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Abstract: This study aimed to investigate postgraduate students’ behavior
in using Scientific Information Database (SID) through Lundberg and
Halton theory.
The research was done using survey and descriptive method. The
population included 3491 postgraduate students at Shahid Chamran
University in 2014 using Krejcie and Morgan table and stratified random
sampling based on the population proportion at different faculties. Finally,
346 postgraduate students were selected as the sample. The results
revealed a meaningful correlation between postgraduate students’
use behaviour and targeted use of SID. There was also a meaningful
correlation between their use behaviour and the informed selection of SID.
The findings indicated a meaningful correlation between postgraduate
students’ use behaviour and the competition of SID with other databases.
This confirms the strong correlation between the two variables and also
simultaneous changes of the two variables, i.e. students’ use behaviour
and the competition for the accountability of databases. Moreover, it was
found that there was a significant relationship between use behaviour and
meeting the information needs of postgraduate students through SID. In
addition, use behaviour and value judgments of cultural intentions of SID
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had a significant correlation. Among the variables, the highest correlation coefficient was
between informed selection and user’s behaviour (r = 0.867) and the lowest correlation
coefficient was between purposeful behaviour and competition (r = 0.578).
Keywords: Database, Lundberg and Hulten Theory, SID, Ahvaz Shahid Chamran University,
Informed Use
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چكيــده :هــدف اصلــی ایــن پژوهــش بررســی رفتــار اســتفادة دانشــجویان
تحصیــات تکمیلــی از «پایــگاه اطالعــات علمــی جهــاد دانشــگاهی» بــا اســتفاده
از نظریــة «الندبــرگ و هالتــن» اســت .روش پژوهــش ،پیمایشــی از نــوع توصیفــی
و جامعــة پژوهــش شــامل  3491نفــر از دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی «دانشــگاه
شــهید چمــران اهــواز» در ســال  1393اســت .نمونــة پژوهــش بــا اســتفاده از
جــدول «کرجســی و مــورگان» و بــه روش نمونهگیــری طبقــهای بــر مبنــای
دانشــکدهها و متناســب بــا حجــم نمونــه346 ،نفــر انتخــاب شــدند .نتایــج دادههــای
جمعآوریشــده از پرسشــنامه نشــان داد کــه رابطــة معنــاداری بیــن رفتــار اســتفادة
دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی بــا اســتفادة هدفمنــد و آگاهانــه از «پایــگاه
اطالعــات علمــی جهــاد دانشــگاهی» وجــود دارد .تجزیــه و تحلیــل دادههــا در دو
ســطح آمــار توصیفــی و اســتنباطی بــا اســتفاده از نرمافــزار آمــاری  SPSSصــورت
گرفتــه اســت .نتایــج حاصــل رابطــة معنــادار بیــن رفتــار اســتفادة دانشــجویان
تحصیــات تکمیلــی بــا رقابــت «پایــگاه اطالعــات علمــی جهــاد دانشــگاهی» بــا
دیگــر پایگاههــا را نیــز تأییــد کــرد .ایــن نتیجــه مؤیــد همبســتگي قــوی و تغييــر
همزمــان دو متغيــر رفتــار اســتفادة دانشــجویان بــا رقابــت در پاســخگویی ایــن
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پایــگاه اســت .در ایــن پژوهــش رابطــه بیــن رفتــار اســتفاده بــا برطرفکــردن نیــاز اطالعاتــی دانشــجویان
توســط «پایــگاه اطالعــات علمــی جهــاد دانشــگاهی» تأییــد و رفتــار اســتفادة دانشــجویان تحصیــات
تکمیلــی بــا داوریهــای ارزشــی دربــارة مقاصــد فرهنگــی «پایــگاه اطالعــات علمــی جهــاد دانشــگاهی»
نیــز دارای رابطــة معنــاداری شــد .بیــن انتخــاب آگاهانــه و رفتــار اســتفادهکننده بــا ضریــب همبســتگی
( )0/867و همچنیــن بیــن رفتــار هدفمنــد و رقابــت بــا ضریــب همبســتگی ( )0/578رابطــة معنــاداری
مشــاهده شد
كليدواژههــا :پایــگاه اطالعاتــی ،نظریــة الندبــرگ و هالتــن ،جهــاد دانشــگاهی ،دانشــگاه شــهید چمــران
اهــواز ،اســتفادة آگاهانــه
 .1مقدمه

بهدنبــال رشــد فناوریهــای نویــن رایانــهای و پیدایــش امکانــات و ســایتهای جدیــد،

پایگاههــای اطالعــات علمــی بهعلــت داشــتن مزایــای فــراوان در بیــن محققــان ،اســاتید ،دانشــجویان
و ســایر کاربــران مقبولیــت عــام پیــدا کردنــد .توانایــی جــای دادن حجــم بــاالی اطالعــات در یــک

فضــا بــا قابلیتهــای عــدم محدودیــت زمانــی و مکانــی و ســهولت اســتفاده ،از عوامــل اصلــی ایــن
پذیــرش اســت .اســتفاده از پایگاههــای اطالعاتــی چنــان توســعه پیــدا کــرده اســت کــه امــروزه
در ســایر محیطهــای کاری از جملــه ادارات ،بیمارســتانها ،کتابخانههــا ،و  ...بهعنــوان یــک

شــرط الزم و ضــروری مطــرح اســت .آنچــه در اســتفاده از ایــن پایگاههــا بــههنــگام کاوش و
بازیابــی اطالعــات ،بیشــترین اهمیــت را دارد ،کاربــر اســت .شــرایط اســتفادهکننده میتوانــد تأثیــر

بســزایی در چگونگــی و بازدهــی اســتفاده داشــته باشــد« .وســت بــروک» رضایــت مصرفکننــده را
ارزیابــی مطلوبــی کــه هــر فــرد بهطــور ذهنــی از هــر نتیجـهای اقتبــاس کــرده یــا بــه تجــارب مرتبــط
بــا مصــرف یــک محصــول اطــاق میشــود ،میدانــد ( .)Westbrook 1980رضایــت عم ـ ً
ا مشــابه

نگــرش اســت .از آنجــا کــه نگــرش مجموع ـهای از چندیــن ویژگــی قضاوتــی رضایــت را مهیــا
میســازد ،عامــل ســنجش رضایــت محســوب میشــود .از یــک دیــدگاه دیگــر ،رضایــت مرتبــط
بــا خدمــات ک ّمــی متفــاوت اســت« .تیلــور و بیکــر» پیشــنهاد کردهانــد کــه رضایــت ،ارزیابــی
تجمعــی و یــک نتیجــه از کیفیــت خدمــات اســت .از دیــدگاه آنهــا رضایــت یــک قضــاوت کلــی

نســبت بــه ســنجش خــاص یــک معاملــه ارائــه میکنــد ( .)Taylor and Baker 1994همچنیــن ،تصــور
میشــود کــه رضایــت عنصــر مؤثــری دارد کــه تجربــی اســت و احتمــاالً بهطــور مقتضــی بعــد از
مصــرف ارزیابــی میشــود .در حالــی کــه چندیــن تئــوری راجــع بــه شــکلدهی ادراک رضایــت

وجــود دارد ،بــه نظــر میرســد کــه تئــوری برابــری ،بهخصــوص در زمینــة پوشــش خدمــات بــه
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ایــن مــورد مرتبــط باشــد .مصرفکننــدگان معمــوالً برخــی درجــات بیعدالتــی را در واکنــش

بــه عــدم موفقیــت خدمــات درک میکننــد .بــا تأکیــد بــر اصــول تئــوری برابــری ،چندیــن محقــق

ارتبــاط مثبتــی را بیــن عدالــت و رضایــت گــزارش کردهانــد .همراســتا بــا بهبــود رفتــار منصفانــة

شــرکتها ،ادراک مصرفکننــده از رضایــت افزایــش خواهــد یافــت (.)Maxham 2001

کاربــرد محصــول ،ظاهــر آن ،و کیفیــت خدمــات ســه عامــل اصلــی دخیــل در رضایــت
مشــتری هســتند .کاربــرد محصــول و ظاهــر آن مســتقیماً بــر رضایــت و عــدم رضایــت محصــول

تأثیــر میگــذارد .همچنیــن ،لذتبــردن از محصــول واســطه بیــن مفیدبــودن و ظاهــر بــا رضایــت و

عــدم رضایــت از محصــول اســت (.)Ruth, Schifferstein, and Schoormans 2010

کیفیــت خدمــات بهطــور مثبــت بــر ارزش درکشــده و رضایــت مشــتری تأثیــر میگــذارد

و ارزش درکشــده بهطــور مثبــت بــر رضایــت مشــتری و قصــد بعــد از خریــد تأثیــر مــی گــذارد.

همچنیــن ،رضایــت بهطــور مثبــت بــر قصــد بعــد از خریــد تأثیــر میگــذارد .بنابرایــن ،کیفیــت
خدمــات تأثیــر مثبــت غیرمســتقیم روی قصــد بعــد از خریــد از طریــق رضایــت مشــتری یــا ارزش

درکشــده دارد (.)Kuo, Wu and Deng 2009

هرچــه تفــاوت بیــن انتظــارات و ادراک کیفیــت خدمــات کــم باشــد ،مصرفکننــدگان

وفاداریشــان را در رفتــار پــس از خریــد بیشــتر نشــان خواهنــد داد و هرچــه تفــاوت بیــن انتظــارات
و ادراک کیفیــت خدمــات بیشــتر باشــد ،مصرفکننــدگان بیشــتر ناراضــی خواهنــد بــود و بــه
برندهــای دیگــر روی خواهنــد آورد (.)Bao-Wen 2009

وقتــی یــک خریــد تحــت خدمــات پــس از فــروش ارزانتــر صــورت میگیــرد،

مصرفکننــدگان بــا احتمــال بیشــتری ترغیــب بــه پژوهــش پــس از خریــد بــرای قیمتهــای

پایینتــر میشــوند

(and Biswas 2005

.)Sujay,

«اســپرگ»بیــان کــرده اســت کــه بــا توجــه بــه اینکــه هزینــه حفــظ یــک مشــتری کمتــر از

هزینــه جــذب مشــتری جدیــد اســت ،قصــد خریــد یــک مــورد خیلــی مهــم بــرای بازاریابــان اســت
( .)Sujay, and Biswas 2005قصــد خریــد بهطــور مســتقیم تحــت تأثیــر رضایــت مشــتری قــرار

میگیــرد

(.)Kuo, Wu and Deng 2009

بیشــتر نظریههــای دهههــای  1920و  1930در صــدد پاســخ بــه ایــن ســؤال بودنــد کــه رســانهها

بــا مخاطــب چــه میکننــد؟ امــا رفتهرفتــه بــا انجــام پژوهشهــای گوناگــون در حــوزة تأثیــر

رســانهها ،اندیشــمندان بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه اگرچــه نمیتــوان منکــر اثرگــذاری رســانهها

بــر مخاطبــان شــد ،امــا تصــور یکســویهبودن تأثیــر و توفیــق کامــل آن نیــز تصــوری نادرســت
1045
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اســت .ایــن ســنخ نظریههــا نشــان دادنــد کــه مخاطــب یــک عنصــر منفعــل نیســت ،بلکــه در مواجهــه
بــا وســایل ارتبــاط جمعــی بهصــورت فعــال نقشآفرینــی میکنــد .نظریــه «اســتفاده و رضایتمنــدی»

بیشــترین اهمیــت را بــه نیــاز مخاطــب میدهــد .مخاطــب انتخابگــراســت و همــة رســانهها در

تأمیــن نیازهــای رســانهای او بــا همدیگــر در حــال رقابــت هســتند .ایــن نیازهــا ویژگیهایــی دارد
و انتخــاب مخاطبــان هــم بــا شــرایط خاصــی انجــام میگیــرد« .الیهــو کاتــز» از نظریهپــردازان

علــوم ارتباطــات دربــارة ایــن نظریــه میگویــد« :ریشــههای اجتماعــی و روانشــناختی باعــث
ایجــاد نیازهایــی میشــود کــه ســبب شــده افــراد ازرســانههای جمعــی انتظاراتــی داشــته باشــند
(« .)Katz 1959الندبــرگ و هالتــن» در بررس ـیهای خــود عوامــل پنجگان ـهای را در قالــب الگــوی

اســتفاده و بهرهمنــدی از رســانهها بــه شــرح زیــر مطــرح کردهانــد:
1 .1مخاطب پویا فرض میشود ،لذا استفاده از رسانه هدفمند است.

2 .2در فراینــد ارتبــاط جمعــی ،پیشــقدمی بــرای انتخــاب رســانه در جهــت بــرآوردن نیازهــا از ســوی
مخاطبان اســت.

3 .3رســانهها بــرای پاســخگویی بــه نیازهــای مخاطبــان بــا یکدیگــر و ســایر انــواع و منابــع ارتباطــی
دیگــر رقابــت میکننــد.

4 .4از دیــدگاه روششناســی ،بســیاری از اهــداف کاربــردی در رســانهها توســط اعضــای مخاطبــان
تعییــن میشــود و آنهــا آگاهانــه و بــر حســب عالیــق خــود بــه رســانهها روی میآورنــد.

5 .5هنگامــی کــه جهتگیــری مخاطبــان جســتوجو میشــود ،داوریهــای ارزشــی دربــارة
مقاصــد فرهنگــی رســانههای جمعــی کنــار گذاشــته میشــود (.)Lundberg and Hulten 1968

ایــن نظریــه میگویــد کــه مخاطــب بــه نیــاز خــود آگاهــی دارد ،بنابرایــن ،فراینــد انتقــال پیــام

پنــج ویژگــی دارد :مخاطــب فعــال اســت؛ رســانهها بــا خــود رقابــت میکننــد تــا نیــاز مخاطبــان را

بــرآورده ســازند؛ مخاطــب جس ـتوجوگر اســت ،یعنــی بــرای تأمیــن نیازهــا و رضایــت خــودش

روشهــای مختلفــی را تجربــه میکنــد؛ مخاطبــان از نیــاز خــود آگاه هســتند و بــرای تأمیــن نیازهــای

خــود آگاهانــه رســانة مــورد نظــر را انتخــاب میکننــد؛ مخاطبــان بــراي تأميــن نيازهــاي معرفتــي
خــود ،آگاهانــه رســانه مــورد نظــر را انتخــاب ميكننــد .آنچــه تعیینکننــدة میــزان تمایــل فــرد بــه
وســایل ارتبــاط جمعــی اســت ،ایــن اســت کــه فــرد از رســانه چــه میخواهــد و در آن بهدنبــال چــه
میگــردد (دربنــدی .)1391

منابــع و كانالهــاي ارتباطــي و اطالعاتــي فرصتهايــي نويــن بــراي توانمندســازي در ابعـــاد

مختلــف آموزشــی ،پژوهشــی ،اقتصــادی و اجتماعــی بهوجــود میآورنــد .تحــول در کانالهــای
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ارتباطــی و اطالعاتــی موجــب تغییــر عــادات افــراد در رفــع نیازهــای علمــی و پژوهشــی آنــان شــده

اســت .یکــی از نوآوریهایــی کــه بیــش از دو دهــه اســت جایــگاه ویــژهای میــان پژوهشــگران پیــدا

کــرده ،مجموعههــای الکترونیکــی (پایــگاه اطالعاتــی پیوســته) اســت .شــکل جدیــد دسترســی بــه

اطالعــات بــا توجــه بــه مزایایــی از قبیــل نــوآوری در نمایــش اطالعــات متنــوع ،دسترســی ســریع،
روزآمــدی و بازیابــی اطالعــات درخواســتی بــه کاربــران ،فرصــت بیشــتری را بــرای ارزیابــی

اطالعــات جدیــد و ضــروری در حــوزة فعالیــت آنهــا در محیــط اینترنــت و وب بهوجــود مـیآورد.

دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی دانشــگاهها و مراکــز آموزشــی از مهمتریــن مؤلفههــای نظــام

آمــوزش عالــی و از اساسـیترین عناصــر توســعه و پیشــرفت هــر کشــوری بهشــمار میآینــد .آنــان
از پایگاههــای اطالعاتــی پیوســته بهعنــوان واســطه میــان خــود و کســب منابــع اطالعاتــی در رفــع

نیازهــای اطالعاتــی و روزآمــدی اســتفاده میکننــد .اگرچــه پایــگاه اطالعاتــی پیوســته ،بهعنــوان
ابــزار نویــن فنــاوری اطالعاتــی و ارتباطــی در میــان جامعــة علمــی متــداول شــده اســت ،امــا ممکــن

اســت هیــچ دلیــل قطعــی ،مبنــی بــر کشــش و قصــد پذیــرش ایــن پدیــده وجــود نداشــته باشــد و

کاربــران مایــل باشــند کــه اطالعــات مــورد نیــاز خــود را از ســایر پایگاههــای اطالعاتــی بهدســت
آورنــد .کاربــران فنــاوری اطالعــات ،از امــکان بهرهگیــری از مزایــای نســبی دسترســی بــه اینترنــت

و پایــگاه اطالعاتــی پیوســته برخوردارنــد و از خدمــات وبســایتهای آن در هــر جــا و مکانــی

در هــر زمــان از شــبانهروز اســتفاده میکننــد .عــاوه بــر ایــن ،دسترســی پیوســته در بهروزبــودن،
دسترســی بــه دانــش جهانــی ،صرفهجویــی اقتصــادی در تهیــه منابــع چاپــی و گذشــتهنگر بــا اســتفاده
از پایگاههــای اطالعاتــی پیوســته بهدســت میآیــد .ایــن مزایــا میتوانــد بــر اســتقبال افــراد در

پذیــرش خدمــات الکترونیــک تأثیــر مثبتــی داشــته باشــد.

چنــد ویژگــی در نظریــة «الندبــرگ و هالتــن» دیــده میشــود کــه آن را از ســایر نظریههــا

متمایــز میکنــد :ایــن نظریــه مخاطــب را مرکــز توجــه قــرار میدهــد و چنــدان اعتنایــی بــه فرســتنده
نــدارد .ویژگــی دوم کــه مرتبــط بــا ویژگــی اول اســت ،بــر خــاف نظریههــای فرســتندهمحور کــه

مخاطــب را منفعــل و پذیرنــده تلقــی میکننــد ،مخاطــب را فعــال و انتخابکننــده بــه حســاب
مــیآورد .ویژگــی ســوم ایــن اســت کــه نیازهــای روانشــناختی و اجتماعــی را متغییــر و عامــل

تعیینکننــدة اســتفاده از رســانهها یــا محتــوای خاصــی از رســانهها در نظــر میگیــرد .و ویژگــی

آخــر اینکــه خشــنودی مخاطــب را پیامــد یــا نتیجــه اســتفاده در نظــر میگیــرد کــه در پــی انتخــاب
فعاالنــة محتــوا توســط مخاطــب حاصــل میشــود .بنابرایــن ،بهجــای تأکیــد و توجــه اصلــی بــه
اثرهــای ناخواســته بــر مخاطــب کــه در خیلــی از نظریههــا مــورد تأکیــد اســت ،بــر نتیجـهای تأکیــد
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میکنــد کــه خواســت و نیــاز خــود مخاطــب اســت .البتــه ،در اینجــا پیامدهــای ناخواســتهای هــم

ممکــن اســت از اســتفاده از رســانهها حاصــل شــود ،ولــی بهعنــوان امــری فرعــی در نظــر گرفتــه
میشــود .طبــق ایــن نظریــه ،مخاطــب خــود تصمیــم میگیــرد چــه اطالعاتــی را و از کــدام رســانة
اطالعاتــی انتخــاب کنــد .ایــن رویکــرد بهدنبــال علــل و انگیزههایــی اســت کــه مخاطــب را وا

مـیدارد بــه طــرق مختلــف و اشــکال گوناگــون از رســانه اســتفاده نمایــد و بدینوســیله بــه ارضــای
خــود بپــردازد.

پایگاههــای اطالعاتــی در حــال حاضــر ،امــکان دسترســی بــه اطالعــات کمــی و کیفــی را بــا

ســرعت و دقــت فــراوان فراهــم میآورنــد .بنابرایــن ،انتخــاب مناســب آنهــا بــا توجــه بــه نیازهــای
اطالعاتــی جامعــة اســتفادهکننده و مراکــز اطالعرســانی ضــروری بــه نظــر میرســد.

یکــی از پایگاههــای معتبــر ،پایــگاه اطالعــات علمــی  )SID(1جهــاد دانشــگاهی اســت .پایــگاه

اطالعــات علمــی جهــاد دانشــگاهی وابســته بــه «جهــاد دانشــگاهی» بــوده و تحــت نظــارت شــورای

علمــی ،خدمــات خــود را از طریــق پایــگاه اینترنتــی بــه مخاطبــان عرضــه میکنــد .مهمتریــن
ویژگــی و مزیــت ایــن پایــگاه جامعیــت و روزآمــدی منابــع موجــود در آن بــوده و بــر ایــن اســاس،

خدمــات خــود را بهصــورت فراگیــر و در بخشهــای مختلــف بانــک مقــاالت نشــریات ،ســرویس
گزارشهــای اســتنادی نشــریات علمیپژوهشــی  ،)JCR(2بانــک مجامــع علمــی کشــور و خدماتــی

نظیــر امــکان ســفارش مقــاالت ،نشــریات و کتابهــای الکترونیــک بینالمللــی از طریــق کتابخانــة
الکترونیــک ،دسترســی بــه چکیــدة طرحهــای پژوهشــیِ خاتمهیافتــه و در دســت اجــرای جهــاد

دانشــگاهی ،نمایهســازی چکیــدة مقــاالت محققــان ایرانــی در نشــریات بینالمللــی ،سیســتم
ارســال الکترونیکــی مقــاالت علمــی ( ،)Online Submissionبرگــزاری کارگاههــای آموزشــی

بــا موضوعــات مختلــف علمــی ،معرفــی و نمایــة نشــریات ایرانــیِ نمایهشــده در  ISI3بــه کاربــران
ارائــه میدهــد .ایــن پایــگاه بــا هــدف ترویــج و اشــاعة اطالعــات علمــی و ســهولت دسترســی

پژوهشــگران ،محققــان و کاربــران بــه منابــع علمــی در راســتای توســعة فرهنــگ تحقیــق و پژوهــش

در کشــور ،فعالیــت نمــوده و بهعنــوان تنهــا بانــک دسترســی آزاد 4منابــع علمــی در کشــور ،اصــل
مقــاالت را بهصــورت نامحــدود در اختیــار کاربــران خــود قــرار داده اســت .از آن رو کــه یکــی از

اساس ـیترین نیــاز علمــی دانشــجوی تحصیــات تکمیلــی دسترســی بــه متنهــای علمــی مقــاالت
و نشــریات جهــت نــگارش اســت ،پایــگاه نامبــرده بــا کارکردهــای مختلــف خــود در حوزههــای
)2. Journal Citation Reports (JCR
4. open access
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ذکرشــده میتوانــد در تحقــق ایــن نیــاز کمــک شــایانی کنــد.

علیرغــم اجمــاع نظــ ِر در حــال رشــد در خصــوص اهمیــت موضــوع ،تحقیقــات تجربــی

و عملــی کــه رفتــار اســتفادة دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی از «پایــگاه اطالعاتــی علمــی جهــاد
دانشــگاهی» را بــا اســتفاده از نظریــة اســتفاده و رضایتمنــدی بهطــور شــفاف مــورد بررســی قــرار

دهــد ،هنــوز محــدود اســت .در نتیجــه ،یــک خــاء اولیــه راجــع بــه عــدم پژوهــش شــفاف در ایــن
خصــوص در حــوزة تحقیقاتــیعلــوم کتابــداری مشــاهده میشــود .جــدای از اینکــه ایــن دســت
از تحقیقــات میتوانــد بــر غنــای ادبــی و پژوهشــی حــوزۀ مدیریــت بیفزایــد« ،پایــگاهاطالعــات

علمــی جهــاد دانشــگاهی» نقــش عمــدهای در تأمیــن نیــاز و خواســتههای اطالعاتــی دانشــجویان
ایفــا میکنــد .پــس ،آشــنا شــدن بــا طــرز اســتفاده و کاربــرد ای پایــگاه اطالعاتــی بــرای دانشــجویان

از ضروریــات ایــن تحقیــق بهشــمار میآیــد.

در ایــن پژوهــش ســعی شــده بــا اســتفاده از نظریــة «الندبــرگ و هالتــن» در حــوزة پایگاههــای

اطالعاتــی بهعنــوان ابــزار و رســانة انتقــال منابــع اطالعاتــی ،رفتــار اســتفادة دانشــجویان تحصیــات

تکمیلــی از پایــگاه اطالعاتــی و نحــوة انتخــاب و اســتفادة آنهــا از یــک پایــگاه اطالعاتــی خــاص
مــورد توجــه قــرار گیــرد و بــه رضایتمنــدی آنهــا از ایــن اســتفاده بهطــور علمــی پرداختــه شــود و
ســپس ،عوامــل مؤثــر بــر اســتفاده و رضایــت کاربــران شناســایی شــده و راهکارهایــی در خصــوص

شــیوه و طــرز اســتفادة درســت و بهجــا از رســانههای اطالعاتــی ارائــه گــردد.
 .2پیشینة پژوهش

بحــث فراگــرد اســتفاده و رضایتمنــدي معمــوالً بــا نيازهــاي فــرد شــروع ميشــود .در

پژوهشهــای اوليــه ،نيازهــا را بــا نيازهــاي اساســي برابــر ميدانســتند و نيازهــاي اطالعاتــي را از

جملــه نيازهــاي ثانويــه معرفــی مینمودنــد كــه منبعــث از نيازهــاي اوليــة روانــي ،شــناختي ،و عاطفــي
اســت .فــرض اصلــي نظريــة اســتفاده و رضامنــدي ايــن اســت كــه افــراد مخاطــب ،كموبيــش
بهصــورت فعــال ،بهدنبــال محتوايــي هســتند كــه بيشــترين رضايــت را فراهــم كنــد .درجــة ايــن

رضايــت بســتگي بــه نيازهــا و عاليــق فــرد دارد .افــراد هرقــدر بيشــتر احســاس كننــد كــه محتــواي
واقعــي ،نيــاز آنــان را بــرآورده ميكنــد ،احتمــال اينكــه آن محتــوا را انتخــاب كننــد ،بيشــتر

اســت .جس ـتوجوي هدفمنــد اطالعــات بهمنظــور ارضــاي هدفــي خــاص در جريــان جس ـتوجو
و اســتفادهنمودن آگاهانــه از پایــگاه اطالعاتــی و اطالعــات آن ،پاســخگويي بــه هــر نيــاز اطالعاتــي

و شناســايي منابــع اطالعاتــي اســت كــه ميتوانــد پاســخگوي نيــاز باشــد .در ایــن بخــش بــه
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بررســی پژوهشهایــی کــه در ایــن خصــوص صــورت گرفتــه ،پرداختــه میشــود« .شــهرکی» طــی
پژوهشــی بــه بررســی رضایــت الکترونیــک دانشــجویان از خدمــات الکترونیــک «دانشــگاه سیســتان

و بلوچســتان» پرداخــت .نتایــج وی نشــان داد کــه بیــن کیفیــت خدمــات الکترونیکــی و ابعــاد آن
بــا رضایــت الکترونیکــی دانشــجویان «دانشــگاه» ارتبــاط مثبــت و معنــادار و همچنیــن همبســتگی

قــوی وجــود دارد (« .)1392بحرینــی» در پژوهشــی بــا هــدف بررســی میــزان رضایــت دانشــجویان
«مرکــز آمــوزش علمیکاربــردی منطقــة ویــژة اقتصــادی انــرژی پــارس» بــر اســاس رویکــرد
مدیریــت ارتبــاط بــا دانشــجو نشــان داد کــه میانگیــن رضایــت دانشــجویان از ســطح کفایــت قابــل

قبــول باالتــر ،امــا از ســطح کفایــت مطلــوب پایینتــر اســت .بیــن میــزان رضایــت دانشــجویان

کاردانــی و کارشناســی ،فنــی و حرفــهای ،زن و مــرد ،بومــی و غیربومــی تفاوتــی وجــود نــدارد.

بررســی مجمــوع نتایــج ایــن پژوهــش نشــاندهندة ایــن بــود کــه بهطــور کلــی ،میانگیــن رضایــت
دانشــجویان «مرکــز آمــوزش علمیکاربــردی منطقــة ویــژة اقتصــادی انــرژی پــارس» بــر اســاس
رویکــرد مدیریــت ارتبــاط بــا دانشــجو ،از ســطح کفایــت قابــل قبــول باالتــر ،امــا از ســطح کفایــت

مطلــوب پایینتــر اســت (.)1392

«ســاعتچیان» و همــکاران در پژوهشــی بــه بررســی ارتبــاط کیفتــی خدمــات ،رضایتمنــدی

و وفــاداری بــا قصــد حضــور آتــی مشــتریان پرداختنــد و بیــان داشــتند کــه کیفیــت خدمــات بــا
ی دارد کــه نشــاندهندة
رضایتمنــدي ،وفــاداري و قصــد حضــور آتــی رابطــة مثبــت و معنــادار 

اهمیــت کیفیــت خدمــات اســت و پذیــرش ،تأمیــن تجهیــزات ،ارائــة مشــاوره ،بــر رضایتمنــدي و

بهدنبــال آن بــر وفــاداري مشــتریان تأثیــری مثبــت میگــذارد .تمــام ایــن مــوارد در نهایــت ،بــر

رفتــار آتــی آنــان یعنــی قصــد حضــور و خریــد خدمــات و حتــی جــذب مشــتریان جدیــد تأثیــری
مثبــت میگــذارد (« .)1392شهســواری» در پژوهشــی بــا عنــوان «شــناخت اســتفاده و رضایــت
دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی از خدمــات رایانــهای موجــود در کتابخانــة مرکــزی دانشــگاه
صنعتــی اصفهــان» بــا هــدف پیشــبرد ارائــة خدمــات و تأمیــن رضایــت دانشــجویان تحصیــات

تکمیلــی ،پرداخــت .یافتههــای ایــن پژوهــش وجــود رابطــة معنــادار بیــن میــزان رضایــت
اســتفادهکنندگان و آگاهــی از خدمــات رایان ـه ِ
ای ارائهشــده و همچنیــن ،اســتفاده از ایــن امکانــات
را نشــان داد (« .)1380محمــدی» نیــز بیــان داشــت کــه بيــن كيفيــت خدمــات بــا رضايــت مشــتري و

عملكــرد ارتبــاط معنــاداري وجــود دارد .همچنيــن ،رضايــت مشــتري بــر عملكــرد تأثيــر معنــاداري

گذاشــته اســت (« .)1388ضابــط و چشمهســهرابی» بیــان داشــتند کــه اســتفادهکنندگان بهعنــوان
مصرفکننــدگان ِصــرف محســوب نمیشــوند و اســتفادهکنندگان فاعــل شــمرده میشــوند ،نــه
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منفعــل (« .)1388نظــری ،خســروی ،و بابالحوائجــی» نیــز نشــان دادنــد کــه هرچقــدر ویژگیهــای
مفیدبــودن ،مشــاهدهپذیری و ســازگاری بیشــتر باشــد ،پذیــرش پایــگاه اطالعاتــی آســانتر بــوده

و از ایــن ابــزار در انجــام فعالیــت علمــی بیشــتر اســتفاده میشــود (« .)1391بیابانــی» بیــان داشــته کــه

کســانی کــه در دنیــای تجــارت بــه رفتــار مصرفکننــده عالقهمنــد هســتند ،بــرای تأمیــن تقاضاهــا،
حفــظ و گســترش ســهم بــازار بایــد از الیههــای ادراکــی ،تعقلــی و رفتــاری اســتفادهکنندگان
بالقــوه آگاهــی داشــته باشــند تــا متناســب بــا ســازهها و ســازوکارهای تصمیمگیــری آنهــا بــه
تولیــد ،توزیــع و ترویــج بپردازنــد (.)1389

«چاکرابورتــی و ســنگوپتا» پژوهشــی بــا عنــوان «مــدل معــادالت ســاختاری تعییــن رضایــت

مشــتری از مهیاســازی شــبکة موبایــل؛ مطالعــة مــوردی :کلکتــه هنــد» در بیــن  1347نفــر از کل

جامعــة آمــاری  2500نفــری از کارکنــان ادارة مخابــرات انجــام دادنــد .هــدف پژوهــش کاربــردی و
از نــوع پژوهشهــای علّــی مبتنــی بــر معــادالت ســاختاری بــود .نتایــج نشــان داد کــه پیشنیازهــای
اجنــاس (کیفیــت ســتاده و ارزش درکشــده) ،انعطافپذیــری ،و قیمــت ،کیفیــت عملکــرد

تعیینکننــدة رضایــت مشــتری اســت و بیشــترین تأثیــر را پیشنیازهــای اجنــاس بــر رضایــت شــغلی
دارد (« .)Chakraborty, and Sengupta 2014ســگورو» در پژوهشــی نشــان داد کــه درک مشــتری

بــر کیفیــت خدمــات و کیفیــت ارتباطــات بــا عوامــل مهارکننــده رابطــه مثبــت دارد .همچنیــن درک

مشــتری بــر کیفیــت خدمــات تأثیــر مســتقیم بــر رضایــت مشــتری دارد .عــاوه بــر ایــن ،درک
مشــتری از کیفیــت خدمــات ،کیفیــت ارتباطــات و رضایــت مشــتری تأثیــر مثبتــی بــر وفــاداری

مشــتری دارد (« .)Segoro 2013هرمــان» در پژوهشــی بــا عنــوان «تأثیــر قیمــت منصفانــه بــر رضایــت
مشــتری» کــه مطالعــة مــوردی خریــد خــودرو بــود ،انجــام داد .وی ضمــن بررســي  246خریــدار

خــودرو بــا مطالعــة رابطــة ميــان منصفانهبــودن قيمتگــذاری و افزايــش رضايتمنــدي مشــتريان
دريافــت كــه درك مشــتري از منصفانهبــودن قيمتگــذاری اتومبيــل میتوانــد يــك نــوع

وفــاداري در وی ايجــاد كــرده و بــه ارتقــاء فــروش شــركتها كمــك کنــد .همچنیــن بــه اعتقــاد او
میــزان شــدت نیــاز مشــتری بــرای خریــد یــک خــودرو بــر دقــت تصمیــم خریــد وی تأثیــر گذاشــته

و رضایتمنــدی او را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد .مطالعــة وی نقــش ادراکات در نحــوة کارکــرد
نگــرش را بررســی میکنــد کــه یکــی از متغیرهــای مــورد مطالعــه در ایــن پژوهــش اســت (Herman

« .)2007ددزی» در پژوهــش خــود «منابــع الکترونیکــی :دسترســی و اســتفاده در دانشــگاه آشســی»1
1. Ashesi
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در صــدد تعییــن ســطح اســتفاده ،نــوع اطالعــات قابــل دسترســی و مفیــد ،ابزارهــای ارتباطــی

کتابخانــه ،مشــکالتی کــه هنــگام اســتفاده از منابــع الکترونیکــی بــروز میکنــد و روشهــای بهبــود
فراهـمآوری اطالعــات الکترونیکــی اســت .یافتههــای پژوهــش وی نشــان داد کــه اســتفادة عمومــی
از کامپیوتــر بــرای دسترســی بــه اطالعــات در ســطح باالیــی اســت .همچنیــن ،بهدلیــل وضعیــت

زیربنایــی تکنولــوژی اطالعــات در دانشــگاه ،اســتفاده از بعضــی منابــع اینترنتــی هــم در ســطح خیلــی
باالیــی بــود ،در حالــی کــه اســتفاده از پایگاههــای اطالعــات علمــی در ســطح کام ـ ً
ا پایینــی قــرار
داشــت و ایــن حمــل بــر حمایــت ناقــص اطالعاتــی در خصــوص موجــودی ایــن منابــع کتابخانـهای

اســت .پیشــنهادهای ارائهشــده بــرای ایــن بررســی عبــارت بــود از :آغــاز یــک تــاش اطالعاتــی در
طــول دورة تحصیلــی و یــا شــروع تدریــس یــک واحــد درســی در تمــام ســطوح تحصیلــی و تهیــه

کامپیوترهــای شــخصی بیشــتر در دانشــگاه (.)Dadzie 2005
 .3فرضیات و مدل مفهومی پژوهش

فرضیات پژوهش بهشرح زیر است:
فرضیــة  :1بیــن رفتــار اســتفادة دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی بــا اســتفادة هدفمنــد از «پایــگاه
اطالعــات علمــی جهــاد دانشــگاهی» رابطــه وجــود دارد.

فرضیــة  :2بیــن رفتــار اســتفادة دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی بــا انتخــاب آگاهانــة «پایــگاه
اطالعــات علمــی جهــاد دانشــگاهی» رابطــه وجــود دارد.

فرضیــة  :3بیــن رفتــار اســتفادة دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی بــا رقابــت در پاســخگویی «پایــگاه
اطالعــات علمــی جهــاد دانشــگاه» بــا دیگــر پایگاههــا رابطــه وجــود دارد.

فرضیــة  :4بیــن رفتــار اســتفادة دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی بــا تأمیــن نیــاز دانشــجویان توســط
«پایــگاه اطالعــات علمــی جهــاد دانشــگاهی» رابطــه وجــود دارد.

فرضیــة  :5بیــن رفتــار اســتفادة دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی بــا داوریهــای ارزشــی دربــارة
مقاصــد «پایــگاه اطالعــات علمــی جهــاد دانشــگاهی» رابطــه وجــود دارد.

فرضیــة  :6بیــن مؤلفههــای اســتفادة هدفمنــد ،انتخــاب آگاهانــه ،رقابــت بــا دیگــر پایگاههــا ،تأمیــن
نیــاز دانشــجویان و داوریهــای ارزشــی در بــارة مقاصــد پایــگاه بــا رفتــار اســتفاده و رضایتمنــدی
رابطــه چندگانــه وجــود دارد.
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در ایــن پژوهــش متغیــر رفتــار اســتفادة دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی از «پایــگاه اطالعــات

علمــی جهــاد دانشــگاهی» متغیــر مــاک اســت کــه توســط مؤلفههــای اســتفاده از پایــگاه اطالعاتــی
بهصــورت هدفمنــد ،بــرآوردن نیــاز اطالعاتــی ،انتخــاب آگاهانــة پایــگاه اطالعاتــی ،پاســخگوئی
بــه نیــاز مخاطبــان ،داوری در مــورد مقایســة پایــگاه اطالعاتــی ســنجیده خواهــد شــد .ایــن مــدل

برگرفتــه از نظریــة اســتفاده و رضایتمنــدی «الندبــرگ و هالتــن» اســت.

ﻫﺎﻟﺘﻦ« )1968
نظریة»ﻻﻧﺪﺑﺮگ و
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪازاز ﻧﻈﺮﻳﺔ
ﭘﮋوﻫﺶ
ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ
مدل  .1ﻣﺪل
شکل  .1ﺷﻜﻞ
هالتن»( ()1968
«الندبرگ و
برگرفته
پژوهش
مفهومی

 .4روش پژوهش

ابــزار ایــن پژوهــش ،پرسشــنامهای بــا  27گویــه بــا نمرهگــذاری بهصــورت طیــف 5درجـهای

«لیکــرت» از خیلــی ک ـم=  ،1ک ـم=  ،2متوس ـط=  ،3زیــاد=  ،4و خیلــی زیــاد=  5اســت کــه جهــت

ســنجش رفتــار اســتفادة دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی از «پایــگاه اطالعــات علمــی جهــاد
دانشــگاهی» طراحــی شــده اســت .جامعــة آمــاری شــامل  3491نفــر از دانشــجویان تحصیــات

تکمیلــی «دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز» در ســال  1393بــود کــه بــا اســتفاده از جــدول «کرجســی
و مــورگان» و بــهروش نمونهگیــری طبق ـهای بــر مبنــای دانشــکدهها و متناســب بــا حجــم نمونــه،

 346نفــر بهعنــوان نمونــه انتخــاب شــدند.

پرسشــنامة محققســاخته پیــش از اجــرا در میــان  30نفــر از دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی

مجــزا از نمونــة پژوهــش توزیــع و نتایــج محاســبه میــزان آلفــای «کرونبــاخ» بــرای متغیرهای اســتفادة
هدفمنــد  ،0/828برآوردکــردن نیازهــای اطالعاتــی ،0/793اســتفادة آگاهانــه  ،0/ 779رقابــت در
پاســخگویی  ،0/830داوری ارزشــی  0/823و رفتــار اســتفاده از پایــگاه اطالعاتــی  0/943بهدســت
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آمــد .ایــن ضریــب نشــاندهندة قابلیــت اعتمــاد بــاالی ایــن ابــزار اســت .همچنیــن ،در ایــن پژوهــش

روایــی محتــوای ابــزار ارزیابــی رفتــار اســتفادهکننده و مؤلفههــای آن بررســی گردیــده اســت.
روایــی محتــوای ایــن پرسشــنامه نیــز توســط اســاتید راهنمــا و مشــاور و هفــت تــن از اســاتید علــوم

کتابــداری مــورد تأییــد قــرار گرفــت .در ایــن پژوهــش بعــد از گــردآوری دادههــا بــا اســتفاده از
پرسشــنامه ،کار تجزیــه و تحلیــل دادههــا بــا کمــک تحلیلهــای آمــاری ،ضریــب همبســتگی و

نرمافــزار  SPSSنســخه  20انجــام شــد.

جدول  .1نتایج آلفای «کرونباخ» پرسشنامه
متغیرها

ضریب آلفا کرونباخ

تعداد گویهها ()30

استفادة هدفمند

0/828

5

برآورد نیازهای اطالعاتی

0/793

5

استفادة آگاهانه

0/779

5

رقابت در پاسخگویی

0/830

6

داوری ارزشی

0/823

6

رفتار استفاده از پایگاه اطالعاتی

0/943

3

 .5تجزیه و تحلیل یافتهها

در این بخش به تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش پرداخته میشود.
جدول  .2نتایج آزمون همبستگی «پیرسون» برای بررسی رفتار استفاده از پایگاه اطالعاتی و متغیر استفادة هدفمند
متغیر

استفادة هدفمند

شاخص

همبستگی پیرسون
()r

ضریب تعیین
()r2

سطح معناداری
()sig

سطح خطا

تعداد

0/819

0/670

0/000

0/01

330

نتایــج حاصــل از آزمــون فرضیــة اول پژوهــش در جــدول  2نشــان میدهــد کــه بــا توجــه بــه
اینکــه ضریــب همبســتگی ( )r =0/819گزارششــده در جــدول تقریب ـاً قــوی و مثبــت اســت و از

آنجــا کــه ســطح معنــاداری ( )p = 0/000 > 0/01خیلــی کوچــک اســت ،دو متغیــر رفتــار اســتفاده و
اســتفادة هدفمنــد بهطــور خطــی وابســته هســتند .در نتیجــه ،بــا  99درصــد اطمینــان میتــوان گفــت

کــه بیــن رفتــار اســتفاده و اســتفادة هدفمنــد رابطــة معنــادار و مثبتــی وجــود دارد.
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جدول  .3نتایج آزمون همبستگی «پیرسون» برای بررسی رفتار استفاده از پایگاه اطالعاتی و متغیر استفادة آگاهانه
شاخص
متغیر

همبستگی پیرسون
()r

ضریب تعیین
()r2

سطح معناداری
()sig

سطح
خطا

تعداد

انتخاب آگاهانه

0/867

0/751

0/000

0/01

330

نتایــج حاصــل از آزمــون فرضیــة دوم پژوهــش در جــدول  3نشــان میدهــد کــه بــا توجــه بــه
اینکــه ضریــب همبســتگی ( )r =0/867گزارششــده در جــدول تقریب ـاً قــوی و مثبــت اســت و از

آنجــا کــه ســطح معنــاداری ( )p = 0/000 > 0/01خیلــی کوچــک اســت ،دو متغیــر رفتــار اســتفاده و
انتخــاب آگاهانـه بهطــور خطــی وابســته هســتند .در نتیجــه ،بــا  99درصــد اطمینــان میتــوان گفــت
کــه بیــن رفتــار اســتفاده و انتخــاب آگاهانــه رابطــة معنــادار و مثبتــی وجــود دارد.

جدول  .4نتایج آزمون همبستگی «پیرسون» برای بررسی رفتار استفاده از پایگاه اطالعاتی و متغیر رقابت در پاسخگویی
شاخص
متغیر

همبستگی پیرسون
()r

ضریب تعیین
()r2

سطح معناداری
()sig

سطح
خطا

تعداد

رقابت در پاسخگویی

0/863

0/744

0/000

0/01

330

نتایــج حاصــل از آزمــون فرضیــة ســوم پژوهــش در جــدول  4نشــان میدهــد کــه بــا توجــه بــه
اینکــه ضریــب همبســتگی ( )r =0/863گزارششــده در جــدول تقریب ـاً قــوی و مثبــت اســت و از

آنجــا کــه ســطح معنــاداری ( )p = 0/000 > 0/01خیلــی کوچــک اســت ،دو متغیــر رفتــار اســتفاده و
رقابــت بهطــور خطــی وابســته هســتند .در نتیجــه ،بــا  99درصــد اطمینــان میتــوان گفــت کــه بیــن
رفتــار اســتفاده و رقابــت رابطــة معنــادار و مثبتــی وجــود دارد.

جدول  .5نتایج آزمون همبستگی «پیرسون» برای بررسی رفتار استفاده از پایگاه اطالعاتی و متغیر برآوردکردن نیازهای
اطالعاتی
متغیر

شاخص

برآوردکردن نیازهای اطالعاتی

همبستگی پیرسون
()r

ضریب تعیین
()r2

سطح معناداری
()sig

سطح
خطا

تعداد

0/865

0/748

0/000

0/01

330

نتایــج حاصــل از آزمــون فرضیــة چهــارم پژوهــش در جــدول  5نشــان میدهــد کــه بــا توجــه
بــه اینکــه ضریــب همبســتگی ( )r =0/865گزارششــده در جــدول تقریب ـاً قــوی و مثبــت اســت و
از آنجــا کــه ســطح معنــاداری ( )p = 0/000 > 0/01خیلــی کوچــک اســت ،دو متغیــر رفتــار اســتفاده
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و برآوردهکــردن نیــاز دانشــجویان بهطــور خطــی وابســته هســتند .در نتیجــه ،بــا  99درصــد اطمینــان
میتــوان گفــت کــه بیــن رفتــار اســتفاده و تأمیــن نیــاز دانشــجویان رابطــة معنــادار و مثبتــی وجــود
دارد.

جدول .6نتایج آزمون همبستگی «پیرسون» برای بررسی رفتار استفاده از پایگاه اطالعاتی و متغیر داوری ارزشی
شاخص

متغیر

داوری ارزشی

همبستگی پیرسون
()r

ضریب تعیین
()r2

سطح معناداری
()sig

سطح
خطا

تعداد

0/863

0/744

0/000

0/01
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نتایــج حاصــل از آزمــون فرضیــة پنجــم پژوهــش در جــدول  6نشــان میدهــد کــه بــا توجــه بــه
اینکــه ضریــب همبســتگی ( )r =0/863گزارششــده در جــدول تقریب ـاً قــوی و مثبــت اســت و از

آنجــا کــه ســطح معنــاداری ( )p= 0/000 > 0/01خیلــی کوچــک اســت ،دو متغیــر رفتــار اســتفاده و
داوری نیــاز دانشــجویان بهطــور خطــی وابســته هســتند .در نتیجــه ،بــا  99درصــد اطمینــان میتــوان

گفــت کــه بیــن رفتــار اســتفاده و داوری نیــاز دانشــجویان رابطــة معنــادار و مثبتــی وجــود دارد.
جدول  .7ضرايب همبستگي چندگانه بین متغیرهای رضایتمندی
نیاز اطالعاتی

نیاز اطالعاتی

همبستگی

رفتار
هدفمند

انتخاب
آگاهانه

رقابت

رفتار
استفاده

داوری

1

سطح معناداری
رفتارهدفمند

همبستگی

0/646

سطح معناداری

0/000

انتخاب آگاهانه همبستگی
رقابت
داوری ارزشی
رفتار استفاده

0/690

سطح معناداری

0/000

همبستگی

0/693

سطح معناداری

0/000

همبستگی

0/673

سطح معناداری

0/000

همبستگی

0/865

سطح معناداری

0/000

**همبستگی در سطح معناداری 0/01
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**

1

**

0/641

**

1

0/000
**

0/578

**

0/000
**

0/614

**

0/000

**

0/729

0/000
**

0/000
0/819

0/705

**

1

0/681
0/000

**

0/867
0/000

**

1

0/000
**

0/863
0/000

**

0/863
0/000

**

1
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نتایــج حاصــل از آزمــون همبســتگی بیــن متغیرهــای پژوهــش (فرضیــة ششــم) در جــدول ،7

از خروجــی نرمافــزار آمــاری  ،SPSSارائــه گردیــده اســت .در ایــن جــدول همبســتگی درونــی و
بیرونــی میــان متغیرهــای پژوهــش نشــان داده شــده اســت .همچنیــن ،بــا توجــه بــه آزمــون رگرســیون

چندگانــه میــان متغیرهــای رضایتمنــدی ،همانطــور کــه در جــدول  7مشــاهده میگــردد ،بیشــترین
ضریــب همبســتگی ( )0/867بیــن انتخــاب آگاهانــه و رفتــار اســتفادهکننده و کمتریــن ضریــب
همبســتگی ( )0/578بیــن رفتــار هدفمنــد و رقابــت وجــود دارد.

 .6بحث و نتیجهگیری

«پایــگاه اطالعــات علمــی جهــاد دانشــگاهی» بهعنــوان یکــی از ارکان مهــم و حیاتــی در امــر

اطالعــات علمــی ،یکــی از پایگاههــای شــاخص و برتــر شــناخته شــده و در برقــراری ارتباطــات و
اطالعــات و فعالیتهــای علمــی نقــش زیربنایــی دارد .بــههمیــن دلیــل ،بــا عنایــت بـه وجــود رقبــای

جدیــد در پایگاههــای اطالعــات علمــی مختلــف ،راه توســعه و پیشــرفت مــداوم ایــن پایــگاه در
گــرو ارائــة خدمــات نویــن و متناســب بــا نیــاز اســتفادهکنندگان اســت .لــذا ،در صورتــی کــه ایــن

پایــگاه بتوانــد مؤلفههــای تأثیرگــذار بــر اســتفاده و رضایتمنــدی -خشــنودی مصرفکننــدگان را از
دیــدگاه دانشــجویان شناســایی کــرده و آنهــا را در ســازمان خــود نهادینــه نمایــد ،قطعـاً بــه توســعه
و بالندگــی خــود بیــش از پیــش ادامــه خواهــد داد .ایــن پژوهــش در اصــل ،دارای دو بعــد اســت:

اول اینکــه مدیــران ایــن پایــگاه میتواننــد بــه کمــک ایــن پژوهــش رفتــار اســتفادهکنندگان

نســبت بــه خــود را شــناخته و بــرای جلــب رضایــت و خشــنودی آنهــا بــه تقویــت و ارتقــاء پایــگاه
بپردازنــد؛ و از ســوی دیگــر ،اســتفادهکننده بــا منبــع علمــی بینقصتــر و جامعتــری روبــهرو
باشــد و در رفــع نیــاز اطالعاتــی خــود از ایــن پایــگاه موفقتــر عمــل کــرده و راضیتــر باشــد.

نتایــج حاصــل از فرضیــة اول پژوهــش ،رابطــه بیــن رفتــار اســتفادة دانشــجویان تحصیــات

تکمیلــی بــا اســتفادة هدفمنــد از «پایــگاه اطالعــات علمــی جهــاد دانشــگاهی» را تأییــد میکنــد.
ایــن نتایــج تــا حــدودی بــا نتایــج پژوهــش «صنایعــی و شــافعی» همســویی دارد .آنهــا نشــان دادنــد
کــه شــناخت و تمایــل مشــتری و رفتــار وی و همچنیــن متغیــر و مســائل میــزان شــناخت و تمایــل
مشــتری بهطــوری معنــادار توانایــی پیشبینــی رفتــار مشــتری را تحــت تأثیــر قــرار میدهنــد
( .)1389همچنیــن ،یافتههــای «کاروث و الکســاندر» نیــز نشــان داد کــه از يــک برنامــه میتــوان

هــم بهصــورت هدفمنــد اســتفاده کــرد و هــم بهصــورت غيرهدفمنــد .گروهــى کــه دنبــال کســب
اطــاع و گــذران وقــت هســتند و اصــوالً اســتفادهکنندگان عــام هســتند و گــروه ديگــر کــه کمتــر
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از روى عــادت خبــر را مىبيننــد و صرفــاً دنبــال کســب اطــاع هســتند ،بــه ايــن برنامــه نوعــى
وابســتگى دارنــد ( .)Carveth, and Alexander 1985ایــن نظریــه مخاطــب را در مرکــز توجــه قــرار
میدهــد و چنــدان اعتنایــی بــه فرســتنده نــدارد .ایــن بــدا ن معناســت کــه مخاطــب بــر اســاس ویژگــی

رســانة خــود تصمیــم میگیــرد چــه چیــزی را متناســب بــا نیــاز و هــدف خــود انتخــاب کنــد .ایــن

رویکــرد بهدنبــال علــل و انگیزههایــی اســت کــه مخاطــب را وا مــیدارد بــ ه طــرق مختلــف و
اشــکال گوناگــون از رســانه اســتفاده نمایــد و بــدانوســیله بــه ارضــاء خــود بپــردازد و هــدف اصلــی
مــا در اینجــا چگونگــی انتخــاب ،دریافــت و شــیوة عکسالعمــل مخاطبــان رسانههاســت .بــا
توجــه بــه نتایــج ایــن بخــش از پژوهــش میتــوان بیــان نمــود کــه «پایــگاه اطالعــات علمــی جهــاد

دانشــگاهی» دارای جامعیــت و روزآمــدی ،صرفهجویــی زمــان ،دسترســی بــاز ،ســرعت در کاوش

و حــق انتخــاب اســت و ایــن امــر باعــث افزایــش رضایــت و خشــنودی و در نهایــت ،اســتفادة بیشــتر
دانشــجویان از ایــن پایــگاه میشــود.

نتایــج فرضیــة دوم نیــز رابطــه بیــن رفتــار اســتفادة دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی بــا انتخــاب

آگاهانــه از «پایــگاه اطالعــات علمــی جهــاد دانشــگاهی» را تأییــد میکنــد .بــر اســاس ویژگــی دوم
نظریــه ،کــه مرتبــط بــا ویژگــی اول اســت ،بــر خــاف نظریههــای فرســتندهمحور ،کــه مخاطــب
را منفعــل و پذیرنــده تلقــی میکننــد ،مخاطــب را فعــال و انتخابکننــده بــه حســاب مــیآورد.

بنابرایــن ،بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل از ایــن فرضیــه میتــوان بیــان نمــود کــه «پایــگاه اطالعــات

علمــی جهــاد دانشــگاهی» دارای قابلیــت ارائــة خدمــات بهطــور فراگیــر ،کاهــش خطــا ،قابلیــت
آگاهــی از درســتی یــا نادرســتی جســتوجو ،و امــکان اســتفاده از ســرورهای داخلــی اســت و

دسترســی ســاده بــه اطالعــات مــورد نظــر دانشــجویان را تســهیل میکنــد و ایــن امــر باعــث افزایــش
رضایــت و خشــنودی و در نتیجــه ،اســتفاده بیشــتر دانشــجویان از ایــن پایــگاه میشــود.

نتایــج حاصــل از فرضیــة ســوم نشــان داد کــه رابطــه بیــن رفتــار اســتفادة دانشــجویان تحصیالت

تکمیلــی بــا رقابــت «پایــگاه اطالعــات علمــی جهــاد دانشــگاهی» بــا دیگــر پایگاههــا تأییــد میشــود
و مؤیــد همبســتگي قــوی و تغييــر همزمــان دو متغيــر رفتــار اســتفادة دانشــجویان بــا رقابــت در

پاســخگویی پایــگاه اطالعاتــی علمــی اســت .بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل از ایــن فرضیــه میتــوان
بیــان نمــود کــه «پایــگاه اطالعاتــی علمــی جهــاد دانشــگاهی» دارای قابلیــت اطــاع از موقعیــت،
قابلیــت اســتفاده از رابــط كاربــر بهزبــان ديگــر ،قابلیــت جس ـتوجوی مقــاالت و نویســندگان بــر
اســاس عنــوان ،قابلیــت جس ـتوجوی مقــاالت بــهتفکیــک گروههــای تخصصــی بــوده و ســاده

و کاربرپســند اســت و ایــن امــر باعــث افزایــش رضایــت و خشــنودی و در نتیجــه ،اســتفادة بیشــتر
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دانشــجویان از ایــن پایــگاه میشــود .بــا درنظرگرفتــن ایــن مهــم کــه وجــود ســازمانهای مرتبــط
بــه موجودیــت مصرفکنن ـدگان بالفعــل و قابــل پیشبینــی اســت ،رقابــت در تعییــن جایــگاه یــک
برنامــه در بــازار نقــش مرکــزی ایفــا میکنــد .هــر برنامهایکــه بخواهــد برازندگــی خــود را در

میــان دیگــران تثبیــت کنــد ،بایــد از ویژگــی رقابتــی برخــوردار باشــد .یگانــه چیــزی کــه آن را در
میــان رقبایــش برنــده میســازد ،رضایــت مصرفکنن ـدگان اســت و ایــن رضایــت زمانــی حاصــل

میشــود کــه آنهــا بــه تولیــدات و خدمــات مــورد نظــر خــود دســت یابنــد .پایــگاه اطالعــات
علمــی جهــاد دانشــگاهی بهمنظــور بقــای خــود در عرصــة رقابتــی ،پذیــرای پیشــنهادات و انتقــادات

ســازنده بــوده و آمادگــی خــود را جهــت همکاریهــای علمــی بــا کلیــه ســازمان هــا و نهادهــای

علمــی و تحقیقاتــی کشــور در چارچــوب خدماتــی کــه ارائــه میدهــد ،اعــام داشــته اســت.

نتایــج حاصــل از فرضیــة چهــارم نیــز نشــان داد کــه رابطــه بیــن رفتــار اســتفادة دانشــجویان

تحصیــات تکمیلــی بــا برطرفکــردن نیــاز اطالعاتــی دانشــجویان توســط «پایــگاه اطالعــات علمــی

جهــاد دانشــگاهی» تأییــد میشــود .بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل از ایــن فرضیــه ،میتــوان بیــان
نمــود کــه پایــگاه اطالعــات ،قابلیــت پیگیــری اســتنادهای اخذشــده ،قابلیــت دســتیابی بــه نشــریات
ایرانــی نمایهشــده در  ،ISIقابلیــت کســب گزارشهــای موجــود بهصــورت کام ـ ً
ا پویــا و قابلیــت

نمايــش منابــع را دارد و ایــن امــر باعــث افزایــش رضایــت و خشــنودی و در نتیجــه ،اســتفادة بیشــتر
دانشــجویان از ایــن پایــگاه میشــود.امروزه ،توجــه بــه نگــرش مشــتریان در طراحــی ،ســاخت ،و

تحویــل خدمــات اهمیــت بســزایی دارد .بنابرایــن ،ســازمانها در صــدد هســتند بــا شناســایی عوامــل
مؤثــر بــر نگــرش مشــتریان ،نیــاز آنهــا را شناســایی کــرده و تمــام تــوان خــود را بــرای بــرآوردن

آن نیازهــا بــهکار گیرنــد .بــه هــر میــزان کــه ســازمان در مــورد مشــتریان و نیازهــای آنهــا آگاهــی

بیشــتری داشــته باشــد ،در فراینــد ارائــة خدمــات بــا مشــکالت کمتــری مواجــه خواهــد بــود.

در رابطــه بــا فرضیــة پنجــم پژوهــش ،نتایــج نشــان داد کــه رابطــه بیــن رفتــار اســتفادة

دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی بــا داوریهــای ارزشــی دربــارة مقاصــد فرهنگــی «پایــگاه اطالعات
علمــی جهــاد دانشــگاهی» تأییــد میشــود .بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل از ایــن فرضیــه میتــوان بیــان

نمــود کــه ایــن پایــگاه دارای کیفیــت و محتــوا ،دسترســی آســان ،قابلیــت ســاختار سلســلهمراتبی،
و قابلیــت راهنمــای راهبــردی اســت و ایــن امــر باعــث افزایــش رضایــت و خشــنودی و در نتیجــه،
اســتفادة بیشــتر دانشــجویان از ایــن پایــگاه میشــود .ایــن بخــش بــر اســاس نظریــة الندبــرگ

خشــنودی مخاطــب را در نتیجــة پیامــد یــا نتیجــة اســتفاده در نظــر میگیــرد کــه درپــی انتخــاب

فعاالنــه توســط مخاطــب حاصــل میشــود .بنابرایــن ،بهجــای تأکیــد و توجــه اصلــی بــه اثرهــای
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ناخواســته بــر مخاطــب ،کــه در خیلــی از نظریههــا مــورد تأکیــد اســت ،بــر انتخــاب فعاالنــه تأکیــد

میکنــد کــه خواســت و نیــاز خــود مخاطــب اســت .البتــه در اینجــا پیامدهــای ناخواســتهای هــم

ممکــن اســت از اســتفاده از رســانهها حاصــل شــود ،ولــی بهعنــوان امــری فرعــی در نظــر گرفتــه
میشــود.

و نتایــج فرضیــة آخــر نشــان داد کــه بیشــترین ضریــب همبســتگی ( )0/867بیــن انتخــاب

آگاهانــه و رفتــار اســتفادهکننده و کمتریــن ضریــب همبســتگی ( )0/578بیــن رفتــار هدفمنــد و
رقابــت وجــود داشــت .مخاطــب ارتباطگــرا ،گيرنــدهاى منفعــل نيســت .مخاطبــان افــرادى هســتند

کــه از ارتباطــى كــه در برابرشــان قــرار گرفتــه اســت ،چيــزى را انتخــاب مىكننــد كــه احتمــال دارد
برايشــان مفيــد باشــد و مخاطبــان بهســادگى منتظــر نمیماننــد کــه بهصــورت انفعالــى اطالعــات

را دريافــت كننــد .آنهــا محتــوا را بــا دانــش قبلــى و انتظــارات خــود تطبيــق مىدهنــد و انتظــار
دارنــد كــه برنامــه در نهايــت ،موجبــات رضايــت آنــان را فراهــم آورد .نتایــج ایــن پژوهــش بــا
پژوهشهــای پیشــین ماننــد «ضابــط و چشمهســهرابی» (« ،)1388محمــدی» (« ،)1388ســاعتچیان» و

همــکاران (« ،)1392بیابانــی» ( )1389و «نظــری ،خســروی ،و بابالحوائجــی» ()1391تــا حــدودی

همســویی دارد .بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش ،لــزوم حضــور ميانجيهــاي انســاني،
از جملــه كتابــداران در زمينــة كمــك بــه تســهيل رفتــار و اســتفادة كاربــران در محيــط رابــط

پايگاههــاي اطالعاتــي  SIDو نيــز كمــك متخصصــان كتابــداري و اطالعرســاني بــه بازطراحــي
ايــن محيطهــا از طريــق عوامــل مؤثــر بــر مؤلفههــاي اســتفادة هدفمنــد («شــروع»« ،پيونديابــي»،

«مــرور»« ،تمايــز» و «برگيــري» و «ردگيــري») احســاس ميشــود؛ ماننــد تقویــت و پربارنمــودن
اســتنادها ،پانويسهــا و منابــع موجــود در منبــع اوليــه ،مجهزبــودن ســایت بــه ســرويسهاي Alert

و  RSSبــرای دسترســي بــه اطالعــات جديــد و روزآمــد نگهداشــتن دانــش افــراد بهطــور مرتــب

در حــوزة مــورد عالقــه.

تقویــت اســتفادة آگاهانــه از پایــگاه  SIDدر بیــن دانشــجویان بــا راهکارهــای ذیــل امکانپذیــر

ا ست:

1 .1تخصیــص چنــد واحــد درســی از مباحــث كتابــداری و اطالعرســانی در دانشــگاهها بــرای
تمــام رشــتههای تحصیلــی؛

 2 .برگــزاری دورههــای كوتاهمــدت آمــوزش اســتفاده از پایــگاه  SIDبــا همــکاری «جهــاد
دانشــگاهی» بــرای اســتفادهكنندگان و ارائــة آموزشهــای الزم در رابطــه بــا بانكهــای
اطالعاتــی؛
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 3 .تقویــت زبــان انگلیســی دانشــجویان و محققــان و اســتفادهكنندگان از اطالعــات بــرای هــر
رشــتة تحصیلــی بهطــور تخصصــی؛

 4 .ایجاد برنامههای اطالعرسانی موضوعی از طریق پایگاه SID؛ و

5 .5اســتفاده از متخصصــان علــم اطالعــات و دانششناســی در مركــز اطالعاتــی در جــوار
رایانــهكاران.
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فریبا نظری

متولــد ســال  ،1346دارای مــدرک تحصیلــی دکتــری در رشــتة علــم اطالعات

و دانششناســی از دانشــگاه آزاد اســامی واحــد علــوم و تحقیقــات تهــران
اســت .ایشــان هماکنــون اســتادیار گــروه علــم اطالعــات و دانششناســی
دانشــگاه آزاد اســامی واحــد اهــواز اســت.

الگوهــای پذیــرش فنــاوری ،رفتــار اطالعیابــي ،ســواد اطالعاتــی ،ارزشــیابی

خدمــات ،و مدیریــت دانــش از جملــه عالیــق پژوهشــی وی اســت.
زاهد بیگدلی

متولــد ســال  ،1326دارای مــدرک تحصیلــی دکتــری در رشــتة علــم اطالعات
و دانششناســی از دانشــگاه نیوســاوت ولــز اســت .ایشــان هماکنــون اســتاد

گــروه علــم اطالعــات و دانششناســی دانشــکده علــوم تربیتــی و روانشناســی

دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز اســت.

نیازهــای اطالعاتــی و رفتــار اطالعیابــی ،مدیریــت منابــع اطالعاتــی ،منابــع و

خدمــات مرجــع از جملــه عالیــق پژوهشــی وی اســت.
عواد جابر سواری

متولــد ســال  ،1352دارای مــدرک تحصیلــی کارشناســی ارشــد در رشــتة

علــم اطالعــات و دانششناســی از دانشــگاه آزاد اســامی واحــد اهــواز
اســت .ایشــان هماکنــون کتابــدار بیمارســتان رازی اهــواز اســت.
رسانه از جمله عالقه پژوهشی وی است.
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