانشجو

 متغیر
  گروه

 دهندهپاسخ
 میانگین تعداد

 انحراف

 معیار
F 

سطح 

 داریمعنا
T 

 درجه

 آزادی

سطح 

 معناداری

 زا استفاده زانیم

 منابع

 و یکیالکترون

 یچاپ

 انيدانشجو

 یراز دانشگاه
008 0479/8 122/2 

127/2 428/2 221/2 811 994/2 
دانشجويان 

 دانشگاه آزاد
711 0474/8 141/2 

و های دبررسی برابری واريانس منظوربه آمدهدستبه، مقادير 71با توجه به نتايج جدول 

 21/2دهد که سطح معناداری از خطای نشان می (Sig= 127/2=F,428/2) جامعه مستقل

 نگردد. همچنیه استفاده میهای دو جامعکمتر است، بنابراين از فرض برابری واريانس

میانگین میزان استفاده از منابع الکترونیکی و چاپی در بین دانشجويان دانشگاه رازی برابر 

با انحراف معیار  0474/8و دانشجويان دانشگاه آزاد برابر  122/2با انحراف معیار  0479/8

است.  994/2عناداری و سطح م 811با درجه آزادی  221/2برابر  tاست. میزان آماره  141/2

بیشتر است لذا فرض برابری میانگین میزان  21/2چون میزان سطح معناداری از میزان خطای 

 91/2استفاده از منابع الکترونیکی و چاپی در بین دانشجويان دانشگاه رازی و دانشگاه آزاد با 

نابع ده از ممیزان استفا دهنده در خصوصهای پاسخشود و بین گروهاطمینان پذيرفته می

 الکترونیکی و چاپی تفاوت معناداری وجود ندارد.
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 گیریبحث و نتیجه

 چاپی منابع هب را الکترونیکی منابع دانشجويان، بیشتر دهدمی اول پژوهش نشان سؤالنتايج  

 پژوهش نتايج. است اولويت در هاآن برای الکترونیکی قالب از استفاده و دهندمی ترجیح

 هایپژوهش نتايج. است همسو حاضر پژوهش با مورد اين در( 7898) رانهمکا و بیگدلی

 ندارد، همخوانی حاضر پژوهش نتايج با( 0274) توسون و( 7892) زادهکرمی و کوکبی

 رونیکیالکت منابع به را چاپی منابع دهندگانپاسخ که دادند نشان هاپژوهش اين هایيافته

 های چاپی بر الکترونیکی،جحیت استفاده از کتابدلیل ار هاآن ازنظر .دهندمی ترجیح

توان می سؤالدر تبیین نتايج اين  بهتر متون چاپی، بود. محافظت از سالمت چشم و درک

 دارند، اپیچ منابع به نسبت الکترونیکی منابع که مزايايی دلیل به است گفت ممکن

 دسترسی وزهامر. دهندمی رجیحت چاپی منابع بر را الکترونیکی منابع از استفاده دانشجويان

 دسترسی نیز الکترونیکی منابع مزايای ازجمله. است اولويت در همه برای اطالعات به سريع

 .است استفاده زمانی محدوديت عدم و آسان و سريع

ی بیشترين های اطالعاتدهد که از بین منابع الکترونیکی، پايگاهدوم نشان می سؤالنتايج  

ها هبیشترين و روزنام پژوهشهای و از بین منابع چاپی، گزارش مترينهای فشرده کو لوح

منابع  ، میزان استفاده دانشجويان هر دو دانشگاه ازطورکلیبهکمترين میزان استفاده را داشتند. 

ا نتايج نتايج اين پژوهش ب و منابع چاپی در حد متوسط است. الکترونیکی در حد خیلی زياد

بیگدلی و  ( همسو است.7898( و بیگدلی و همکاران )7890فی )غفاری و نج هایپژوهش

 یالکترونیک را دلیل اصلی استفاده بیشتر از مجالت روزآمد اطالعات (7898) همکاران

، افزايش منابع الکترونیکی و تنوع آن درنتیجهو  آوریفنبه علت رشد روزافزون دانند. می

نند. کیشتر از منابع الکترونیکی استفاده میدانشجويان برای رفع نیازهای اطالعاتی خود ب

دسترسی سريع و آسان و بدون محدوديت زمانی و روزآمدی، از داليل اصلی استفاده بیشتر 

تن منابع معتبر های اطالعاتی به دلیل داش. پايگاهاستاز منابع الکترونیکی نسبت به منابع چاپی 

ی گیرد. در رابطه با منابع چاپی نیز دورر میقرا مورداستفادهو جديد و متنوع به میزان زيادی 

گیر بودن جستجو و يافتن منابع چاپی، همچنین کمبود منابع مناسب و از کتابخانه و وقت
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االت در بین منابع چاپی مجموع مق باشد.تواند دلیل استفاده کمتر از منابع چاپی روزآمد، می

 ات نسبت به ساير منابع چاپی بیشتربه دلیل تنوع و روزآمدی اطالع پژوهشهای و گزارش

 گیرند.قرار می مورداستفاده

اتی بیشترين های اطالعدهد که از بین منابع الکترونیکی، پايگاهسوم نشان می سؤالنتايج  

ت های چاپی بیشترين و پروانه ثبو از بین منابع چاپی، کتاب های فشرده کمترينو لوح

رآورده ، میزان بطورکلیبهسازند. عاتی را برآورده میاختراعات کمترين میزان نیازهای اطال

شدن نیازهای اطالعاتی دانشجويان هر دو دانشگاه توسط منابع الکترونیکی در حد زياد و 

 جفین و غفاری هایپژوهشنتايج اين پژوهش با نتايج  منابع چاپی در حد متوسط است.

ان دلیل عمده اينکه منابع تومی .همسو است (7898) و بیگدلی و همکاران (7890)

 دهد، تنوع، روزآمدیالکترونیکی در حد زيادی نیازهای اطالعاتی دانشجويان را پاسخ می

های اطالعاتی شامل اطالعات متنوع و روزآمدی اشاره کرد. پايگاه هاآنو دسترسی آسان به 

ساختن نیازهای  ههستند به همین دلیل نسبت به ساير منابع به میزان بیشتری قادر به برآورد

ای هدهنده وضعیت مطلوب اشتراک پايگاهتواند نشانباشند. اين میاطالعاتی دانشجويان می

باشد. منابع چاپی به دلیل روزآمدی کندتر و همچنین  هاآناطالعاتی و دسترسی به 

محدوديت زمان دسترسی و کمبود منابع و تنوع نداشتن آن به میزان کمتری قادر به 

از  ها با برخورداریدر بین منابع چاپی کتاب .استی به نیازهای دانشجويان گويپاسخ

اطالعات صحیح، معتبر و جامع نسبت به منابع ديگر به میزان بیشتری پاسخگوی نیازهای 

 اطالعاتی دانشجويان هستند.

چهارم بیشترين مهارت دانشجويان در استفاده از منابع  سؤالهای با توجه به يافته 

نتايج . استها سايتونیکی مربوط به استفاده از اينترنت و امکانات جستجو در آن و وبالکتر

( نشان داد که بیشتر دانشجويان مهارت الزم برای استفاده از منابع 0270الکی ) پژوهش

امروزه با توجه به رشد تکنولوژی و کاربرد گسترده آن در تمام ابعاد  الکترونیکی را دارند.

لت دسترسی به کامپیوتر و اينترنت، اکثر افراد مهارت پايه جهت استفاده از و سهو زندگی

خود به میزان بیشتری با  موردنیازآن را دارند. دانشجويان جهت دسترسی به اطالعات 

ا باعث شده هسايتاز اينترنت و وب هاآندارند. استفاده فراوان  سروکارکامپیوتر و اينترنت 
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در مقابل جستجو در مجالت برخوردار شوند.  هاآناده از از مهارت الزم جهت استف

که شايد  ستاهای اطالعاتی مستلزم آشنايی با اصول جستجوی خاصی الکترونیکی و پايگاه

ای هتمامی دانشجويان با آن آشنايی نداشته نباشند. هر پايگاه اطالعاتی قوانین و استراتژی

ستفاده ا درنتیجهمتفاوت است.  هاآنت جستجو در و ابزار و امکانا ای برای جستجو داردويژه

 ها دشوارتر است.سايتنسبت به وب هاآناز 

ساعته و  04 دسترسی، در کمترين زمان دسترسی به اطالعاتپنجم  سؤالدر رابطه با  

 ترينمهماز  در چندين پايگاه اطالعاتی زمانهمامکان جستجوی و  عدم محدوديت زمانی

اشند. بدانشجويان هر دو دانشگاه در استفاده از منابع الکترونیکی می کنندهعوامل ترغیب

تن عالقه به خواندن مو  دقت بیشتر مطالعه متون چاپی، اطالعات صحیح و معتبرهمچنین 

کننده دانشجويان هر دو دانشگاه در استفاده از منابع چاپی عوامل ترغیب ترينمهماز  چاپی

پذيری کتاب الکترونیکی را مزيت اصلی آن ( دسترس0278)کوماگلو و همکاران باشند. می

امروزه دسترسی سريع و آسان به اطالعات برای همه در اولويت است. منابع  داند.می

الکترونیکی با برخوردار بودن از اين ويژگی طرفداران زيادی يافته است. برای دانشجويان 

 در زمانهمی دارند، امکان جستجوی که نیاز به اطالعات متنوع و فراوان در زمان کوتاه

روی شود. منابع چاپی نیز به دلیل پیهای اطالعاتی مختلف يک مزيت مهم محسوب میپايگاه

از استانداردها و قواعد خاص، از اطالعات صحیح و معتبری برخوردارند که برای دانشجويان 

 العه از روی صفحه مانیتورتر از مطو دقیق ترآسانبسیار اهمیت دارد. مطالعه از روی کاغذ 

 به استفاده از منابع چاپی است. هاآنو اين دلیل عالقه دانشجويان و ترغیب  است

عدم اطمینان از صحت و اعتبار ، مخرب بر چشم و مغز تأثیراتششم  سؤالدر رابطه با  

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

اشند. بعوامل بازدارنده دانشجويان در استفاده از منابع الکترونیکی می ترينمهماز  نیتورما

گیر بودن فرايند جستجو و امانت، ضعف کتابخانه در تنوع، کمیت و کیفیت همچنین وقت

ابخانه نداشتن وقت کافی برای رفتن به کت و منابع و دور بودن محل کتابخانه از محل سکونت

و  بیگدلیباشند. عوامل بازدارنده دانشجويان در استفاده از منابع چاپی می ترينمهماز 

 در استفاده از مجالت الکترونیکی را ناآگاهی بازدارنده عوامل ترينمهم (7898) همکاران
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 در بازدارنده عامل ترينمهم ؛ ومربوط بیان کرد رشته در مجالت نبود و مجالت وجود از

 و جوشی. داندمجله می وجود از ناآگاهی يا آسان دسترسی عدم اچاپی ر مجالت از استفاده

 ،ایرايانه هایمهارت فقدان الکترونیکی، مجالت از بهینه استفاده عدم (0229)تريودی 

 عنوانبه ها رامچش به فیزيکی فشار و اتصال کندی پايین، دانلود سرعت مانند فنی هاینقص

يان در پژوهش حاضر اکثر دانشجو. اندعنوان کرده یکیالکترون مجالت از استفاده عدم داليل

بر اين باورند که مطالعه از روی صفحه مانیتور، برای چشم و مغز مضر است و در زمان 

دارند. ای به مطالعه منابع الکترونیکی نشود، به همین دلیل عالقهکوتاهی باعث خستگی می

نند و کداردها و قوانین خاصی پیروی نمیهمچنین منابع الکترونیکی به دلیل اينکه از استان

وجود ندارد، نسبت به منابع چاپی از اعتبار کمتری برخوردار  هاآنکنترل و نظارتی بر روی 

است. در مورد منابع چاپی نیز به دلیل اينکه استفاده از منابع چاپی مستلزم رفتن به کتابخانه 

استفاده  کافی برای رفتن به کتابخانه ندارند،و اکثر دانشجويان وقت  که نیاز به زمان دارد است

شود. اکثر دانشجويان آشنايی کافی با سیستم جستجوی کتابخانه از منابع چاپی محدود می

یرد. بگ هاآنشود فرايند جستجو و بازيابی اطالعات زمان زيادی از ندارند و اين باعث می

ان به دلیل محدوديت مکان، امکروزآمدسازی منابع چاپی کندتر است و همچنین کتابخانه 

نه شود مجموعه کتابخاهای مختلف را ندارد و اين باعث میآوری تمامی منابع در رشتهفراهم

 تنوع و روزآمدی ضعیف باشد و استفاده دانشجويان از آن محدود گردد. ازنظر

و چاپی از  یهفتم، نتايج نشان داد بین میزان استفاده از منابع الکترونیک سؤالدر رابطه با  

 شناختی جنسیت، سن وديدگاه دانشجويان دانشگاه رازی و آزاد مبتنی بر عوامل جمعیت

سطح درآمد تفاوت وجود ندارد. تنها در بین میزان استفاده از منابع الکترونیکی و چاپی در 

 .مقاطع تحصیلی مختلف تفاوت وجود دارد. اين تفاوت در دو مقطع کارشناسی و دکترا است

 زا دختر آموزاندانش از بیشتر پسر آموزاندانش نشان داد که (0274)ج پژوهش توسون نتاي

ر مطابقت با نتايج پژوهش حاض کنند. نتايج اين پژوهشمی استفاده الکترونیکی هایکتاب

وجود تفاوت در استفاده از منابع الکترونیکی و چاپی در مقاطع تحصیلی  دلیل توانمیندارد. 

مهارت و سواد اطالعاتی و کامپیوتری دانشجويان دانست. دانشجويان  مختلف را سطح

کارشناسی ارشد و دکترا نسبت به دانشجويان مقطع کارشناسی شناخت بیشتری نسبت به منابع 
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جام در استفاده از اين منابع بیشتر است. به دلیل ان هاآنالکترونیکی دارند و همچنین توانايی 

ه دسترسی آسان و بدون محدوديت زمانی به اطالعات روزآمد در بیشتر و نیاز ب هایپژوهش

 هند.دقرار می مورداستفادهسطح دکترا، دانشجويان، منابع الکترونیکی را بیشتر 

فاده در خصوص میزان است بین دو دانشگاهدهد ها نشان میيافته هشتم، سؤالدر رابطه با  

ع جود ندارد. نبود تفاوت در استفاده از مناباز منابع الکترونیکی و چاپی تفاوت معناداری و

ابی يدهنده شباهت رفتار اطالعتواند نشانالکترونیکی و چاپی در بین دو دانشگاه می

دانشجويان باشد، دانشجويان هر دو دانشگاه برای رفع نیازهای اطالعاتی خود رفتار مشابهی 

وعه توان شباهت مجماين امر را میکنند. همچنین دلیل دارند و از منابع مشخصی استفاده می

شابهی م مشیخطهای هر دو دانشگاه دانست. به اين معنی که هر دو دانشگاه منابع کتابخانه

 هايشان دارند.سازی کتابخانهآوری و مجموعهدر فراهم

 که: شودیمبا توجه به نتايج پژوهش پیشنهاد 

ها ود در دانشگاهشالکترونیکی، پیشنهاد می. با توجه به استفاده فراوان دانشجويان از منابع 7

رسانی الکترونیکی با حضور افراد متخصص در زمینه جستجو و بخشی با عنوان بخش اطالع

ه از در استفاد هاآن سؤاالتبازيابی اطالعات جهت راهنمايی دانشجويان و پاسخگويی به 

 منابع الکترونیکی ايجاد شود.

ن آمدن که موجب پايی ستفاده از منابع الکترونیکی. جهت بهبود وضعیت دسترسی و ا0

الت افزاری و رفع مشکافزاری و نرمگردد، افزايش تجهیزات سختهای منابع چاپی میهزينه

 شود.، همچنین استفاده از خطوط پرسرعت اينترنت پیشنهاد میهاآنمربوط به 

بیشتر  اطالعاتی، اختصاص بودجههای . با توجه به میزان استفاده باالی دانشجويان از پايگاه8

 مقاالت به سیدستر قابلیت با هامعتبر تمامی رشته اطالعاتی هایپايگاه اشتراک و جهت تهیه

و با در نظر گرفتن اعتبار، پوشش موضوعی، روزآمد بودن، هزينه و سهولت استفاده  متنتمام

 شود.پیشنهاد می دانشجويان برای

ر، تپی کتابخانه و امکان دسترسی به منابع بیشتر و متنوع. جهت تقويت مجموعه منابع چا4

منابع چاپی  از شتربی گیریکه به بهره شودپیشنهاد می ایکتابخانهبین امانت سیستم اندازیراه

 .کندمی کمک
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آشنايی هرچه بیشتر دانشجويان با جستجو و امانت کتاب، همچنین مهارت جستجو  منظوربه. 1

از سوی متخصصان در اين زمینه  آموزشیهای اطالعاتی دوره یهاهگايپادر اينترنت و 

برگزار شود تا سطح مهارت جستجوی دانشجويان باال رود و با صرف کمترين زمان بتوانند 

 خورد را بیابند. موردنیازمنابع 

 منابع

 تفادهاس میزان (. مقايسه7898) .زاده، عبدالحمیدمعرف و زاده، آزادهعبداهلل ،بیگدلی، زاهد

 شیراز دانشگاه دانشکده علوم تکمیلی تحصیالت و دانشجويان علمیهیئت اعضای

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگاه مشترک.  چاپی مجالت الکترونیکی و مجالت از
 .180-177(، 8) 09، اطالعات ايران آوریفنعلوم و 

سن شمس . ترجمه محسازی و مديريت مجموعهمبانی مجموعه(. 0229) .جانسون، پگی

 (. تهران: چاپار.7819) .ای و منصور کوهی رستمیاژه

 مطالعه -عمومی هایکتابخانه در اطالعات آوریفن کاربرد (.7811) .اصغر رهنما فرد،

 .11-40، 9 و 91، ماه کتاب .ايران های عمومیکتابخانه: موردی

 .را بتولیزه رجمهت. مديريت مجموعه در محیط الکترونیکی(. 0224سینق، اس. پی. )

 (.7) 1، مجله الکترونیکی پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی ايران(. 7814)

 تکمیلی تحصیالت دانشجويان استفاده میزان (. بررسی7890) .نجفی، مهتاب و غفاری، سعید

 مجالت مقايسه با در فارسی چاپی مجالت از قزوين واحد اسالمی دانشگاه آزاد

 آوریفنرسانی و ی )علوم کتابداری و اطالعشناسفصلنامه دانشالکترونیکی. 

 .94-11(، 07) 0، اطالعات(

های الکترونیکی از ديدگاه متخصصان (. کتاب7811) .غائبی، امیر و فر، سپیدهفهیمی

علوم و شهر تهران.  هایدانشگاههای مرکزی رسانی شاغل در کتابخانهاطالع

 .771 -19(، 7) 04، اطالعات آوریفن
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 منابع از تهران شهر قضات استفاده میزان (. بررسی7890) .مجیدی، موسی و اعظم فر،قربانی

شناسی )علوم کتابداری فصلنامه دانشقضائیه.  قوه هایکتابخانه الکترونیکی و چاپی
 .12-07(، 08) 0، رسانی و فناوری اطالعات(و اطالع

، دسترسی و استفاده (. بررسی میزان گرايش7892) .الهام ،زادهکرمی و کوکبی، مرتضی

العات مجله مطهای شهر شیراز از منابع چاپی و الکترونیکی. آموزان دبیرستاندانش
 .82-7(، 0) 8، کتابداری و علم اطالعات دانشگاه شهید چمران اهواز

(. بررسی میزان 7898) .سلیمانی، ناهید و رجايی پور، سعید ،شعبانی، احمد ،محمودی، مائده

شی و پژوه آموزشی هایفعالیتالکترونیکی در  یهاکتاب یکارگیربهو نحوه 

فصلنامه مديريت اطالعات و دولتی اصفهان.  هایدانشگاهعلمی  أتیهاعضای 
 .01-78(، 8) 7، شناسیدانش

 عمناب از استفاده میزان و نوع بر مؤثر عوامل بررسی و شناسايی (.7890) .اهللفرجنوروزی، 

 کیپزش علوم دانشگاه تکمیلی تحصیالت اننگاه دانشجوي از الکترونیکی
. شناسیدانش و اطالعات ارشد رشته علم کارشناسی نامه. پاياناهواز شاپوریجند

 .شناسیرواندانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و 

های الکترونیکی برای سنجش منابع و نظام(. 0220) .کمال، اريک جیوا و ، اندرو کارلوايت

ها برای مديريت و ارزيابی رسانی: چگونه از دادهصان کتابداری و اطالعمتخص
خاصه  اکبرلیع. ترجمه رضا رجبعلی بگلو و مجموعه منابع الکترونیکی استفاده نمايیم

 رسانی ايران.انجمن کتابداری و اطالع ،(. تهران: چاپار7811)
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