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عامـل هـای مؤثر بـر اسـتفاده دانشـجویان از منبـع هـای كتابخانه ای 

دانشـکده كشـاورزی دانشـگاه زنجان

روح اله رضائی 1، الهام احمدی فرد2 
1- دانشیار، دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

2-دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشگاه زنجان

چکیده
هدف این تحقیق عّلی- معلولی بررسی و ارزیابی عامل های مؤثر بر استفاده دانشجویان از منبع های کتابخانه ای بود. جامعه 
آماری این تحقیق را 432 تن از دانشجویان کارشناسی ارشد عضو کتابخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان تشکیل می دادند 
که 168 تن از آنان از طریق نمونه گیری تصادفی ساده برای مطالعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده 
 )CR( شد. روایی محتوایی پرسشنامه با نظرسنجی از متخصصان مورد تایید قرار گرفت و روایی آن با استفاده از پایایی ترکیبی
به دست آمد. داده های گردآوری شده با استفاده از فن چند متغیره مدل سازی معادله های ساختاری تجزیه و تحلیل شدند. 
نتایج تحقیق نشان دادند که پنج عامل کیفیت خدمات، تسهیالت و فضای کتابخانه، کیفیت منبع های کتابخانه ای، خدمات 
پشتیبانی و زیرساخت ها و امکانات دارای اثرگذاری های مثبت و معنی داری بر استفاده دانشجویان از منبع های کتابخانه ای 
بوده و در مجموع 64 درصد از واریانس میزان استفاده دانشجویان از منبع های کتابخانه ای دانشکده کشاورزی را تبیین کردند. 
بر پایه شاخص های برازش، ساختار کلی مدل پژوهش مورد تایید بوده و مدل  هم چنین، نتایج تحقیق گویای آن بودند که 
نظری تحقیق با واقعیت همخوانی داشت. بر پایه نتایج تحقیق می توان نتیجه گرفت که بهبود کیفیت خدمات، فراهم ساختن 
و  ها  زیرساخت  ایجاد  و  مناسب  پشتیبانی  خدمات  ارایه  ای،  کتابخانه  های  منبع  کیفیت  ارتقاء  مناسب،  فضای  و  تسهیالت 

امکانات ضروری می توانند به طور مستقیم منجر به افزایش استفاده دانشجویان از منبع های کتابخانه ای شوند.  

كلید واژه ها: منبع های کتابخانه ای، دانشجوی کشاورزی، کتابخانه ی کشاورزی، استفاده از کتابخانه.
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مقدمه 
عصـر کنونـی، عصـر پیشـرفت علمـی و فنـاوری بـه شـمار 
مـی رود کـه پایـه های آن را آمـوزش و پژوهش تشـکیل داده و 
شـالوده ایـن دو نیـز کتـاب هـا و نشـریه هـا و منبع هـای علمی 
کتابخانـه هـا مـی باشـند )محمـدی و فضـل اللهـی، 1387(. 
کتابخانـه هـا بـه عنـوان قلـب و محـور دانشـگاه، ابـزاری پرهیز 
و  )یوسـف  رونـد  مـی  شـمار  بـه  فکـری  توسـعه  بـرای  ناپذیـر 
ایـو، 2010(. کتابخانـه هـای دانشـگاهی بـه منزلـه ی یکـی از 
مهـم تریـن رکـن هـای نظـام آموزشـی و پژوهشـی )تفرشـی و 
دروگرکلخـوران، 1388(، بسـترهای الزم بـرای تحقـق هـدف 
هـای دانشـگاهی در زمینـه هـای یادگیـری، تدریـس، تحقیق 
و خدمـات را فراهـم کـرده انـد )آینـا، 2005(. در ایـن زمینـه، 
کتابخانـه هـا بـرای سـالیان پیاپی نقـش اساسـی در حمایت از 
پژوهـش در همه ی زمینه ها و گرایش های علمی در دانشـگاه 
هـا ایفـا کـرده )جـوب و گریـن، 2007( و اطالعـات مـورد نیـاز 
پژوهشـگران دانشـگاهی در زمینـه هـای موضوعـی مختلف را 
در اختیـار آنان قـرار داده اند )حجـازی و رضایی، 1385(. هم 
چنیـن، کتابخانـه هـا بـه عنـوان یـک بخـش اساسـی در مراکـز 
آموزشـی، سـبب بـه نتیجـه رسـیدن آمـوزش دانشـجویان را 
امـروزه،   .)1388 حضرتـی،  و  )خوئینـی  انـد  سـاخته  فراهـم 
کتابخانـه هـای دانشـگاهی هـم زمـان بـا اشـتراک مجلـه هـای 
چاپـی و بـا ارایـه ی پایـگاه هـای مجلـه هـای الکترونیکـی بـا 
متـن کامل، سـعی دارند کـه جدیدترین اطالعـات را در اختیار 
افزایـش  آنـان را  دانشـجویان قـرار داده و  کیفیـت یادگیـری 

دهنـد )غفـاری و نجفـی، 1392(. 
و  آموزشـی  هـای  حـوزه  در  کتابخانـه  اهمیـت  رغـم  بـه 
از  اسـتفاده  دشـواری  هـا،  دانشـگاه  در  ویـژه  بـه  پژوهشـی 
کتابخانـه توسـط دانشـجویان از گذشـته روشـن و آشـکار بوده 
کـه  طـوری  بـه   ،)1388 کلخـوران،  دروگـر  و  )تفرشـی  اسـت 
میـزان اسـتفاده از منبـع هـای مختلـف کتابخانـه ای در مراکـز 
دانشـگاهی بسـیار پایین بـوده و بر مبنـای آمار موجـود، بیش 
از نیمـی از دانشـجویان )در حدود 60 درصد( قادر به اسـتفاده 
از منبـع هـای مرجـع در کتابخانه ها نیسـتند و تنهـا 16 درصد 
از دانشـجویان عضـو کتابخانـه هـا از منبـع های موجـود در آن 
اسـتفاده مـی کننـد )خبرگـزاری کتابـداری و اطـالع رسـانی، 
1393(. ایـن در حالـی اسـت کـه نتایـج بررسـی هـای مختلـف 
و منبـع هـای آن  کتابخانـه  از  اسـتفاده  کـه  اسـت  گویـای آن 

توسـط دانشـجویان بـه عامـل هـای مختلفـی از جملـه کیفیت 
منبـع هـای کتابخانـه ای، ارایـه خدمـات پشـتیبانی، وجـود 
زیرسـاخت هـا و تسـهیالت مناسـب و غیـره بسـتگی دارد کـه 
توجـه بـه آنهـا مـی توانـد بـه شـکل قابـل مالحظـه ای میـزان 
اسـتفاده از منبـع هـای کتابخانـه ای را افزایش دهـد )خوئینی 
و حضرتـی، 1388؛ آبراهـام و همکاران، 2013(. بـر این پایه، 
ضـروری اسـت بـرای بهـره گیـری مؤثرتـر دانشـجویان از منبع 
هـای کتابخانـه ای، به بررسـی علمـی و دقیـق وضعیت موجود 
بـه ویـژه شناسـایی عامـل هـا و متغیرهـای مختلـف مؤثـر بـر 
کتابخانـه  از منبـع هـای  اسـتفاده دانشـجویان  بهبـود سـطح 
ای پرداختـه شـود تـا بـا تکیـه بـر نتایـج و یافتـه هـای چنیـن 
تحقیقاتـی، بتـوان برنامـه ریـزی هدفمندتـر و اثربخـش تـری 
را در راسـتای بهبـود سـطح اسـتفاده دانشـجویان از کتابخانـه 
هـای دانشـگاهی فراهـم کـرد؛ چـرا کـه در غیـر ایـن صـورت، 
نهایـت  در  و  نهـاده  زوال  بـه  رو  کتابخانـه  در  بهبـود  و  رشـد 
باعـث کاهـش کیفیـت آمـوزش و پـرورش در دانشـگاه خواهـد 
شـد )تفرشـی و دروگـر کلخـوران، 1388(. بـا توجـه بـه آن چه 
اشـاره شـده، پرسـش اصلـی ایـن تحقیق این اسـت کـه میزان 
اسـتفاده دانشـجویان از منبـع هـای کتابخانه ای در دانشـکده 
کشـاورزی دانشـگاه زنجـان در چـه سـطحی بوده و مهـم ترین 

عامـل هـای مؤثـر بـر آن کـدام اند؟ 
بـا توجـه بـه اهمیـت موضـوع، در سـال هـای اخیر بررسـی 
هـای پرشـماری در داخـل و خارج از کشـور در زمینه برررسـی 
عامـل هـای مؤثر بر اسـتفاده از منبع هـای کتابخانـه ای انجام 
گرفتـه اسـت کـه در ایـن بخـش بـه برخـی از مهـم تریـن آنهـا 
بـا مقایسـه  اشـاره مـی شـود. بیگدلـی و همـکاران )1393(، 
دانشـجویان  و  علمـی  هیـات  اعضـای  ی  اسـتفاده  میـزان  ی 
تحصیـالت تکمیلـی دانشـکده علـوم دانشـگاه شـیراز از مجلـه 
هـای الکترونیکـی و مجلـه هـای چاپی مشـترک به ایـن نتیجه 
رسـیدند که اسـتادان و دانشـجویان از مجله هـای الکترونیکی 
در حـد زیـاد و از مجلـه هـای چاپـی در حـد متوسـط اسـتفاده 
مـی کننـد. بـر پایـه نتایـج تحقیـق، مهـم تریـن عامـل هـای 
از  ناآگاهـی  الکترونیکـی،  هـای  منبـع  از  اسـتفاده  بازدارنـده 
وجـود مجلـه الکترونیکـی، ناآگاهـی از منبـع هـای موجـود در 
مجلـه هـای الکترونیکـی و نبـود مجلـه الکترونیکـی در رشـته 
مربوطـه بوده اسـت. درویشـی نیافندری و حضرتـی )1392(، 
در بررسـی میزان آشـنایی و اسـتفاده اسـتادان و دانشـجویان 

عامل های مؤثر بر استفاده  ...
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کارشناسـی ارشـد از منبـع هـای اطالعاتـی کتابخانـه مجـازی 
کـه  دادنـد  نشـان  فیروزکـوه  واحـد  اسـالمی  آزاد  دانشـگاه  در 
بین میزان آشـنایی اسـتادان و دانشـجویان کارشناسـی ارشـد 
هـای  دوره  یـا  و  هـا  کالس  برگـزاری  امکانـات،  و  شـرایط  بـا 
آموزشـی، شـیوه اسـتفاده از کتابخانـه مجـازی، میـزان اطالع 
رسـانی و میـزان راهنمایـی و جهـت دهـی بـا میـزان اسـتفاده 
آنهـا از کتابخانـه مجـازی رابطـه مثبـت و معنـی داری وجـود 
دارد. ایـن در حالـی اسـت کـه بیـن وجـود امکانـات مناسـب و 
کافـی بـا میـزان اسـتفاده از کتابخانـه مجـازی در بیـن دو گـروه 
اسـتادان و دانشـجویان کارشناسـی ارشـد تفـاوت معنی داری 
وجود نداشـت. در بررسـی دیگری، تفرشـی و دروگـر کلخوران 
)1388(، در بررسـی میـزان آشـنایی و اسـتفاده دانشـجویان 
آن  هـای  کتابخانـه  از  کـرج  واحـد  اسـالمی  آزاد  دانشـگاه 
واحـد مشـخص کردنـد کـه سـبک آمـوزش اسـتادان، کفایـت 
آموزشـی،  هـای  دوره  برگـزاری  هـا،  منبـع  بـودن  روزآمـد  و 
منبـع  از  بهینـه  اسـتفاده  چگونگـی  بـا  دانشـجویان  آشـنایی 
هـا و برنامـه ریـزی آموزشـی مناسـب از طـرف کتابخانـه، مهـم 
از  دانشـجویان  اسـتفاده  میـزان  بـر  مؤثـر  هـای  عامـل  تریـن 
منبـع هـای کتابخانـه ای بـه شـمار مـی رونـد. بـاب الحوائجـی 
و پـورداداش سـنگده )1388(، در بررسـی چگونگـی اسـتفاده 
دانشـجویان تحصیـالت تکمیلـی پردیس دانشـکده هـای فنی 
دانشـگاه تهـران از پایـگاه اطـالع رسـانی تخصصـی موجـود در 
وب سـایت دانشـگاه تهـران دریافتنـد کـه کنـد بـودن سـرعت 
کامـل  اطالعـات  نداشـتن  اطالعـات،  کاوش  بـرای  اینترنـت 
اطالعاتـی  نیازهـای  بـه  نبـودن  پاسـخگو  آن،  محتویـات  از 
مـورد نیـاز، نبـود اطـالع رسـانی پیشـین از موجودیـت پایـگاه 
اطالعـات علمـی و شـلوغ بودن سـایت دانشـکده، از مهم ترین 
پایـگاه  از  بررسـی  مـورد  دانشـجویان  اسـتفاده  نبـود  دالیـل 
اطـالع رسـانی تخصصـی بودنـد. حجـازی و رضایـی )1385(، 
بـر اسـتفاده دانشـجویان  در بررسـی خـود عامـل هـای مؤثـر 
کشـاورزی از منبـع هـای کتابخانـه ای را مـورد بررسـی قـرار 
داده انـد. نتایـج تحقیـق گویـای آن بودنـد کـه 17/5 درصـد از 
واریانـس اسـتفاده دانشـجویان از منبع هـای کتابخانه مرکزی 
را متغیرهـای ارایـه خدمـات، فراهم بودن پایـان نامه و گزارش 
هـای علمـی، روزآمـد بـودن مجلـه هـای داخلـی و خارجـی و 
سـرعت و آسـانگری در دسـتیابی بـه منبـع هـا و 16/3 درصـد 
را  تخصصـی  کتابخانـه  هـای  منبـع  از  اسـتفاده  واریانـس  از 

زمـان مـورد اسـتفاده از کتابخانـه و روزآمـد بـودن منبـع هـای 
تخصصـی داخلـی تبییـن کردنـد. جمشـیدی پـور و بیگدلـی 
)1382(، در بررسـی میـزان اسـتفاده دانشـجویان تحصیـالت 
تکمیلـی دانشـگاه هـای شـهید چمـران و علـوم پزشـکی اهواز 
از مجلـه هـای خارجـی رشـته تخصصـی آنـان نشـان دادنـد که 
نبـود منبـع هـای چاپـی کافـی در کتابخانه هـای دانشـکده ها، 
نبـود امکانـات رایانه ای مناسـب، نبود چکیده نامـه ها و نمایه 
نامـه های منبـع ها، کمبود وقـت، آگاهی نداشـتن از چگونگی 
دسـتیابی بـه منبـع هـا، نبـود دسـتیابی بـه مـواد کتابخانـه بـه 
امکانـات  از  اسـتفاده  در  ناتوانـی  و  کتابخانـه  مقـررات  دلیـل 
موجـود، بـه ترتیـب مهـم ترین دشـواری هـای دانشـجویان در 

اسـتفاده مناسـب از مجلـه هـای خارجـی بودنـد.
آبراهـام و همـکاران )2013(، در پژوهـش خـود بـه بررسـی 
میـزان  بـر  مؤثـر  انسـانی  و  فیزیکـی  محیطـی-  هـای  عامـل 
اسـتفاده دانشـجویان از منبـع هـای کتابخانـه ای و خدمـات 
اطالعاتـی در کتابخانـه هـای دانشـگاهی در نیجریـه پرداختـه 
انـد. بـر پایه نتایج تحقیق مشـخص شـد که عامل های انسـانی 
شـامل وجـود راهنمـا در کتابخانـه، چگونگـی چینـش قفسـه 
هـا و وجـود راهنمـا بـرای اسـتفاده از آنهـا، برخـورد مناسـب 
کارکنـان کتابخانه، نگرش مناسـب دانشـجویان، وجود امنیت 
بـرای نگهـداری وسـایل دانشـجویان، وجـود قوانیـن مناسـب 
بـرای اسـتفاده کننـدگان و وجـود جـدول زمانی مناسـب برای 
اسـتفاده از کتابخانـه و عامل های محیطی- فیزیکی شـامل در 
نظـر گرفتن زمان مناسـب بـرای امانـت کتاب ها، سـازماندهی 
و طبقـه بنـدی مناسـب منبـع هـای کتابخانـه ای، کافـی بودن 
فضـای  بـودن  مناسـب  و  کتابخانـه  در  تسـهیالت  و  امکانـات 
کتابخانـه، از مهـم تریـن عامـل هـای مؤثـر بـر میـزان اسـتفاده 
دانشـجویان از منبـع هـای کتابخانـه ای و خدمـات اطالعاتـی 
همـکاران  و  آلیسـون  بودنـد.  دانشـگاهی  هـای  کتابخانـه  در 
)2012(، در بررسـی خـود بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه عامـل 
هـای انسـانی )نبـود آشـنایی در مـورد منبـع هـا و چگونگـی 
و  کتابخانـه  کارکنـان  برخـورد  چگونگـی  آنهـا،  از  اسـتفاده 
راهنمایـی و برخورد دوسـتانه و همراه با احتـرام آنان، توانایی 
علمـی و تخصصی کارکنان کتابخانه در پاسـخگویی به پرسـش 
هـای دانشـجویان و سـرعت و دقـت در ارایـه خدمـات اطـالع 
رسـانی( و زیرسـاختی )سـرعت بـاالی اینترنـت، شـمار رایانـه 
هـا، برنامـه زمانـی کتابخانه و سـاعت های دسترسـی بـه منبع 
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هـا، وجـود امکانـات و تجهیـزات فیزیـكى و اسـتفاده از ابزار و 
فنـاوری هـای جدیـد در کتابخانـه(، مهم تریـن عامل هـای مؤثر 
بـر اسـتفاده دانشـجویان از منبـع هـای اطالعاتـی الکترونیکی 
در کتابخانـه هـای دانشـگاه هـای اوگانـدا بودند. تایـوو و ُالوول 
)2011(، در بررسـی خـود عامـل هـای مؤثر بر میزان اسـتفاده 
انـد.  کـرده  بررسـی  را  کتابخانـه  از  کشـاورزی  دانشـجویان 
نتایـج تحقیـق گویـای آن بودنـد کـه کیفیـت خدمـات کتابخانه 
و ارایـه خدمـات پشـتیبانی، بـه روز و کافـی بـودن منبـع هـای 
زمانـی  نظـر  از  هـا  منبـع  بـودن  دسـترس  در  ای،  کتابخانـه 
بـرای دانشـجویان، مناسـب بـودن فضـای کتابخانـه و وجـود 
هـای  عامـل  تریـن  مهـم  از  کتابخانـه،  در  مناسـب  تسـهیالت 
کروبیلـی  بودنـد.  کتابخانـه  از  دانشـجویان  اسـتفاده  بـر  مؤثـر 

نگـرش  کـه  دریافتنـد  خـود  بررسـی  در   ،)2006( و همـکاران 
هـا،  منبـع  بـودن  سـودمند  زمینـه  در  پاسـخگویان  مسـاعد 
دسترسـی آسـان به منبع هـای کتابخانه ای و سـطح بهره وری 
آموزشـی و پژوهشـی پاسـخگویان به طور مثبت و معنی داری 
بـر روی میـزان اسـتفاده اعضـای هیـات علمـی از منبـع هـای 

کتابخانـه ای مؤثـر مـی باشـند. 
بـا توجـه بـه آن چـه در بخـش هـای پیشـین و مسـاله اصلـی 
پژوهـش مطـرح شـد، ایـن تحقیق بـا هـدف اصلی بررسـی عامل 
هـای مؤثـر بـر اسـتفاده دانشـجویان از منبـع هـای کتابخانـه ای 
دانشـکده کشـاورزی انجام گرفت. در قالب هدف اشـاره شده و بر 
پایـه مـرور ادبیات نظری و بررسـی هـای تجربی مرتبـط، در این 

بخـش مـدل نظـری پژوهش ترسـیم شـده اسـت )نـگاره ی 1(.

نگاره 1- مدل نظری پژوهش: عامل های مؤثر بر میزان استفاده دانشجویان از منبع های کتابخانه ای

روش شناسی
ایـن تحقیـق از نظر ماهیـت از نوع تحقیقات کّمـی، با توجه 
بـه هـدف از نوع تحقیقـات کاربردی و به لحـاظ روش گردآوری 
داده هـا، جـز تحقیقـات میدانـی می باشـد کـه از روش تحلیـل 
سـاختاری  معادلـه  مـدل  تهیـه  بـرای  کوواریانـس  واریانـس- 
را  تحقیـق  ایـن  آمـاری  جامعـه  اسـت.  بـرده  بهـره   )SEM(
432 تـن از دانشـجویان کارشناسـی ارشـد عضـو در کتابخانـه 

دادنـد  مـی  تشـکیل  زنجـان  دانشـگاه  کشـاورزی  دانشـکده 
)N=432( کـه بـا توجه بـه جدول بارتلـت و همـکاران )2001(، 
بـا در نظـر گرفتن سـطح خطـای 0/01 و مقـدار t=2/58، تعداد 
168 نفـر از آنـان بـا روش نمونـه گیـری تصادفی سـاده انتخاب 
شـدند. ابـزار گـردآوری داده ها در ایـن تحقیق پرسشـنامه بود 
کـه از سـه بخـش شناسـه هـای فـردی و آموزشـی دانشـجویان 
از منبـع هـای  اسـتفاده دانشـجویان  )شـش متغیـر(، میـزان 
میـزان  بـر  مؤثـر  هـای  عامـل  و  متغیـر(  )هفـت  ای  کتابخانـه 

استفاده از کتابخانه:

1- بانک ها و پایگاه های اطالعاتی
2- مجله های علمی خارجی
3- مجله های علمی داخلی

4- پایان نامه و طرح پژوهشی
5- کتاب و منبع های مرجع
6- روزنامه ها و نشریه ها

کیفیت خدمات

امکانـــــات و 
زیرساخت ها

تسهیالت و
فضای کتابخانه 

خدمات پشتیبانی

کیفیت منبع های 
کتابخانه ای

عامل های مؤثر بر استفاده  ...
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اسـتفاده دانشـجویان از منبـع هـای کتابخانـه ای )26 متغیـر( 
فضـای  و  تسـهیالت  خدمـات،  کیفیـت  عامـل  پنـج  قالـب  در 
کتابخانـه، کیفیـت منبع های کتابخانه ای، خدمات پشـتیبانی 
)جـدول 1(.  بـود  تشـکیل شـده  امکانـات  و  هـا  زیرسـاخت  و 

بـرای اندازه گیـری میـزان اسـتفاده دانشـجویان از منبـع هـای 
کتابخانـه ای و عامـل هـای مؤثـر بـر آن در قالـب پنـج بخـش 
اشـاره شـده در پرسشـنامه، از طیـف لیکـرت پنـج سـطحی 

)از خیلـی کـم= 1 تـا خیلـی زیـاد= 5( اسـتفاده شـد.

بخش/ نماد

استفاده از منبع های
)USE( کتابخانه ای

کیفیت خدمات
)SER(

تسهیالت و فضای کتابخانه
)FAC(

کیفیت منبع های کتابخانه ای
)SOU(

خدمات پشتیبانی
)LOG(

زیرساخت ها و امکانات
)STR(

متغیر/ نماد

کتاب ها و منبع های مرجع )Use1(، مجله های علمی و تخصصی داخلی )Use2(، مجله های علمی 
و تخصصی خارجی )Use3(، پایان نامه ها و طرح های علمی- پژوهشی )Use4(، منبع های دیداری- 

)Use7( و روزنامه ها و نشریه ها )Use6( بانک ها و پایگاه های اطالعاتی پیوسته ،)Use5( شنیداری

های  پرسش  به  پاسخ  برای  آنان  علمی  توانایی  نظر  از  ویژه  به  کتابخانه  کارکنان  برخورد  چگونگی 
ارایه  در  دقت  و  سرعت   ،)Ser1( آنان  احترام  با  همراه  و  دوستانه  برخورد  و  راهنمایی  و  دانشجویان 
خدمات اطالع رسانی در زمینه های مختلف )Ser2(، سرعت و کیفیت خدمات رایانه ای مانند ذخیره 
کتاب، دسترسی به منبع ها و غیره )Ser3(، برنامه زمانی کار کتابخانه )از نظر میزان ساعات دسترسی 
به کتابخانه در طول روز و شمار روزهای کاری کتابخانه در طول هفته( )Ser4(، شرایط بهره گیری از 
خدمات کتابخانه ای اعم از شمار کتاب امانتی، مدت زمان امانت، تمدید کتاب ها و منبع های امانتی و 

)Ser6( و کیفیت خدمات تحویل مدارک و منبع های سفارش داده شده )Ser5( غیره

آرامش و سکوت در فضای کتابخانه )نبود سر و صدا( )Fac1(، میزان روشنایی فضای کتابخانه به ویژه 
سالن مطالعه )Fac2(، مناسب بودن وضعیت تهویه و دمای فضای کتابخانه )Fac3(، نظافت و بهداشت 
فضای کتابخانه )Fac4(، چگونگی چینش قفسه ها و آسانی رفت و آمد در بین آنها برای جستجوی کتاب 

)Fac6( و دسته بندی کتاب ها، نشریه ها و دیگر منبع های کتابخانه ای )Fac5(

دسترسی آسان و سریع به پایان نامه ها و طرح های پژوهشی )به صورت چاپ شده( )Sou1(، کامل و 
غنی بودن منبع های کتابخانه ای مانند کتاب ها، مجله ها و فصلنامه ها، مواد الکترونیکی و غیره به ویژه 
در زمینه رشته تحصیلی تخصصی )Sou2(، به روز بودن منبع های کتابخانه ای به ویژه کتاب ها و مجله 
ها )Sou3(، دسترسی سریع و مستمر به بانک ها و پایگاه های اطالعاتی آن-الین داخلی و خارجی 

)Sou5( و دسترسی آزاد به کتاب ها و مجله ها در قفسه ها )Sou4(

آموزشی  های  دوره  برگزاری   ،)Log1( کیفیت(  و  سرعت  )شمار،  کتابخانه  در  برداری  نسخه  خدمات 
مستمر برای بهبود سطح آشنایی و مهارت دانشجویان در استفاده مناسب از منبع های کتابخانه-ای 
)Log2(، اجرای دقیق و مناسب قوانین و مقررات از سوی کارکنان کتابخانه به ویژه از نظر رعایت مدت 
زمان امانت کتاب ها )Log3(، دسترسی آن الین به کتابخانه های دیگر دانشگاه ها اعم از داخلی و 

)Log5( و برگزاری نمایشگاه تازه های کتابخانه )Log4( )خارجی )ارتباطات بین کتابخانه ای

کافی بودن فضای مطالعاتی در کتابخانه به نسبت شمار مراجعان )Str1(، وجود امکانات و تجهیزات 
محل  مانند  کافی  رفاهی  امکانات  وجود   ،)Str2( غیره  و  رایانه  میز،  صندلی،  مانند  کافی  فیزیكى 
استراحت، بوفه و رستوران و غیره )Str3( و استفاده از ابزار و فناوری های جدید در کتابخانه برای ارایه 

)Str4( خدمات مختلف

جدول1- متغیرهای تحقیق و نماد هر یک

بـرای تعییـن روایـی ابـزار تحقیـق از روایـی محتوایـی  و روایی 
سـازه  )شـامل روایـی همگـرا، تشـخیصی و منطقـی( اسـتفاده 
شـد. روایـی محتوایـی پرسشـنامه بـا نظرسـنجی از کارشناسـان 
و متخصصـان در زمینـه موضـوع مـورد پژوهـش مـورد تاییـد قرار 

گرفـت. در زمینـه روایـی سـازه، روایـی همگـرا  که نشـان دهنده 
انسـجام و همگنی درونـی گویه های مربوط بـه هر متغیر مکنون 
)بـه صـورت جداگانـه( مـی باشـد، بـر پایـه سـه معیـار مختلـف 
 ،0/5 از  بزرگتـر  و  مسـاوی  اسـتاندارد  عاملـی   بارهـای  شـامل 
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میانگیـن واریانـس اسـتخراج شـده )AVE(  مسـاوی و بزرگتـر 
از 0/5 و پایایـی ترکیبـی  )CR( مسـاوی و بزرگتـر از 0/7 ارزیابـی 
مـی شـود. بـه همیـن منـوال، روایـی تشـخیصی   نیـز بیانگـر آن 
اسـت کـه آیا گویه هـای هر متغیر مکنـون دارای توان جداسـازی 
مناسـبی بـه لحـاظ انـدازه گیـری یـک متغیـر مکنـون نسـبت به 
گویـه های مربـوط به متغیرهای مکنون دیگر در مدل هسـتند یا 
خیـر. بـه عبـارت دیگـر، گویه های هـر متغیر مکنـون تنها همان 
متغیـر مکنـون خـاص را اندازه گیـری کنـد و با گویه هـای مربوط 
بـه متغیرهـای مکنـون دیگـر همپوشـانی نداشـته باشـد. بـرای 
بررسـی روایـی تشـخیصی، از میانگین واریانس اسـتخراج شـده 
و همبسـتگی متغیرهـای مکنـون با یکدیگر اسـتفاده می شـود، 
به گونه ای که بایسـتی مربع همبسـتگی بین دو متغیر مکنون از 
میانگیـن واریانس اسـتخراج شـده هر دو متغیـر مکنون کوچکتر 
باشـد تـا سـازه روایـی تشـخیصی مناسـبی داشـته باشـد )هیـر و 
همـکاران، 2010(. در زمینه روایی منطقی ، این شـکل از روایی 
سـازه مشـخص می سـازد تا چه انـدازه یک متغیـر مکنون خاص 
بـه عنـوان جزئـی از یـک سـامانه متشـکل از متغیرهـای مکنـون 
مرتبـط بـه هـم رفتـار می کنـد. به عبـارت دیگـر، روایـی منطقی 
بـر ایـن موضـوع اسـتوار اسـت که آیا سـازه هـای مختلـف در یک 
مـدل انـدازه گیری بـه لحاظ نظـری )تئوریـک(، درسـت انتخاب 
شـده و دارای ارتبـاط مفهومـی/ محتوایـی منطقـی بـا یکدیگـر 
می باشـند یا خیـر. برای بررسـی روایی منطقـی، از ضریب های 
گیـری  انـدازه  مـدل  در  مکنـون  متغیرهـای  بیـن  همبسـتگی 
اسـتفاده مـی شـود، به گونـه ای که ایـن ضریب ها بایـد معنی دار 
باشـند )پسـوان، 2009(. افزون بر بررسـی روایی ابزار تحقیق در 
قالـب موارد اشـاره شـده، بـه منظور بررسـی پایایی ابـزار تحقیق 
نیـز از پایایـی ترکیبی اسـتفاده شـد که مقـدار آن برای هـر یک از 
متغیرهای مکنون باید بزرگتر از 0/7 باشـد. برای آزمون درسـت 
بـودن مـدل و بـرازش آن با داده هـای میدانی از شـاخص های 
برازندگی اسـتفاده شـد که در این تحقیق این شـاخص ها شـامل 
 ،)RMR( ماندهـا  پـس  مجـذور  میانگیـن   ،)χ2( اسـکوئر  کای 

شـاخص نـرم برازندگـی )NFI(، شـاخص نـرم نشـده برازندگـی 
)NNFI(، شـاخص برازندگـی فزاینـده )IFI(، شـاخص برازندگی 
تطبیقی )CFI(، شـاخص میزان انطباق )GFI( و شـاخص ریشه 
دوم بـرآورد واریانـس خطـای تقریـب )RMSEA( بودند. تجزیه 
و تحلیـل داده هـا بـا اسـتفاده از نـرم افزارهـای SPSS Win20 و 

AMOS 20 انجـام گرفـت.

یافته ها 
سـن  میانگیـن  آمـده،  دسـت  بـه  هـای  یافتـه  مبنـای  بـر 
دانشـجویان مورد بررسـی در حدود 25/5 سـال بـا انحراف معیار 
2/26 سـال بـود. کمینـه و بیشـینه سـن پاسـخگویان بـه ترتیـب 
23 و 32 سـال بـود. میانگیـن پیشـینه ی عضویـت دانشـجویان 
مـورد بررسـی در کتابخانـه کشـاورزی دانشـگاه زنجـان در حدود 
1/5 سـال بـود. میانگیـن نهایـی نمـره هـای دانشـجویان مـورد 
بررسـی، در حـدود 17/46 )از 20( بـا انحـراف معیـار 0/46 بود. از 
نظر شـرکت در کارگاه ها و دوره های آموزشـی در زمینه آشـنایی 
و روش اسـتفاده از منبـع هـای کتابخانـه ای، یافتـه های تحقیق 
نشـان دادند که بیشـتر دانشجویان مورد بررسـی )78 درصد(، در 
این دوره ها شـرکت داشـته انـد، در حالی که در حـدود 22 درصد 
از آنـان در ایـن دوره هـا شـرکت نکـرده اند. نتایج نشـان دادند که 
میانگیـن بارهـای مراجعه دانشـجویان مورد بررسـی به کتابخانه 

)در طـول یـک مـاه(، در حـدود 2 بـار بـا انحـراف معیـار 2 بود. 
اولویـت بنـدی منبـع هـای کتابخانـه ای بـر حسـب میـزان 
کـه سـه منبـع  بـود  گویـای آن  آنهـا  از  اسـتفاده دانشـجویان 
بانـک هـا و پایـگاه هـای اطالعاتـی پیوسـته، پایـان نامـه هـای 
دانشـجویی و طـرح هـای علمـی- پژوهشـی و مجلـه هـای علمی 
و تخصصـی داخلـی، باالتریـن اولویـت را بـه خـود اختصـاص 
داده انـد. ایـن در حالی اسـت که دو منبع روزنامه ها و نشـریه ها 
و منبـع هـای دیداری و شـنیداری دارای کمترین میـزان اولویت 

بودنـد )جـدول 2(.

منبع 

بانک ها و پایگاه های اطالعاتی پیوسته
پایان نامه های دانشجویی و طرح های علمی- پژوهشی

مجله های علمی و تخصصی داخلی
مجله های علمی و تخصصی خارجی

میانگین

4/41
3/14
3/18
3/26

CV

0/231
0/376
0/406
0/414

انحراف معیار

1/02
1/18
1/29
1/35

جدول2- اولویت بندی منبع های کتابخانه ای بر حسب میزان استفاده دانشجویان از آنها

اولویت

1
2
3
4

عامل های مؤثر بر استفاده  ...
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کتاب ها و منبع های مرجع
روزنامه ها و نشریه ها

منبع های دیداری- شنیداری )شامل نوارهای صوتی و تصویری(

3/10
2/46
1/02

0/416
0/443
1/157

1/29
1/09
1/18

ادامه جدول 2

5
6
7

بـه منظور بـرآورد مدل انـدازه گیری کلی تحقیـق، داده های 
گـردآوری شـده بـا اسـتفاده از نـرم افـزار AMOS20  از طریـق 
تحلیـل عاملـی تاییـدی )مرتبه اول( مـورد تجزیـه و تحلیل قرار 
گرفتنـد. بـر پایـه اطالعـات به دسـت آمده، بـه جز چهـار متغیر 
شـامل Sou1 و Sou5 مربـوط بـه متغیـر مکنـون کیفیـت منبـع 

هـای کتابخانـه ای، Fac5 مربـوط بـه متغیـر مکنـون تسـهیالت 
و فضـای کتابخانـه و Log3 مربـوط بـه متغیـر مکنـون خدمـات 
پشـتیبانی کـه بـه دلیل داشـتن بـار عاملـی کمتـر از 0/5 از مدل 
انـدازه گیـری کنـار گذاشـته شـدند، دیگـر متغیرهـا دارای بـار 

عاملـی بزرگتـر از 0/5 بودنـد )جـدول 3(. 

متغیر مکنون/ نماد 

استفاده از منبع های کتابخانه ای 
)USE(

کیفیت خدمات
)SER(

تسهیالت و فضای کتابخانه
)FAC(

کیفیت منبع های کتابخانه ای
)SOU(

خدمات پشتیبانی
)LOG(

زیرساخت ها و امکانات
)STR(

نشانگر

Use1

Use2

Use3

Use4

Use5

Use6

Ser1

Ser2

Ser3

Ser4

Ser5

Ser6

Fac1

Fac2

Fac3

Fac4

Fac6

Sou2

Sou3

Sou4

Log1

Log2

Log4

Log5

Str1

Str2

خطای
استاندارد

--
0/113
0/105
0/091
0/125
0/115

--
0/126
0/136
0/123
0/130
0/116

--
0/151
0/165
0/156
0/153

--
0/126
0/105

--
0/135
0/129
0/126

--
0/143

مقادیر 
غیراستاندارد

1
1/012
1/008
1/001
1/125
0/118

1
1/006
1/204
1/024
1/095
0/855

1
1/146
1/254
1/132
1/153

1
0/849
0/831

1
0/890
0/749
0/747

1
1/245

جدول3- خالصه نتایج به دست آمده از مدل اندازه گیری )تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول( 

ضریب استاندارد     
)بار عاملی(

0/82
0/78
0/75
0/62
0/84
0/77

0/75
0/77
0/84
0/80
0/80
0/71

0/67
0/82
0/83
0/78
0/82

0/83
0/66
0/76

0/76
0/70
0/61
0/62

0/70
0/90

نسبت بحرانی 
(C.R.(

--
8/258
8/201
7/128
8/752
8/207

--
8/016
8/827
8/341
8/395
8/374

--
8/561
8/588
8/235
8/534

--
8/756
8/897

--
8/610
8/788
8/926

--
8/735
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ادامه جدول 3

Str3

Str4

0/139
0/137

1/078
1/177

0/79
0/88

ضریب های همبستگی متغیر مکنون/ نماد 

)USE( استفاده از منبع های کتابخانه ای
)SER( کیفیت خدمات

)FAC( تسهیالت و فضای کتابخانه
)SOU( کیفیت منبع های کتابخانه ای

)LOG( خدمات پشتیبانی
)STR( زیرساخت ها و امکانات

پایایی
 تركیبی

0/889
0/903
0/891
0/795
0/768
0/891

USE

0/536*
0/428**
0/389**
0/502**
0/587**
0/498**

SER

0/603*
0/691**
0/568**
0/702**
0/583**

FAC

--
--

0/622*
0/563**
0/498**
0/492**

SOU

--
--
--

0/566*
0/581**
0/462**

LOG

--
--
--
--

0/501*
0/549**

STR

--
--
--
--
--

0/674*

جدول4- خالصه شاخص های روایی و پایایی ابزار تحقیق )ماتریس همبستگی متغیرهای مکنون( 

8/740
8/619

نتایـج مربـوط بـه میانگیـن واریانس اسـتخراج شـده نشـان 
دادنـد کـه مقـدار ایـن شـاخص بـرای هـر شـش متغیـر مکنون 
 USE، SER، FAC، SOU، LOG شـامل  بررسـی  مـورد 
دو  ایـن  بـر  افـزون   .)4 )جـدول  بـود   0/5 از  بیشـتر   STR و 
شـاخص، نتایـج تحقیـق گویـای آن بودنـد کـه پایایـی ترکیبـی 
محاسـبه شـده بـرای هر شـش متغیر مکنـون مورد بررسـی در 
قالـب مـدل اندازه گیـری، بزرگتـر از 0/7 بودند )جـدول 4(. در 
مجمـوع، بـا توجـه بـه نتایـج به دسـت آمده بـر پایـه معیارهای 
سـه گانـه اشـاره شـده، می تـوان بیان داشـت کـه ابـزار تحقیق 

دارای روایـی همگـرای مناسـبی بـود.  
مربـع  کـه  شـد  مشـخص  تشـخیصی،  روایـی  ی  زمینـه  در 

ضریب همبسـتگی متغیرهـای مکنون مورد بررسـی به صورت 
دو بـه دو کمتـر از میانگیـن واریانس اسـتخراج شـده برای تک 
تـک متغیرهـای مکنـون بـود و در نتیجه، ابـزار تحقیـق دارای 
روایـی تشـخیصی مناسـبی بـود. بـه همیـن منـوال، در زمینـه 
روایـی منطقـی نیـز بـا توجـه بـه داده هـای منـدرج در جـدول 
مکنـون  متغیـر  شـش  هـر  بیـن  همبسـتگی  هـای  ضریـب   ،4
معنـی دار شـده و در نتیجه ابـزار تحقیـق دارای روایی منطقی 
بـود. در مـورد پایایـی متغیرهـای مکنـون مـورد بررسـی نیـز 
بـرای  بـه دسـت آمـده  پایایـی ترکیبـی  از آنجایـی کـه مقـدار 
بنابرایـن،  بودنـد،  از 0/7  باالتـر  متغیرهـای مکنـون مختلـف 

ابـزار تحقیـق دارای پایایـی مناسـبی بـود )جـدول 4(.

**: معنی داری در سطح P=0/00                 *: میانگین واریانس استخراج شده

بـر پایـه نتایـج بـه دسـت آمـده در زمینـه ی آزمـون بـرازش 
مـدل و شـاخص هـای مختلـف برازندگـی در جـدول 5، برازش 
مـدل در سـطح مطلوبـی بـوده و روابط منطقی بیـن متغیرهای 
مختلـف  هـای  شـاخص  بیـن  در  بـود.  برقـرار  بررسـی  مـورد 

بـرازش، در صورتـی کـه 3 الـی 4 شـاخص از مجمـوع شـاخص 
هـای اشـاره شـده در حـد مناسـب باشـند، مـدل مـورد نظـر 
دارای بـرازش مناسـبی خواهـد بود )هیر و همـکاران، 2010(.

شاخص 

معیار پیشنهاد  شده 
مقدار گزارش  شده

جدول5- همخوانی مدل اندازه گیری با شاخص های برازندگی 

X2/df

≤3
1/468

IFI

0/90≤
0/927

RMR

≤ 0/08
0/078

CFI

0/90 ≤
0/925

GFI

0/90 ≤
0/804

SRMR

≤ 0/08
0/064

RMSEA

≤ 0/08
0/071

عامل های مؤثر بر استفاده  ...
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نتایـج بـه دسـت آمـده از اجـرای مـدل سـاختاری تحقیـق 
در جـداول 6 و 7 و نـگاره ی 2 آورده شـده انـد. البتـه، پیـش 
از اجـرای مـدل سـاختاری، بـه بررسـی عـادی )نرمـال( بـودن 
چنـد متغیـره داده ها پرداخته شـد کـه برای این منظـور، از دو 
شـاخص چولگـی و کشـیدگی اسـتفاده شـد. بـا توجه بـه نتایج 
بـه دسـت آمـده، دامنـه ی مقدارهـای شـاخص چولگـی بیـن 
1/115- الـی 0/098+ و شـاخص کشـیدگی بیـن 1/084- الـی 
1/050+ بـود کـه بـر ایـن پایـه، توزیـع داده هـا عـادی )نرمـال( 

بودنـد. در زمینه ی بـرازش نیکویی مدل سـاختاری، یافته های 
بـرازش  دارای  شـده  بـرآورد  مـدل  کـه  دادنـد  نشـان  تحقیـق 
مطلوبـی اسـت )جـدول 6(. در ایـن زمینه، اشـاره بـه این نکته 
ضـروری اسـت کـه بـا توجـه بـه اصـالح هـای انجـام گرفتـه در 
مـدل هـای انـدازه گیـری و حـذف متغیرهـای نامناسـب، مدل 
سـاختاری بـرآورده شـده در همـان مرحلـه اول )اولیـن مـدل 
اشـباع شـده(، دارای بـرازش مناسـبی بـوده و نیـاز بـه اصـالح 

نداشـت.

 همـان طـور کـه از نـگاره ی 2 پیداسـت پنـج متغیـر مـورد 
بررسـی در قالـب مـدل شـامل کیفیـت خدمـات، تسـهیالت و 
فضـای کتابخانـه، کیفیـت منبـع هـای کتابخانـه ای، خدمـات 
امکانـات در حـدود 64 درصـد  و  هـا  زیرسـاخت  و  پشـتیبانی 

هـای  منبـع  از  دانشـجویان  اسـتفاده  میـزان  واریانـس  از 
کتابخانه ای در دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه زنجان )به عنوان 

متغیـر وابسـته تحقیـق(، را تبییـن مـی کننـد.
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نگاره 2- مدل ساختاری اشباع شده با ضریب های رگرسیونی استاندارد شده

کـه   2 ی  نـگاره  و   6 جـدول  در  منـدرج  نتایـج  مبنـای  بـر 
تـوان  مـی  هسـتند،  تحقیـق  سـاختاری  مـدل  دهنـده  نشـان 
توجـه  بـا  باشـد.  مـی  مناسـب  مـدل  سـاختار  گرفـت  نتیجـه 
بـه اینکـه، افـزون بـر بررسـی و آزمـون بـرازش مـدل تحقیـق 

متغیرهـای  توسـط  شـده  تبییـن  واریانـس  میـزان  تعییـن  و 
مسـتقل تحقیـق، یکـی دیگر از هـدف های اصلـی تدوین مدل 
سـاختاری، تعییـن شـدت، جهـت و معنـی دار بـودن ضریـب 
هـای مسـیر فرض شـده در مـدل مفهومـی پژوهش می باشـد، 

شاخص 

معیار پیشنهاد  شده 
مقدار گزارش  شده

جدول6- نتایج میزان همخوانی مدل ساختاری با شاخص های برازندگی 

X2/df

≤3
2/124

IFI

0/90≤
0/924

RMR

≤ 0/08
0/078

CFI

0/90 ≤
0/926

GFI

0/90 ≤
0/906

SRMR

≤ 0/08
0/065

RMSEA

≤ 0/08
0/069

کیفیت منبع های کتابخانه اییکتاب ها و منبع های مرجع

خدمات پشتیبانی

زیرساخت ها و امکانات 

کیفیت خدمات

تسهیالت و فضای کتابخانه

مجله های علمی داخلی

مجله های علمی خارجی

میزان استفـــاده ازپایان نامه و طرح پژوهشی
منبع های کتابخانه ای

منبع های دیداری- شنیداری

بانک ها و پایگاه های اطالعاتی

روزنامه ها و نشریه ها
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از ایـن رو، خالصـه ی نتایـج بـه دسـت آمـده در ایـن زمینـه در 
جـدول 7، ارایـه شـده اسـت. بـه ایـن ترتیـب، هـر یـک از پنـج 
متغیـر کیفیـت خدمـات )SER(، تسـهیالت و فضـای کتابخانه 
)FAC(، کیفیـت منبـع هـای کتابخانـه ای )SOU(، خدمـات 
پشـتیبانی )LOG( و زیرسـاخت هـا و امکانـات )STR( دارای 
اثـر مثبـت و معنـی داری بـر متغیـر وابسـته میـزان اسـتفاده 

دانشـجویان از منبـع هـای کتابخانـه ای بودنـد. هـم چنیـن، 
بـر پایـه میـزان ضریـب اسـتاندارد کـه نشـان دهنـده شـدت 
اثـر مـی باشـد، سـه متغیـر کیفیـت منبـع هـای کتابخانـه ای، 
اثـر  بیشـترین  دارای  خدمـات  کیفیـت  و  پشـتیبانی  خدمـات 
کتابخانـه ای  از منبـع هـای  اسـتفاده دانشـجویان  بـر میـزان 

دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه زنجـان بودنـد.

متغیر 

کیفیت خدمات
تسهیالت و فضای کتابخانه

کیفیت منبع های کتابخانه ای
خدمات پشتیبانی

زیرساخت ها و امکانات

T

4/079
2/108
7/258
5/012
3/789

خطای
استاندارد

0/081
0/069
0/105
0/095
0/078

مقادیر 
غیراستاندارد

0/981
0/628
1/125
1/081
0/795

جدول7- تأثیر متغیرهای تحقیق بر میزان استفاده دانشجویان از منبع های کتابخانه ای دانشکده کشاورزی 

ضریب رگرسیونی 
استاندارد

0/242
0/129
0/412
0/328
0/214

سطح
معنی داری

0/001
0/001
0/001
0/001
0/001

بحث و نتیجه گیری
نتایـج تحقیـق نشـان دادنـد کـه بـر پایـه معیارهای سـه گانه 
بارهـای عاملـی اسـتاندارد مسـاوی و بزرگتـر از 0/5، میانگیـن 
پایایـی  و   0/5 از  بزرگتـر  و  مسـاوی  شـده  اسـتخراج  واریانـس 
ترکیبـی مسـاوی و بزرگتـر 0/7، ابـزار تحقیـق )پـس از انجـام 
بـود. در  اصـالح هـای الزم( دارای روایـی همگـرای مناسـبی 
زمینـه روایـی تشـخیصی نیـز بـا توجـه بـه کمتـر بـودن مربـع 
ضریب های همبسـتگی بین متغیرهای مکنون مورد بررسی به 
صـورت دو بـه دو از میانگین واریانس اسـتخراج شـده برای تک 
تـک متغیرهـای مکنـون، ابزار تحقیـق دارای روایی تشـخیصی 
مناسـبی بـود. در مـورد روایی منطقـی و پایایی ترکیبـی، نتایج 
تحقیـق نشـان دادنـد کـه ابـزار تحقیـق دارای روایـی منطقـی 
بـه دسـت آمـده  پایایـی ترکیبـی  بـوده و مقدارهـای  مناسـبی 
بـرای هـر شـش متغیر مکنـون مورد بررسـی شـامل اسـتفاده از 
منبـع هـای کتابخانـه ای، کیفیـت خدمات، تسـهیالت و فضای 
کتابخانـه، کیفیـت منبع هـای کتابخانه ای، خدمات پشـتیبانی 
و زیرسـاخت هـا و امکانـات، بزرگتر از 0/7 بـوده و در نتیجه ابزار 
تحقیـق پایایـی مناسـبی نیـز داشـت. نتایـج در رابطـه بـا مـدل 
سـاختاری تحقیـق گویـای آن بودنـد کـه بـر پایـه شـاخص های 
بـرازش، سـاختار کلی مـدل تحقیق مـورد تایید بود؛ بـه عبارت 
دیگـر، مـدل تدویـن شـده بـر مبنـای ادبیـات نظـری و پیشـینه 
تجربـی )مـدل نظـری تحقیـق( بـا واقعیـت همخوانـی داشـته و 

از طریـق داده هـای میدانـی گـردآوری شـده مـورد حمایت قرار 
گرفـت. هـم چنیـن، بـر پایه نتایج مشـخص شـد که پنـج متغیر 
مکنـون کیفیت خدمات، تسـهیالت و فضـای کتابخانه، کیفیت 
منبـع هـای کتابخانـه ای، خدمات پشـتیبانی و زیرسـاخت ها و 
امکانـات دارای اثـر مثبـت و معنـی داری بر روی متغیر وابسـته 
میـزان اسـتفاده از منبـع هـای کتابخانـه ای بودنـد. در بین پنج 
متغیر اشـاره شـده، بر پایه میزان ضریب رگرسـیونی اسـتاندارد 
شـده، سـه متغیـر کیفیـت منبـع هـای کتابخانـه ای، خدمـات 
بـر  اثرگـذاری  بیشـترین  دارای  خدمـات  کیفیـت  و  پشـتیبانی 
میزان اسـتفاده دانشـجویان از منبع های کتابخانه ای دانشکده 

کشـاورزی دانشـگاه زنجـان بودند. 
آنچه مسـلم اسـت یکـی از مهـم ترین عامـل هایی که مـی تواند 
هـای  منبـع  از  دانشـجویان  اسـتفاده  بـر  توجهـی  قابـل  اثـر 
مختلـف کتابخانـه ای اعـم از کتـاب هـا، مجلـه هـا، پایـگاه های 
اطالعاتی و غیره داشـته باشـد، خود منبع هـای کتابخانه ای به 
ویـژه کیفیـت آنها از نظر شناسـه هایـی همچون جدیـد و به روز 
بـودن منبع هـا، جامع بودن بـه لحاظ محتوایی، غنـی بودن در 
زمینـه رشـته تحصیلـی تخصصـی و قابلیـت دسترسـی آسـان و 
مسـتمر به منبـع ها )اعم از چاپی یا الکترونیـــکی( می باشـد؛ 
موضوعـی کـه از طریـق نتایـج ایـن تحقیق نیز مـورد تاکیـد قرار 
گرفتـه، بـه گونـه ای کـه عامـل کیفیـت منبـع هـای کتابخانه ای 
در مقایسـه بـا دیگـر عامـل هـا دارای بیشـترین اثـر بـر میـزان 

عامل های مؤثر بر استفاده  ...
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اسـتفاده دانشـجویان مـورد بررسـی از منبـع هـای کتابخانه ای 
بـوده اسـت. ایـن یافته بـا نتایـج پژوهش هـای تفرشـی و دروگر 
کلخـوران )1388(، حجـازی و رضایـی )1385( و تایـوو و ُالـوول 
)2011( همخوانـی داشـت. افـزون بـر عامل کیفیـت منبع های 
کتابخانـه ای، از دیگـر عامـل هایـی که بر پایه نتایـج این تحقیق 
اثـر زیـادی بـر روی میـزان اسـتفاده دانشـجویان از منبـع هـای 
کتابخانـه  در  پشـتیبانی  خدمـات  ارایـه  داشـت،  ای  کتابخانـه 
بـود. بـرای مثـال، در ایـن زمینـه ارایـه خدمات نسـخه بـرداری 
در کتابخانـه مـی توانـد موجب آسـانگری اسـتفاده دانشـجویان 
از منبـع هـای کتابخانـه ای شـود. بـه همیـن ترتیـب، اجـرای 
دقیـق و مناسـب قوانیـن و مقـررات از سـوی کارکنـان کتابخانـه 
بـه ویـژه از نظـر رعایـت بارهـا و مـدت زمـان امانت کتـاب ها می 
تواند زمینه اسـتفاده بیشـتر دانشـجویان از منبـع های مختلف 
کتابخانـه ای را فراهـم کند. افزون بر دو مورد اشـاره شـده، یکی 
دیگـر از خدمـات پشـتیبانی اصلـی کـه مـی توانـد نقـش بسـیار 
از منبـع هـای  بهبـود سـطح اسـتفاده دانشـجویان  مهمـی در 
کتابخانه ای داشـته باشـد، برگزاری دوره های آموزشـی مستمر 
بـرای بهبـود سـطح آشـنایی و مهـارت دانشـجویان در اسـتفاده 
باشـد؛  مـی  ای  کتابخانـه  هـای  منبـع  از  اثربخـش  و  مناسـب 
موضوعـی کـه بـه شـکل جـدی در دانشـگاه زنجـان مـورد توجـه 
قـرار گرفتـه اسـت، بـه گونـه ای کـه یکـی از شـرط هـای اصلـی 
تصویـب موضوع )پروپـوزال( پایان نامه دانشـجویان تحصیالت 
تکمیلی در این دانشـگاه، شـرکت در کارگاه آموزشـی آشنایی با 
پایـگاه هـای الکترونیکـی و خدمـات کتابخانه مرکزی می باشـد 
کـه ایـن موضـوع از روی نتایـج آمـار توصیفـی کـه بر پایـه آن 78 
درصـد از پاسـخگویان در دوره هـای آموزشـی مرتبـط شـرکت 
داشـته انـد، نیـز بـه طـور کامـل مشـخص اسـت. بـر پایـه نتایـج 
تحقیـق، افزایـش ارتباطـات کتابخانه ای و بهبود دسترسـی آن 
الیـن دانشـجویان بـه کتابخانـه هـای دیگـر دانشـگاه هـا اعـم از 
داخلـی و خارجـی و برگـزاری نمایشـگاه تـازه هـای کتابخانـه به 
صـورت منظم و مسـتمر از دیگر مواردی هسـتند کـه می توانند 
سـبب آشـنایی دانشـجویان بـا منبع هـا و مرجع هـای جدید به 
ویـژه التیـن شـده و موجبـات ترغیـب و عالقمنـدی آنهـا بـرای 
اسـتفاده بیشـتر از منبع های کتابخانه ای را فراهم کنند. نتایج 
ایـن بخـش از تحقیـق نیـز بـا یافتـه هـای پژوهش هـای چندی 
و  تفرشـی  نیافنـدری و حضرتـی )1392(،  همچـون درویشـی 
دروگـر کلخوران )1388(، آبراهام و همکاران )2013(، آلیسـون 

و همـکاران )2012( و تایـوو و ُالوول )2011( همسـویی داشـت. 
همان طور که اشـاره شـد پس از دو عامـل کیفیت منبع های 
کتابخانـه ای و ارایـه خدمات پشـتیبانی، عامل بعـدی که دارای 
بیشـترین اثر بر روی میزان اسـتفاده دانشـجویان مورد بررسـی 
از منبـع های کتابخانـه ای بود، عامل کیفیـت خدمات کتابخانه 
بـود. بـه نظـر می رسـد کـه بخش مهمـی از ایـن موضـوع مربوط 
بـه عامل های انسـانی یعنی کارکنـان کتابخانه باشـد که انتظار 
مـی رود در وهلـه نخسـت، افـزون بـر داشـتن توانایـی و قابلیت 
علمـی کافـی برای پاسـخ دادن به پرسـش های دانشـجویان، به 
لحـاظ رفتـاری نیـز برخـورد دوسـتانه و محترمانـه ای داشـته و 
بتوانند دانشـجویان را به طرز مناسـبی راهنمایی کنند. سرعت 
و دقت در ارایه خدمات اطالع رسـانی نیز از دیگر مشـخصه های 
کارکنـان فعـال در کتابخانـه بـه شـمار مـی آیـد کـه مـی تواند در 
جلب بیشـتر دانشـجویان بـه کتابخانه و اسـتفاده بیشـتر آنان از 
منبـع هـا مؤثـر باشـد. افـزون بـر موردهـای اشـاره شـده مرتبط 
بـا کارکنـان کتابخانـه، همـان طـور کـه نتایـج این تحقیق نشـان 
دادنـد وجـود شـمار رایانـه کافـی و بـا کیفیـت در کتابخانـه برای 
و  دانشـجویان  بـه  ای  رایانـه  خدمـات  ارایـه  بـه  دادن  سـرعت 
کمـک بـه آنان برای جسـتجو و شناسـایی بهتر منبـع های مورد 
نیازشـان، بهبـود کیفیـت خدمات تحویـل مـدارک و منبع های 
سـفارش داده شـده، افزایـش برنامه زمانـی کار کتابخانـه از نظر 
میزان سـاعت دسترسـی دانشـجویان بـه کتابخانه در طـول روز 
و شـمار روزهـای کاری کتابخانـه در طـول هفته و بهبود شـرایط 
شـمار  افزایـش  از  اعـم  ای  کتابخانـه  خدمـات  از  گیـری  بهـره 
کتـاب امانتـی و مـدت زمـان امانـت و تمدیـد کتـاب هـا بـه ویژه 
فراهـم کـردن شـرایط مورد نیاز بـرای تمدیـد الکترونیکی بدون 
مراجعـه حضوری دانشـجویان بـه کتابخانه، از دیگـر موردهایی 
هسـتند کـه مـی تواننـد در بهبـود کیفیـت خدمـات کتابخانـه و 
در نتیجـه افزایـش میـزان اسـتفاده دانشـجویان از منبـع هـا به 
طـور معنـی داری مؤثـر باشـند. نتایج ایـن بخـش از تحقیق نیز 
بـا نتایـج بررسـی های آبراهـام و همـکاران )2013( و آلیسـون و 

همـکاران )2012( همخوانی داشـت.
بـر پایـه نتایـج بـه دسـت آمـده، عامـل چهـارم از عامـل های 
مؤثر بر میزان اسـتفاده دانشـجویان از منبع هـای کتابخانه ای، 
عامل زیرسـاخت ها و امکانـات بود که اهمیت آن در بررسـی های 
جمشـیدی پور و بیگدلـی )1382(، آبراهام و همـکاران )2013( 
و آلیسـون و همـکاران )2012( مورد تاکید قرار گرفته اسـت. در 
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ایـن زمینـه، وجـود امکانـات و تجهیـزات فیزیـكى کافـی مانند 
صندلـی، میـز، رایانـه و غیره و امکانـات رفاهی مناسـب به ویژه 
محـل اسـتراحت، بوفـه و رسـتوران، بـه شـکل قابـل توجهـی 
مـی تواننـد زمینـه مراجعـه بیشـتر دانشـجویان بـه کتابخانـه و 
از منبـع هـای کتابخانـه ای را  آنـان  افزایـش میـزان اسـتفاده 
فراهـم کننـد. البتـه، در نظـر گرفتـن فضـای مطالعاتـی کافـی 
در کتابخانـه بـه نسـبت شـمار مراجعـان نیـز مـی توانـد ضمـن 
جلوگیـری از ایجـاد شـلوغی و ازدحـام، محیط مناسـب و آرامی 
را بـرای مطالعه دانشـجویان فراهـم کند. در نهایـت، عامل آخر 
کـه کمتریـن اثـر را بر میـزان اسـتفاده دانشـجویان از منبع های 
کتابخانـه ای داشـت، مربـوط بـه تسـهیالت و فضـای کتابخانـه 
بود. در این زمینه، ایجاد شـرایط محیطی مناسـب در کتابخانه 
مانند مناسـب بـودن روشـنایی و وضعیت تهویـه و دمای فضای 
کتابخانـه بـه ویـژه سـالن مطالعـه، نظافـت و بهداشـت محیـط 
کتابخانـه و برقـراری آرامـش و سـکوت، موجـب افزایـش میزان 
رضایـت دانشـجویان از کتابخانـه و در نتیجـه میـزان اسـتفاده 
آنـان از منبـع هـای کتابخانـه ای خواهـد شـد. افـزون بـر ایـن، 
توجـه بـه چینـش درسـت قفسـه ها بـه منظـور سـادگی رفـت و 
آمـد دانشـجویان در بیـن آنها در هنگام جسـتجوی کتـاب و نیز 
دسـته بندی کتـاب ها، نشـریه ها و دیگـر منبع هـای کتابخانه ای 
در قفسـه هـا و نصـب برچسـب هـا و نشـانه هـای راهنمـا بـرای 
نکاتـی  از دیگـر  تـر منبـع هـا،  تـر و سـریع  جسـتجوی آسـان 
هسـتند کـه مـی توانند سـبب افزایـش اسـتفاده دانشـجویان از 

منبـع هـای کتابخانه ای شـوند. 
پژوهـش،  از  آمـده  دسـت  بـه  نتایـج  گرفتـن  نظـر  در  بـا 

می شـوند:  ارایـه  زیـر  پیشـنهادهای 
1- بـا توجـه بـه نتایـج تحقیـق و اثر مثبـت و معنـی دار عامل 
اسـتفاده  میـزان  روی  بـر  ای  کتابخانـه  هـای  منبـع  کیفیـت 
دانشـجویان از منبـع های کتابخانـه ای می بایسـتی موردهایی 
همچـون آسـانگری دسترسـی دانشـجویان بـه پایـان نامـه ها و 
طـرح های پژوهشـی، تکمیـل و تقویت منبع هـای کتابخانه ای 
ماننـد کتـاب هـا، مجله ها و فصلنامـه ها و مـواد الکترونیکی، به 
روز کـردن منبـع های کتابخانـه ای به ویژه کتاب هـا و مجله ها، 
ایجاد شـرایط الزم برای دسترسـی سـریع و مستمر دانشجویان 
بـه بانـک ها و پایـگاه های اطالعاتـی آن الین داخلـی و خارجی 
در  هـا  مجلـه  و  هـا  کتـاب  بـه  دانشـجویان  آزاد  دسترسـی  و 
قفسـه هـا، به شـکل جدی تـری مـورد توجه مدیران و مسـوالن 

کتابخانـه در سـطح دانشـکده کشـاورزی قـرار گیرند.  
2- بـا توجـه بـه نتایـج به دسـت آمـده از تحقیـق و اثـر مثبت 
و معنـی دار عامـل خدمـات پشـتیبانی بـر روی میزان اسـتفاده 
دانشـجویان از منبـع هـای کتابخانـه ای، توجه به فراهم سـازی 
هـر چه بیشـتر و بهتـر خدمات پشـتیبانی مانند خدمات نسـخه 
بـرداری در کتابخانه، دسترسـی آن الین بـه کتابخانه های دیگر 
دانشـگاه هـا اعـم از داخلـی و خارجـی، برگـزاری نمایشـگاه 
تـازه هـای کتابخانـه و حتـی ارایـه امکانـات رفاهـی کافـی مانند 
محـل اسـتراحت، بوفه و رسـتوران و غیره، مـی توانند موجبات 
کتابخانـه  هـای  منبـع  از  دانشـجویان  اسـتفاده  میـزان  بهبـود 

دانشـکده کشـاورزی را فراهم سـازند.  
دار  معنـی  و  مثبـت  اثـر  و  تحقیـق  نتایـج  بـه  توجـه  بـا   -3
عامـل کیفیـت خدمـات کتابخانـه ای بـر روی میـزان اسـتفاده 
در  دارد  ضـرورت  ای،  کتابخانـه  هـای  منبـع  از  دانشـجویان 
هـای  منبـع  از  دانشـجویان  اسـتفاده  میـزان  بهبـود  راسـتای 
اصـالح  همچـون  مـواردی  کشـاورزی  دانشـکده  کتابخانـه 
چگونگـی برخـورد کارکنان کتابخانه و توجیه آنـان برای برخورد 
دوسـتانه و همـراه بـا احتـرام بـا دانشـجویان مراجعـه کننـده به 
کتابخانـه، بهبـود در سـرعت و دقت ارایه خدمات اطالع رسـانی 
در زمینـه هـای مختلـف، افزایـش سـرعت و کیفیـت خدمـات 
رایانـه ای ماننـد ذخیـره کتـاب و دسترسـی به منبع هـا، تعیین 
برنامـه زمانـی مشـخص بـرای کار کتابخانـه و افزایـش میـزان 
سـاعت هـای دسترسـی دانشـجویان بـه کتابخانه در طـول روز، 
آسـانگری شرایط بهره گیری دانشجویان از خدمات کتابخانه ای 
اعـم از شـمار کتاب امانتـی، مدت زمان امانـت، تمدید کتاب ها 

و منبـع هـای امانتـی، مـورد توجـه بیشـتری قـرار گیرنـد. 

پی نوشت ها
1 - Content Validity
2 - Construct Validity
3 - Convergent Validity  
4 - Factor Loadings  
5 - Average Variance Extracted
6 - Composite Reliability
7 - Divergent Validity 
8 - Nomo-logical Validity  
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Abstract
The main objective of this cause- effect research was to study factors affecting students using library 

resources. The statistical population of the research consisted of graduate students in the Agricultural 
Faculty of University of Zanjan who were members of the agricultural library (N=432). A sample size 
of 168 students was selected using random sampling technique (n=168). Data were collected applying a 
questionnaire. The content validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts. The construct 
validity and composite reliability of the research instrument were tested by estimating the measurement 
model. The data were collected and analyzed using Structural Equation Modeling (SEM) multivariate 
technique. The results showed that five factors including: services quality, facilities and environment of 
library, resources quality of library, logistic services and infrasructures and equipments had a positive and 
significant effect on students using library resources. These factors, totally, explained about 64 percent 
of the variances of students using library resources. Also, the results indicated that total structure of the 
research model was confirmed based on the model fit indices and the theoretical model of the research 
was consistent with reality. Based on the findings, it was concluded that improving quality of services, 
providing suitable environment and facilities, increasing quality of library resources, providing appropriate 
supportive services and creating necessary infrastructures can directly lead to increase students using the 
library resources. 

Index Terms: Library resources, agricultural student, agricultural library, library use.
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