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 چكيده

هاي اطالعاتي تحت وب توسط شناسايي عوامل مؤثر بر پذيرش پايگاه به منظور اين پژوهش: هدف

. كاربران دانشگاهي است

از داده:روش و15ها مصاحبه نيمه ساختار يافته با اعضاي هيأت علمي، دانشجويان تحصيالت تكميلي

و با  و انتخابي، با استفاده از رويكرد هاي روشمسئولين دانشگاه گردآوري كدگذاري باز، محوري

.تحليل شده است1موسوم به گراندد تئوري

يا. شكل گرفت»)صميم به استفادهت(صد رفتاريق«مفهوم مركزي با عنوان:ها يافته قصد رفتاري

هاي اطالعاتي در دسترس در محيط دانشگاه تصميم به استفاده، تصميم شخص براي استفاده از پايگاه

دانش،/ويژگي مهارتي: مقوله هاي ديگر در اين پژوهش شامل. علمي است هاي فعاليتبراي انجام 

و اي، نگرش، سودمندي، سهو حرفه/ويژگي فردي لت استفاده، انجام وظيفه، افزايش دانش، دانشگاه

بر كتابخانه ازعوامل مؤثر بر پذيرش پايگاه و يا غير مستقيم هاي اطالعاتي هستند كه به شكل مستقيم

.گذارند تصميم به استفاده تأثير مي

 هاي اطالعاتي، گراندد تئوري، كاربران دانشگاهي پايگاه:هاي كليدي واژه
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 مقدمه

و هاي يگاهظهور پا اطالعاتي تحت وب، روش دسترسي مردم به اطالعات

آ ان استفاده از همگام با افزايش تقاضاي كاربران براي.سترا دچار تحول كرده

اطالعاتي تحت وب، به امري هاي يگاهمنابع الكترونيكي، در دسترس بودن پا

و يادگيري مبدل حياتي در حوزه و با توج.است شدهپژوهش ه به جامعيت

وينتر مهم، اين منابع تقريباًياطالعات هاي يگاهكيفيت اطالعات موجود در پا

و توليد دانش در ميان كاربران دانشگاهي معتبرترين منابع اطالعات براي پژوهش

م و. آينديبه حساب با توجه به اهميت اين منابع در توليد دانش معتبر در كشور

و عبدالحسين( در حوزه تأمين اين منابعها كتابخانهسرمايه گذاري وسيع  محمدي

و مكي زاده،؛ 1387زاده،  ، پذيرش اين منابع توسط كاربران)1390فرج پهلو

و بهره آنيور دانشگاهي و اقتصادي است مؤثر از اما. ها حائز اهميت علمي

و  و شواهد حاضر گوياي اين است كه از اين امكانات استفاده مشاهدات

نميا ستهيشايبردار بهره و عليجانپور 1389دادخواه،(ديآيبه عمل ؛ مهاجري

هاييكي از داليل مهم اين امر به ميزان پذيرش اين فناور). 1389 كاسگري،

م كا. شوديتوسط كاربران مربوط بران دانشگاهيربا توجه به اهميت استفاده بهينه

و كارآمد از اين منابع، درك عوامليها گاهياز پا و استفاده غيرمؤثر اطالعاتي

و استفاده پا اطالعات توسط كاربران يكي از شيوهيها گاهيتأثيرگذار بر پذيرش

به كمك آن به درك چگونگي بهينه سازي ميزان توانيمهاي علمي است كه 

و الگويي پژوهش در-بهره گيري از اين منابع دست يافت و كاربرمدار محور

قرار داد تا به كمك آن، رساني اطالعواين حوزه در اختيار متخصصان كتابداري 

و ارائه خدمات  و رفتار كاربر، به انتخاب، فراهم آوري با در نظر گرفتن سليقه

پايها گاهياپ و ميزان استفاده مؤثر از اين ءرا ارتقاها گاهياطالعاتي مبادرت ورزند

پايها بررسي پژوهش.بخشند اطالعاتي نشان هاي يگاهانجام گرفته در حوزه

از اغلب پژوهشكه دهديم ها در زمينه بررسي ميزان استفاده وآشنايي كاربران

چن اطالعاتي بوده است؛ هاي يگاهپا يها سالد پژوهش در خارج از ايران در فقط
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و اخير، و استفاده كاربران از منابع الكترونيكي با هاي اطالعاتي يگاهپاپذيرش

) 2008( وهمكاران2آتاكان.اند قرار دادهمطالعه رويكرد روش پژوهش كمي مورد 

و ميزان استفاده كاربران از پا با هاي يگاهدر پژوهشي سطح آگاهي اطالعاتي را

پا هدف ارزيابي اثر بخشي كتابخانه ديجيتال ياطالعاتي چند موضوع هاي يگاهو

بيشترين پايگاه مورد استفاده. در دانشگاه آنكارا مورد بررسي قرار دادند) عمومي(

و وب آو ساينس4، ابسكو3ساينس دايركت: به ترتيب .باشديم5،

ا«پژوهش ديگري تحت عنوان و ستفاده از منابع وب سايت كتابخانه پذيرش

شد) 2010(6توسط كيم» دانشگاهي او با استفاده از مدل پذيرش فناوري،. انجام

. استفاده از منابع وب سايت چهار كتابخانه دانشگاهي در امريكا را بررسي نمود

و دكتري 299 عضو/نفر شامل سه گروه، دانشجويان ليسانس، فوق ليسانس

ميعههيأت علمي، جام كه. دادنديآماري را تشكيل يافته هاي پژوهش نشان داد

عامل مفيد بودن در استفاده از منابع وب سايت كتابخانه تأثيروهنجارهاي ذهني 

و سطح دسترسي،)2010(7آني.هستندگذار  پژوهشي را با هدف بررسي وسعت

و همچنين استفاده از منابع  دانشجويان سه دانشگاه دولتي در نيجريه به اينترنت

 اينترنت،از استفاده گسترده با وجود. الكترونيكي موجود در اينترنت انجام داد

پا الكترونيكي استفاده از منابع و اطالعاتييها يگاهمانند مجله هاي الكترونيكي،

و يادگيري است، در سطح پاييني  پيوسته كه از نياز هاي ضروري براي پژوهش

به ديگر پژوهش اينيافته هاياز. قرار دارد كه آموزش كاربر در دسترسي مؤثر

و استفاده بهين اظهار) 2011(كيم.ه از منابع الكترونيكي الزم استاينترنت

نيها كه نتايج پژوهش دارديم يها نقششان داده است كه كاربران با گذشته

و مختلف علمي، الگوهاي استفاده متفاوتي از منابع تحت وب كتابخانه دانشگاه

را كيم در پژوهش خود اين تفاوت. منابع اطالعاتي دارند ،ديدگاه كاربر(از ها

در اين.بررسي كرد) ديدگاه كيفيت خدمات كتابخانه،ديدگاه طراحي وب سايت

ب شد 315ر اساس پاسخ پژوهش با توجه به اينكه كاربران،كه كاربرمشخص

د از كاربرو كيفيت خدمات دگاهيعوامل ناشي از منابع كتابخانه را براي استفاده



و اطالع _________________ 62  1391، بهار59رساني دانشگاهي، شماره تحقيقات كتابداري

تحت وب خوب ارزيابي كردند، اما دريافتند كه استفاده از وب سايت كتابخانه

همچنين، الگوهاي كاربري متفاوتي در اين. دانشگاه تا حدي مشكل است

.شدها مشاهده مجموعه داده

ميبه بررس،)1385(ي حسن شاه و يعلم يأتهياعضا استفاده يزاننگرش

ش پا يرازدانشگاه و يركتدا ينس، سا9ير، الزو8ابسكويطالعاتا يگاهنسبت به

كاربران براي استفاده از اين منابع، سرعتيلدالينتر مهم. پرداخت 10پروكوئست

و باز و هم چنين يابيدر جست وجو جد يافتناطالعات پژوهشييدموضوعات

و نرم. است در برابر، شلوغي خطوط ارتباطي، معيوب بودن سخت افزارها

پايافزارها و آگاهي ناكافي در بهره گيري از ، به ترتيب به عنوانها يگاهموجود

شدها يگاهموانع دسترسي به اين پا و كشاورز. بيان در پژوهش،)1386( اسالمي

در دانشكده جغرافياي دانشگاه خود به بررسي مهارت دانشجويان دوره دكتري

پ تهران در زمينه جستجو آنها پس از تحليل. رداختنددر منابع الكترونيكي پيوسته

كه 60 پايه اين دانشجويان براييها مهارتپرسشنامه به اين نتيجه رسيدند

و شناخت آنها از ابزارهاي جستجو بسيار پا  از حد متوسطتر يينجستجو در وب

بررسي استفاده از نشريات الكترونيكي پايگاه اطالعاتي.است) درصد6/37(

) 1388(، عنوان پژوهشي است كه رجبي)ع(ق صادتحت وب در دانشگاه امام 

پاها يافته. انجام داد ، نشرياتها يگاهنشان داد كه از ميان منابع نمايه شده در اين

هاي يگاهپا. مربوط به حوزه مديريت باالترين نرخ استفاده را داشته است

و ابسكو 12، امرالد11پروكوئست، جي استور را، . داشتندبه ترتيب بيشترين استفاده

و عليجانپور كاسگري نظر دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي،)1389( مهاجري

پا بارهبابل را در  و استفاده از اطالعاتي پيوسته بررسي هاي يگاهميزان آشنايي

و ميزان نتايج پژوهش رابطه. كردند معناداري را بين مقطع تحصيلي دانشجويان

و ميزان اطالعا هاي يگاهآشنايي آنها با پا و همچنين بين رشته تحصيلي تي پيوسته

دليل استفاده كم دانشجويان از پايگاه ها،. آشنايي آنها با پايگاه اطالعاتي نشان داد

.مي باشدو فقدان آموزشرساني اطالععدم 
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 هدف پژوهش

پا شناسايي اطالعاتي تحت وب توسط كاربران هاي يگاهعوامل مؤثر بر پذيرش

ميدانشگاهي  . باشد هدف پژوهش

 پژوهشيها پرسش

پا• اطالعاتي تحت وب توسط كاربران هاي يگاهچه عواملي بر پذيرش

م ؟گذارنديدانشگاهي كشور تأثير

 هاي اطالعاتي چگونه است؟ يگاهپاارتباط بين عوامل مؤثر بر پذيرش•

و حجم نمونه  جامعه پژوهش

و و سوم(تكميلي دانشجويان تحصيالت اعضاي هيأت علمي سال دوم

در رشته هاي مختلف دانشگاه يزد جامعه اصلي اين پژوهش را تشكيل) تحصيل

از نمونه گيري مبتني بر هدف استفاده شده براي انتخاب جامعه پژوهش.دهنديم

نويسند كه مهم است دريابيممي) 1990(13كوربينواز آنجا كه استراس.است

مياعمال افراد به وسيله رفتار  گيرد، به همين دليل مسئولين ديگران چطور شكل

و انتخاب پايگاه هاي اطالعاتي در دانشگاه كه خود نيز به نوعي استفاده كننده تهيه

هاي اطالعاتي بودند، نيز به عنوان مشاركت كننده در پژوهش انتخاب از پايگاه

و در مجموع.شدند 15در نتيجه جامعه پژوهش به سه گروه تقسيم شدند

).1جدول(مصاحبه انجام شد
و حجم نمونه:1 جدول  جامعه پژوهش

تعدادعلت انتخابعنوانگروه

و استفادهآشنايي با پايگاه.1اعضاي هيأت علمي در رشته هاي مختلف1گروه و تجربه جستجو هاي اطالعاتي

 نفر5از آنها

2گروه

دانشجويان تحصيالت تكميلي در رشته هاي

 مختلف

و دكتري.1 مقطع كارشناسي ارشد

در.2 از ميان اين دو مقطع تأكيد بر روي دانشجوياني كه

 باشند مرحله نوشتن پايان نامه مي

و استفاده آشنايي با پايگاه.3 و تجربه جستجو هاي اطالعاتي

از آنها

نفر7

3گروه

معاون پژوهشي دانشگاه،(مسئولين دانشگاه

و كارمند )مركز اطالع رسانيرياست كتابخانه

و استفادهآشنايي با پايگاه.1 و تجربه جستجو هاي اطالعاتي

 از آنها

و انتخاب پايگاهمسئو.2 هاي اطالعاتي در دانشگاهل تهيه

نفر3
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آن روش پژوهش و شيوه انجام

است كه با استفاده از يكي از رويكرد كيفي،رويكرد كلي به پژوهش حاضر

گراندد. انجام شده است يعني گراندد تئوري پژوهش كيفياجرايي راهبردها

ترين شكل ممكن عبارت است از فرايند ساخت يك نظريه مدون تئوري در ساده

و تحليل استقرايي داده از طريق گردآوري سازمان يافته داده ها براي پاسخگويي ها

كافي در هاي كيفي كه فاقد مباني نظري هاي نوين آن دسته از پژوهش به پرسش

). 1386منصوريان،(شود زمينه موضوع مورد مطالعه هستند، به كار گرفته مي

به منظور گردآوري ساختار يافتهروش مصاحبه نيمه گراندد تئوري، جهت ارائه 

به. شده است به كار گرفتهها داده كهاي گونهروند كار و بود بعد از مطالعه

مش بررسي و استفاده از نظر و سؤال هاياوران، هاي فراوان مصاحبه نهايي

شد) گروه اول(يمصاحبه با عضوهيأت علم هاي ديگر بعد از آن با گروه. آغاز

و مصاحبه تا مصاحبه شد به،در مصاحبه. ها ادامه يافتند داده 14اشباعحد ها

دريممصاحبه شوندگان اجازه داده جزئيات مربوط به موضوع اصلي بارهشد تا

و  و درستي.ي خود نظر دهندها تجربهبه اندازه شناخت براي افزايش دقت

و تحليل  و سپس هر مصاحبه به طورها مصاحبه، تمامها دادهتجزيه ضبط

شد،جداگانه را.واژه به واژه تايپ و ياددداشت ها پژوهشگر، هر مصاحبه

به ساعت اول با دقت24بالفاصله در  و مفاهيمي كه و سطر به سطر مطالعه كرده

ميمياو ذهن و تحليل. كرد رسيد يادداشت اين مرحله از نخستين مراحل تجزيه

و سپس.گويندمي 15ها در گراندد تئوري است كه اصطالحاً به آن كد گذاري داده

كه در گراندد تئوري تجويز شده، اطالعاتها دادهبا استفاده از روش تحليل

.ردآوري شده تحليل شدندگ

 پژوهش هاي يافته

از هاي يافته ازها پاسخپژوهش ها مصاحبهي سه گروه جامعه آماري كه

و تحليل داده. گردآوري شده بود به دست آمد از براي تجزيه تحليل تكنيك ها
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و كوربين ، 16شامل سه مرحله كدگذاري باز) 1998(مقايسه مداوم استراس

:استفاده شده است 18و كدگذاري انتخابي 17كدگذاري محوري

شد،بعد از نسخه برداري يك مصاحبه:كدگذاري باز. الف . كد گذاري باز شروع

جزءهاي ترين كوچكمنظور از كد گذاري باز تجزيه مجموعه گردآوري شده به

و ). 1386منصوريان،(مفهومي ممكن است  در كدگذاري باز متن مصاحبه بارها

ش و شكستن دادهبارها خوانده و بعد از نشانه گذاري ها، هر مفهومي كه به ذهند

مي مي در اين قسمت محدوديتي براي نام گذاري مفاهيم.شد رسيد در نظر گرفته

).كد 750 حدود(بنابراين تعداد كدها در اين مرحله بسيار زياد بود. وجود ندارد

شد اما رفته رفته به علت تكراري بودن اطالعات، اين كدها كدگذاري. كمتر

خود گرفته بود،اي حرفهگاهي از ذخيره مفاهيمي كه پژوهشگر قبالً در مطالعات 

از نشأت مي و گاهي كه مصاحبه شونده به كار برده بود، استفاده هايي واژهگرفت،

كد،كدهاي اخير.شد مي مي. نام دارند»19زنده«اصطالحاً تواند با چشم يك متن

و تحليلي مسأله. اندازهاي مختلف كد گذاري شود پژوهش، افق فكري

و ميزان درگيري وي با محيط پژوهش، سبك متن مصاحبه از جمله  پژوهشگر

در اين قسمت. دهند مواردي هستند كه كدگذاري يك متن را تحت تأثير قرار مي

و زير عنوان خردهمش هاي مفهوماز پژوهش حاضر،  وها مقولهابه شناسايي شد

ها مفهومتوضيح اينكه، مقوله بايد از ديگر. مقوله هاي ويژه اي طبقه بندي شدند

و كوربين،(تر باشد انتزاعي ص1385استراس نام خرده مقوله در نظر).61.،

از گرفته شده در اين پژوهش نيز انتزاعي هر هايي مفهومتر است كه مجموعه

به. رعايت شده استها مقولهاين روند براي. دهند خرده مقوله را تشكيل مي

 هاي نامترين هاي معرفي شده تحت عنوان خرده مقوله، انتزاعي طوري كه، عامل

در. شود مفهومي هستند كه با برقراري پيوند ميان آنها الگوي پژوهش ترسيم مي

و روند مقوله پردازي هاي هاي به دست آمده از يافته، مفهوم2 جدول پژوهش

. نشان داده شده استها مفهوم
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ها مقوله:2 جدول
مفهوممفهوم)خرده مقوله(طبقه فرعي)مقوله(طبقه

 هدف استفاده

 انجام وظيفه

آموزش

پژوهش

تكليف كالسي

نوشتن تز

گرفتن ارتقاء يا مرتبه علمي

 افزايش دانش

عالقه

ميل به پيشرفت

اطالع يابي روزآمد

ارتقاء حرفه

ويژگي مربوط(زمينه كاربر

)به كاربر

 اياي حرفه/ويژگي فردي

و گرايش تحصيلي رشته

سطح تحصيالت

سمت

تخصص شغلي

هاي كاريدغدغه

هاي زندگيدغدغه

و همياري مشاركت

و رقابتي بودن فردگرايي

اضطرارنگرش

لذت

نياز

ارزشمندي

 دانشي/ويژگي مهارتي

ايآگاهي از مفاهيم پايه

اطالع يابي

وسواد فناوري اطالعاتي مهارت اطالع يابي

جستجو

هايآگاهي از پايگاه

اطالعاتي

سواد كليد واژه

سواد زباني

قضاوت ربط

تجربه

دانش موضوعي

قصد رفتاري

)تصميم به استفاده(

تشويق به استفاده

افزايش استفاده

استفاده دائمي
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 سازماني هاي ويژگي

 حمايت سازماني دانشگاه

و ايين نامه هاي مقررات

 سازمان

 سازمانبودجه

اموزشي، هاي ساختزير

و فني  پژوهشي

 كتابخانه

به كار گيري نيروي متخصص

اطالع رساني

نياز سنجي

اطالع رساني

آموزشيهايكالستشكيل

ميزان(دارزيابي وضعيت موجو

)استفاده

 سيستم هاي ويژگي

 سهولت استفاده

قابليت

تعامل

ناوبري

كيفيت خروجي

طراحي صفحه نمايش

و بازيابي اطالعات سازماندهي

درون آن

 سودمندي

تمام متن بودن

كيفيت اطالعات

دقيق بودن

پوشش موضوعي

جامعيت

مرتبط بودن

ميزان كاربري

مشهوريت پايگاه

پژوهشيابزارضرور

اموزشيابزار

ابزار اشتراك دانش

و دانش ابزار توزيع علم

ابزار دسترسي به حجم زياد

اطالعات

ابزار دسترسي به اطالعات

و زمان بدون محدوديت مكان

ابزار دسترسي سريع به

اطالعات
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در كدگذاري باز به كاهش تعداد پردازي مقولهو بندي طبقه: كد گذاري محوري.ب

اين كار به روند اجراي گراندد. كه بايد با آنها كاركنيم انجامدمي واحدهايي

به. كند تئوري، در مرحله كد گذاري محوري كمك مي كدگذاري در اين مرحله

و با توجه به فرايند نهفته در داده براي. ها صورت گرفت صورت محوري

و 20ها از پارادايم سهولت دستيابي به فرايند نهفته در داده كد گذاري استراس

بر اين اساس در اين مرحله از طبقه بندي تالش شد تا كدها. كوربين استفاده شد

و واكنش  و ابعاد مشترك، بر اساس شرايط، كنش عالوه بر توجه به خصوصيات

به عبارت ديگر،.و پيامدهاي حاصله حول محور مشترك قرار گيرند) راهبردها(

باها مقولهند ميان در اين مرحله با برقراري پيو ، اطالعات به شيوه هاي جديدي

در. يابند يكديگر پيوند مي و بعدهاي شناخته شده پيوند ميان مقوله هاي اصلي

.نشان داده شده1 شكلپژوهش حاضر در 

كد گذاري انتخابي آخرين مرحله كد گذاري است كه در : كد گذاري انتخابي.ج

و پيوند  مي آن با ديگر مقولهآن مقوله اصلي انتخاب شده تفسير. شود ها مشخص

و ديگر مقولهو بيان رابطه ها با توجه به مدل ارائه شده ها ميان مقوله اصلي

چراكه در كد گذاري محوري اساس كد گذاري. گيرد پژوهش صورت مي

و كوربين،(شود انتخابي پي ريزي مي در اين پژوهش ). 119، 1385استراس

، انجام وظيفه، افزايش دانش،)تصميم به استفاده( مقوله هاي قصد رفتاري

، سهولت سودمنديمهارتي،/ هاي دانشي اي، ويژگي حرفه/ هاي فردي ويژگي

و كتابخانه شناسايي شدند به عبارت ديگر عوامل فوق. استفاده، نگرش، دانشگاه

س پا، ال پژوهشؤپاسخ به اولين اطالعاتي تحت هاي يگاهچه عواملي بر پذيرش

م كه در ادامه به مي باشند؟گذارنديوب توسط كاربران دانشگاهي كشور تأثير

.شود هر يك پرداخته مي
به دست آمده: قصد رفتاري به(»قصد رفتاري«در نهايت از بين طبقات انتزاعي تصميم

و مرتبط با ساير طبقات شناخته شد)استفاده قصد. به عنوان انديشه مركزي

در صورت برابر بودن تمام موارد ديگر، افراد، قصد«ري به اين معني است كه رفتا



وب عوامل تأثير گذار بر پذيرش پايگاهشناسايي 69 ______________________ هاي اطالعاتي مبتني بر

ن مهايتو به دهنديرا درون خود شكل تا اقدام به رفتارهايي كنند كه نسبت

و تمايل مثبتي دارند آن و همكاران،(»ها احساس ص1989ديويس  قصد).986.،

 مدل پارادايمي يا نمونه كد گذاري بصري:1شكل

آنهك زننديميدست به انجام رفتاريها زمان انسان. انجام رفتار استالزمه از

و ارزش داشته باشند، مبنا قضاوت خود فرد خواهدر،امنيايرفتار انتظار سود

و بود رديگيميا اعمالي رفتارهاآن است كه كاربر تصميم به انجام دهندهنشان؛

بر پايه آنچه كه از يافته هاي پژوهش. تأثيرات مثبت داشته باشد آنهاكه انجام

شرايط علي

 دانشي/ويژگي مهارتي
 سودمندي

-

پديده

پذيرش واستفاده
از پايگاه 

 اطالعاتي

زمينه

 انجام وظيفه

 افزايش دانش

 نگرش

راهبردها

 نياز سنجي
ارزيابي وضعيت

 موجود
 اشتراك دائم

 گاهيآافزايش
به كار گيري نيروي

 متخصص اطالع رساني
هاي زير ساخت
-پژوهشي- آموزشي

 فني

پيامدها

 توليد دانش

توسعه كيفي
 پژوهش

توسعه كمي
 پژوهش

دستيابي به
 اطالعات جديد
 اشتراك دانش
 ارتقاء حرفه

دسترسي به دانش
 جهاني

تصميم به استفاده

شرايط ميانجي

ويژگي
اي/فردي  حرفه

 كتابخانه
 دانشگاه

سهولت استفاده
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و مقوله پردازي نمود پيدا كرد، مقوله و در مفهوم دهي هاي ديگري استخراج شد

برخي. غيراز مقوله اصلي پژوهش به دست آمد كه به نوعي با آن در پيوند هستند

ب درا از آنان به طور مستقيم، تعدادي به طور غير مستقيم مقوله قصد رفتاري

.پيوند هستند

 عوامل مستقيم

و افزايش دانش كاربران اين دو عامل را به عنوان هدف استفاده از:انجام وظيفه

و مؤسساتها دانشگاه علمي هيأتمنصب. هاي اطالعاتي مطرح كردند پايگاه

 خطيريتعهداتكهاست شامخيو مقام رفيع جايگاه پژوهشي،و عاليآموزش

و وظايف، ارتقاء همه جانبه. به دنبال خواهد داشترا از جمله اين تعهدات

و فناوري مي و خدمات علمي، فرهنگي كاربران.باشد آموزش، پژوهش

هاي استفاده از پايگاه. دانشگاهي براي انجام اين تعهدات به ابزارهايي نياز دارند

و عاتي، هاي اطال پايگاه. اطالعاتي يكي از اين ابزارها است عالوه بر ارائه متون

اي هاي قابليتو پژوهشي امكانات منابع ارزشمند،  محققيناستفاده برايرا ويژه

هاي به عبارتي كاربران براي همگامي با ارزش.آورندمياز متون ارائه شده، فراهم

تز(سازمان  تصميم به استفاده از پايگاه) ارتقاء، آموزش، پژوهش، نوشتن

ر به هاي فعاليت.ا خواهند داشتاطالعاتي علمي كاربران دانشگاهي، هميشه

و دانش، ميل به پيشرفت، احساس  منظور انجام وظيفه نيست، بلكه عالقه به علم

و اطالع يابي روزآمد مي در وظيفه نسبت به ارتقاء حرفه تواند از اهداف آنها

ي. علمي در دانشگاه باشد هاي فعاليت ك احساس در حقيقت افزايش دانش

داوطلبانه در استفاده از تكنولوژي اطالعات است كه مستقيماً در تصميم به

.استفاده از پايگاه اطالعاتي مؤثر است

و دسترسي به اطالعات:سودمندي يك پايگاه اطالعاتي به عنوان ابزار فناوري

آن زماني مورد استفاده كاربران قرار مي گيرد كه تصور كنند استفاده از

و عملكردشان مي هاي فعاليترا در پژوهش، آموزش از. دهد علمي افزايش

يكها گاهيپاي به دست آمده در اين پژوهش، سودمنديها داده ي اطالعاتي از
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كيفيت، تمام متن بودن، دقيق(ي اطالعاتيها گاهيپابعد به خصيصه محتوايي

آ و جامعيت اطالعات درون و از بعد)نبودن، پوشش موضوعي، مرتبط بودن

ابزار اشتراك دانش، ابزار آموزشي، ابزار(ديگر به خصيصه اثر گذاري سيستم

و همچنين دسترسي به  ضروري در پژوهش، ابزار دسترسي سريع به اطالعات

.اشاره دارد...) حجم زياد اطالعات

. كنديمي عمل ايجاد براي آمادگي است كه دروننگرش يك حالت: نگرش

در واقع. كنديمهاي اطالعاتي را تجربه يگاهپاهنگامي كه كاربر سودمندي

. دهديماحساسات مثبت نسبت به استفاده از آن، شناخت او را تحت تأثير قرار 

و اضطرار به معنياز نظر مصاحبه شوندگان، شناخت هاي يگاهپاضرورت

شدمطرهايتفعالو انجام يازهاناطالعاتي براي رفع  از.ح وها شناختهركدام

و استفاده از فناوري را در بر داردبراي آمادگها احساس به عبارت.ي پذيرش

و پيامدهايي كه مثبت ارزيابي  شوند، احتماالً موجب افزايش تمايليمديگر نتايج

.فرد نسبت به استفاده از آن خواهد شد

 عوامل غير مستقيم

و بنيادي هر نظام بازيابي كاربراني ترديدب:اي حرفه/ ويژگي فردي محور اصلي

م متيتفاوت عملكرد جستجو. دهندياطالعات را تشكيل ثر از عواملأآنها

م ازيم از جمله باشديگوناگوني هايي نام برد كه تا حد زيادي نشان يژگيوتوان

و خصوصيات كاربر هستند اها يژگيواين. دهنده هويت فرد و ستفاده در انتخاب

از توانيمبا تقويت يا بهبود آنها. ها تأثير گذار هستند يگاهپااز  افزايش استفاده

يا حرفه/ فردي هاي يژگيوازيا نمونه. هاي اطالعاتي را انتظار داشت يگاهپا

و گرايش تحصيلي، سطح تحصيالت، حاصل از يافته هاي پژوهش شامل رشته

و همياري .باشنديم، ...سمت، جنسيت، مشاركت

يا از ديگر عوامل تسهيل كننده در پذيرش پايگاه:دانشگاه هاي اطالعاتي دانشگاه

و پژوهشي دانشگاه هستند هاي ساختبه عبارتي زير  و. فني، آموزشي حمايت
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و گسترده در خصوص عوامل زمينه سازاي برنامهتواند مديريت سازمان مي جامع

كه نهايت موجب.و ايجاد كننده زمينه كيفيت زندگي كاري كاربران را فراهم كند

و استفاده از پايگاه براي انجام،هاي اطالعاتي افزايش بهره وري، پذيرش

.وظايفشان خواهد بود

ب:كتابخانه هاي اطالعاتي كننده پايگاه عنوان سازماني كه در دانشگاه ارائههكتابخانه

و استفاده از آنان داشته باشد است، مي در اين. تواند نقش مؤثري در پذيرش

و هدايت و اطالع رسانان،يخصوص بايد به نقش تأثير گذار آموزشي كتابداران

و الكترونيكي توجه شود . جهت استفاده بهينه از انواع منابع اطالعاتي چاپي

و متخصصان مي كتابداران كتابدار كتابخانه. باشند اطالعاتي، درگير اشاعه

بابا تواندمي دانشگاهي چگونگي خدماتو اطالعاتي هاي پايگاهانواع آشنايي

و بهتر اين نوع منابع اطالعاتي تأثير گذار باشد آنهادهي  .در استفاده بيشتر

و آگاهي از وضعيت موجود سنجش نياز كتابخانه با سازمان استفاده كنندگان

از توانديم و مناسب جهت انتخاب اين نوع مسئولين را در تعيين معيارهاي دقيق

و كانون توجه. منابع اطالعاتي ياري نمايد نياز سنجي يك مقوله كاربرمدار است

و ابزار خاص است مصاحبه.آن تعيين نيازهاي واقعي كاربران با استفاده از فنون

.داشتندشوندگان به موضوعات فوق اشاره 

اين عامل زمينه دستيابي به مقوله اصلي يعني قصد رفتاري:دانشي/ ويژگي مهارتي

وو؛كند را فراهم مي  هاي مهارتاين به آن علت است كه تا دانش موضوعي

و فناوري اطالعات، به خصوص آگاهي از پايگاه هاي سواد زباني، كليد واژه اي

و يا موضوع مورد نظر، مجالت آشنايي با پايگاه(اطالعاتي  هاي مرتبط به رشته

و يا موضوع مورد نظر، آشنايي با پايگاه هاي معتبر، اگاهي كلي در مورد رشته

و نگرش وجود نداشته باشد، كارب)ها اشتراك پايگاه ر برداشت سودمندي، سهولت

و عاطفي را نسبت به پايگاه اين موضوع. هاي اطالعاتي نخواهد داشت شناختي

و كاربرد منجر مي مصاحبه شوندگان به خصوص. شود سرانجام به عدم پذيرش

. گروه سوم شواهدي را مبني بر عدم آگاهي كاربران مطرح كردند
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يگاه اطالعاتي، سهولت استفاده، محدوده اي در زمينه پذيرش پا:سهولت استفاده

و آسان  است كه در آن يك كاربر باور دارد كه استفاده از پايگاه اطالعاتي راحت

و قابل فهم باشد و جستجو درآن مشخص و چگونگي تعامل  هاي قابليت. بوده

و)پايگاه(نظام ، تعامل با پايگاه، ناوبري، طراحي صفحه نمايش، كيفيت خروجي

هاي اطالعاتي از مواردي هستند كه در برداشت اندهي اطالعات درون پايگاهسازم

 اين ويژگيهاي دارايكه نظامياز گيري بهره. كاربر از آساني استفاده مؤثر است

از. شودميموهبت محسوبيك كاربر برايباشد، يابي اطالعنظر مورد تعدادي

.اند كردهاشاره هاي خود در اين زمينه مصاحبه شوندگان به تجربه

 ارتباط بين عوامل شناسايي شده

ارتباط بين عوامل مؤثر بر پذيرش در پاسخ به دومين سوال پژوهش،2شكل

ع هاي اطالعاتي چگونه است؟ يگاهپا واملي كه در پذيرش مؤثر ترسيم شده است

و جدا كردن آنان از يكديگر به سادگي ميسر  هستند با يكديگر ارتباط دارند

و  كه توانينمنيست يك عامل را به عنوان عامل تعيين كننده در نظر گرفت چرا

و عرضي با هم دارند به. عوامل رابطه طولي يها دادهبه عنوان نمونه، با توجه

دانشي كاربر با عوامل بيشتري/ پژوهش ويژگي مهارتيگردآوري شده در اين

در حالي كه عامل انجام وظيفه، از بعدي ديگر يك فاكتور تعيين. ارتباط دارد

و پذيرش  خطوط پيوسته. باشد توانديمي اطالعاتيها گاهيپاكننده براي استفاده

ي به دست آمده در اين پژوهش بين اين عواملها دادهكه بر اساس دهديمنشان 

و خطوط خط چين نشان احتمال روابط بين آنان است دهندهارتباط وجود دارد

.كه در اين پژوهش كدهاي شاهد قابل توجه اي براي آنان يافت نشده است

و نتيجه  گيري بحث

با)گراندد تئوري(استفاده از رويكرد كيفي ديگر، نقطه تمايز اين پژوهش

دو. هاي انجام شده در اين حوزه بوده استشپژوه به كارگيري اين رويكرد از
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و تحليل جنبه قابل توجه است؛ نخست آنكه به كارگيري روش خاص تجزيه

داده ها در اين رويكرد، منجر به ساختن يك مفهوم اساسي به نام قصد رفتاري 

در استفاده از پايگاه هاي اطالعاتي، عواملشد كه مدل پيشنهادي براي توصيف 

به.بر مبناي آن طراحي شده است دوم آنكه مي توان با نگرشي ديگر به داده هاي

عوبراي مثال. دست آمده در اين پژوهش استفاده مجدد كرد تأثيرگذارملابررسي

اين. كاربران در استفاده از فناوري اطالعات در كتابخانهدر رفتار اطالع يابي 

خود مؤيد آن است كه بررسي ها در رويكرد كيفي به صورت عميق انجاملهسأم

.مي شود

تأثير گذار بر پذيرش پايگاه هايملهدف اصلي اين پژوهش شناسايي عوا

بر اساس يافته هاي اين پژوهش. اطالعاتي توسط كاربران دانشگاهي بوده است

و)تصميم به استفاده(مقوله هاي قصد رفتاري  ظيفه، افزايش دانش،، انجام

، سهولت سودمنديمهارتي،/ هاي دانشي اي، ويژگي حرفه/ هاي فردي ويژگي

و كتابخانه ها استفاده، نگرش، دانشگاه از عوامل تأثير گذار در پذيرش پايگاه

ميزان اين تأثير گذاري مد نظر نبوده است كه نياز به بررسي هاي جداگانه. هستند

بين بر اساس داده هاي گردآوري شده ارتباطات البته. در اين حوزه وجود دارد

:شده اندشرح داده عوامل شناسايي شده نيز 

و دانشجويان در دانشگاه به دليل ماهيت كارشان به دنبال اعضاي هيأت علمي

و استفاده از پايگاه جستجوي از.هاي اطالعاتي هستنداطالعات هر كاربري قبل

و از آن استفاده كند در يك زمينه يا موقعيتي  آنكه به سراغ پايگاه اطالعاتي برود

و استفاده از قرار گرفته كه بر روي تعامل او با پايگاه و جستجو هاي اطالعاتي

دانشگاهي فعاليت علمي خود را شروع مي زماني كه كاربر. گذاردمي تأثيرپايگاه 

) افزايش دانشو انجام وظيفه(دو عامل انگيزشي تأثيرتحت است كند، ممكن

و شروع براي جستجوي اطالعات است. باشد . اين دو مقوله زمينه آماده سازي

و بيروني به عوامل خاصي ارتباط بديهي است كه اين انگيزش در حالت دروني

ارت تشخيص ربط، يكي از عوامل است كه خود به دانشمه. پيدا مي كند
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و سواد زباني ارتباط دارد مالك هاي تشخيص منبع مرتبط از نظر. موضوعي

اگر كاربر نتواند منابع مرتبط را به خوبي بازيابي كند،. كاربر متفاوت است

ز ها برداشتي مبني بر اينكه اطالعات الزم وجود ندارد يا پايگاه هاي اطالعاتي نيا

ي اطالعاتي. را مرتفع نمي كنند، خواهد داشت و پايگاه ها تسلط بر زبان منابع

و سواد كليد. يكي ديگر از عوامل تأثير گذار است سواد زباني با دانش موضوعي

و هم چنين بر مهارت تشخيص ربط تأثير گذار است در. واژه اي ارتباط دارد

ير گذار در استفاده از منابع اطالعاتي يافته هاي سايرپژوهشگران، اين عوامل تأث

و 1379؛ نوروزي چاكلي، 1366افشارزنجاني،(مطرح شده است  ؛ مدني

و فياضي، 1386عليادونيقي، و 1389؛ دهقاني، 1388؛ رضويه ؛ شوق پور، غالمي

و آگاهي از پايگاه هاي اطالعاتي، از مواردي ). 1389سليماني، مهارت اطالع يابي

ه با سواد فناوري اطالعات در اين پژوهش همگام با ساير پژوهش بود كه در رابط

، 22آني؛ 2008؛ منصوريان، 2008، همكارانو21آتاكان(ها به آنها اشاره شده است

و عليجاني؛ 2010 .)1388،نيك كار

و سهولت مؤثرعوامل فوق مي تواند نقش و تعيين كننده در درك سودمندي

به عبارت ديگر تصميم به استفاده بر اساس دو مورد.شداستفاده از پايگاه داشته با

نخست زماني است كه كاربر معتقد است، استفاده از پايگاه: تعيين مي شود

و دوم ميزاني كه  و باعث افزايش كارايي مي شود اطالعاتي عملكرد او را بهبود

و( كاربرمعتقد است، استفاده از پايگاه اطالعاتي براي وي آسان خواهد بود لين

اين عقايد نگرش آنها را در استفاده.)2010،كيم؛ 2009، 24دانگوا؛ 2009، 23چو

نگرش مثبت نيز به استفاده منجر. قرار مي دهد تأثيراز اين منابع اطالعاتي تحت 

در اين الگو قصد رفتاري يا تصميم به استفاده از پايگاه هاي اطالعاتي.مي شود

و  نگرش حالت دروني است كه بر انتخاب عمل.سودمندي استمبتني بر نگرش

سودمندي. فرد نسبت به يك شخص، يك چيز يا يك رويداد اثر مي گذارد

ميزاني كه فرد معتقد است استفاده از يك سيستم به وي كمك خواهد كرد در 

. عملكرد شغلي خود به منافعي نائل آيد



و اطالع _________________ 76  1391، بهار59رساني دانشگاهي، شماره تحقيقات كتابداري

كهاي در طول اين فرايند شرايط تسهيل كننده و وجود دارد از عوامل پذيرش

و عوامل: عواملي مانند. استفاده از پايگاه مي باشد و حرفه ايي ويژگي هاي فردي

و مدرك. سازماني و حرفه ايي مانند جنسيت، رشته تحصيلي عوامل فردي

تحصيلي در پژوهش حاضر همانند اكثر پژوهش ها به آن اشاره شده است 

ع؛ 1382؛ بابايي،1996، ٢٥نيكالس( و ولي.)1389، ليجانپور كاسگريمهاجري

و كاري از  و رقابتي بودن، دغدغه هاي زندگي نكته قابل توجه اين كه فردگرايي

. زير مجموعه عوامل فردي، مواردي بودند كه بارها به آن اشاره شده است

و رقابتي بودن در ادبيات تحقيق سابقه به. اي يافت نشد درخصوص فردگرايي

و كار گروهي نظر مي رسد فرهنگ سازي كار گروهي در دانشگاه ها وجود ندارد

از. با توجه ارزش هاي موجود در سازمان اتفاق مي افتد به عبارت ديگر درصدي

مقاله ها با دو يا چند نويسنده كه مشاهده مي شود، حاصل مشاركت استاد 

و استاد مشاور در پايان نامه هاي دانشجويان است  زير ساخت هاي فني،. راهنما

و و اختصاص هزينه كافي، انگيزه دروني و حمايت مديريت آموزشي، پژوهشي

بيروني كاربران را تقويت كرده كه در نهايت به افزايش كيفيت پژوهش، آموزش، 

و توليد دانش كه بازتاب استفاده از پايگاه هاي اطالعاتي است،  اشتراك دانش

.منجر خواهد شد

و پداشتن آموزش همگام در اين پژوهش هاي اطالعاتي ايگاهاطالعات در مورد

 با ساير پژوهش ها به عنوان عوامل اصلي ايجاد انگيزه براي كاربرد، تعيين شدند

؛ 2008، همكارانو28آتاكان؛ 1999، 27لنارس؛ 1996، ٢٦مجيد ومنصور(

.)2010،آني
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 ارتباط بين عوامل شناسايي شده:2شكل
 پيشنهادهاي پژوهش

مستقيم بر دانشي بود كه به طور/ سازه مهم در اين مدل ويژگي مهارتي.1

و نگرش تأثير داشت به لذا؛سودمندي، سهولت و كاربران توجه بايستي مسئولين

از. مفاهيم اين ويژگي داشته باشند به عبارتي آموزش كاربران در راستاي آگاهي

و آگاهي از پايگاهاي پايهمفاهيم  و جستجو هاي اطالع يابي، مهارت اطالع يابي

و سواد زباني باشد و روزآمد. اطالعاتي اين آموزش الزم است به صورت مدون

تا در برنامه و روزمره زندگي علمي كاربران دانشگاهي گنجانده شود هاي درسي

و افزايش تقاضا براي بازيابي شخصي منجر شود اما وجود. به تربيت كاربر نهايي

و يا متخصصان  ماهر براي كاربراني كه در حين رساني اطالعكتابداران متخصص

ميك .شوند، ضروري است ار با مشكل روبرو

نسبت به تصميم به استفاده، سهولت استفاده، سودمندي با توجه به تأثير عامل.2

و بكارگي به مسئولين پيشنهاد مي هاي ري انواع پايگاهگردد كه قبل از انتخاب

بهتصميم
استفاده

سودمندي

سهولت
استفاده

دانشي/مهارتيويژگي

حرفه اي/ويژگي فردي

انجام وظيفه

 دانشگاه

كتابخانه

شنگر

افزايش
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عامل توجه نموده كه در عين سودمندي، يادگيري آنها براي دو اطالعاتي، به اين

آن. استفاده آسان باشد را نگرش كاربران نسبت به آن پايگاه اطالعاتي به دنبال

كه طريق پايگاه بدينو، مي توانند بررسي نمايند هاي اطالعاتي را عضو شوند

. سبب افزايش تصميم كاربران دانشگاهي براي استفاده آن گردد

به.3 و افزايش دانش بر تصميم با توجه به تأثير عامل انگيزشي انجام وظيفه

 هاي ساختشود كه مسئولين دانشگاه با فراهم كردن زير استفاده، پيشنهاد مي

و تقويت آن سهيم باشند و فني در باال بردن انگيزه . مناسب آموزشي، پژوهشي

 هاي فعاليتارزيابي صحيح تجديد نظر در بعضي قوانين ارتقاء، اجراي سيستم

و ايجاد محيطي با ويژگي هاي فعاليتعلمي كاربران، پشتيباني از علمي گروهي

و مشاركت در دانشگاه از نمونه موارد افزايش انگيزه مي .تواند باشد همياري

با مجموعه سازي پايگاه.4 ازهاي اطالعاتي ابزار نياز سنجي براي تعيين استفاده

.مي تواند مؤثر باشدي اطالعاتي كاربرانو تبيين نيازها

ها نوشتپي

1-Grounded theory ازدر و نظريه برخاسته زبان فارسي تحت عناوين، نظريه زمينه اي، داده بنياد، مبنايي، بازكاوي، رويش نظريه

در هاي معادلاز آنجا كه در مورد. ترجمه شده استها داده فوق توافقي ميان مترجمان فارسي وجود ندارد، براي جلوگيري از هر گونه ابهام

.اين پژوهش از همان گراندد تئوري استفاده شده است
2 -Atakan & et. Al. 

3- Science Direct 

4- Ebsco 

5 - Web Of Science 

6 - Kim 

7 - Ani 

8 - Ebsco 

9 - Elsevier 

10 - Proquest 

11 -Jstore 

12 - Emerald 

13 - Strauss, & Corbin 

14 - Saturation  اضافه نكنندها دادهاشباع يعني تا زماني كه افراد نمونه، ديگر چيزي به.

15 -coding 
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16 - Open Coding 

17 - Axial Coding 

18 - Selective Coding 

19- invivo  

20 مدل الگويي يا سرمشق-  

21 - Atakan & et. Al. 
22 - Ani 
23 - Lin & Chou 
24 - Donghua 
25 - Nicholas 
26 - Majid & Mansoor 
27 - Lenares, 
28 -Atakan & et. Al. 
 

 منابع

كاستراس، آنسلم و روش رويه: نظريه مبنايي: اصول روش تحقيق كيفي). 1385(وربين، جوليت؛ .ها ها

و مطالعات فرهنگي: تهران). مترجم بيوك محمدي،( ).1990نشر اثر اصلي(پژوهشگاه علوم انساني

بررسي مهارت جستجوي اطالعات در منابع الكترونيكي ). 1386(كشاورز، حميد؛ اسالمي، عباس

-45،)2و1(23،علوم فناوري اطالعات. دانشجويان دانشكده جغرافياي دانشگاه تهران پيوسته در

60.

هاي كسب اطالعات تخصصي توسط اعضاي هيأت علمي روش). 1366(افشار زنجاني، ابراهيم

و تحقيقات  دانشكده علوم دانشگاه تهران، پايان نامه كارشناسي ارشد،. فرهنگيموسسه مطالعات

و روانشناسي .تربيتي

و مدارك: تهران. نيازسنجي اطالعات.)1382( بابائي، محمود .علمي ايران مركز اطالعات
و تحليل هزينه). 1389( دادخواه، نيره  سودمندي منابع اطالعاتي الكترونيكي-سنجش الگوي استفاده
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