
  
 

 التيتحص انيدانشجو ياستفاده زانيعوامل مؤثر در م نيب يرابطه ييشناسا

و  وستهيپ يكيالكترون يچمران از منابع اطالعات ديدانشگاه شه يليتكم

  هاآن يخودكارآمد

  
  ٢ليال خادميان، 1يگدليزاهد بدكتر 

    28/1/92تاريخ پذيرش:        23/3/91 تاريخ دريافت:
  

  چكيده

 از چمران شهيد دانشگاه تكميلي تحصيالت دانشجويان ياستفاده ميزان نيب رابطه شناسايي حاضر پژوهش اصلي هدف :هدف
  .هاستآن وخودكارآمدي پيوسته الكترونيكي منابع
 نفر از دانشجويان 3000شامل آماري يجامعه. باشدمي تحليلي – توصيفي نوع از پيمايشي حاضر پژوهش : روشروش

 جدول از استفاده دانشجو با 346 بود. تعداد 1389-90 تحصيلي سال دوم نيمسال در چمران شهيد دانشگاه تكميلي تحصيالت
  .بود اطالعات پرسشنامهي ابزار گردآور .گرديد تعيين نسبتي ايطبقه گيري تصادفينمونه با روش  مورگان و –كرجسي
 منابع از استفاده ميزان" بين .كنندمي استفاده پيوسته الكترونيكي منابع از دانشجويان درصد 63 حدود داد نشان ها:يافتههايافته

 يادگيري به عالقه پيوسته، الكترونيكي منابع به دسترسي ميزان  اي،رايانه يتجربه خودكارآمدي،" با "پيوسته الكترونيكي
 ميزان اي،رايانه يتجربه" با "خودكارآمدي" بين نيچنو هم "كتابخانه به مراجعه دفعات و پيوسته الكترونيكي منابع يدرباره

 يرابطه "كتابخانه دفعات مراجعه به و پيوسته الكترونيكي منابع يدرباره يادگيري به عالقه پيوسته، الكترونيكي منابع به دسترسي
مورد در  آموزشي هايدوره، كتابداران با كمك روانشناسان ،شودمي پيشنهاد پژوهش نتايج به توجه با. دارد وجود داريمعني

 ييآشناهاي ارتباطي با مهارت يآموزش هايگذراندن دورهكتابداران با  .برگزار كنند دانشجويان خودكارآمدي افزايش
  كنند.ميتري پيدا بيش
  پيوسته الكترونيكي منابع  ;منابع اطالعاتي پيوست ;خودكارآمدي ;: استفاده از كتابخانهادواژهيكل
  

                                                 
  bigdelizahed20@gmail.com .          چمران اهواز ديدانشگاه شه علم اطالعات و دانش شناسياستاد گروه . 1

  khademian.leila@gmail.com،        يو دانش شناس علم اطالعات ارشديكارشناس.2

 انيدانشجو ياستفاده زانيعوامل مؤثر در م نيب يرابطه ييشناسا).1393(؛ خادميان، ليالزاهد، يگدليب

. هاآن يو خودكارآمد وستهيپ يكيالكترون يچمران از منابع اطالعات ديدانشگاه شه يليتكم التيتحص

 .27 -46)، 1( 4، رساني عكتابداري واطالنامه پژوهش
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 همسئل انيمقدمه و ب

 يبرا يديالزامات جد ،يكيالكترون يمنابع اطالعات عيسر شيو افزا يكيظهور انقالب الكترون با

ها خدمات و منابع كاربران به وجود آمده است. امروزه كتابخانه يازهاني برآوردن در هاكتابخانه رانيمد

و مراكز  هابخانه. كتادهنديارائه م يكيو الكترون يچاپ هايمختلف در قالب يهاطيخود را در مح

از  .)White & Kamal, 2009, p.7( ندينما هيتك يتنها بر استفاده از منابع چاپ توانندينم گريد رسانياطالع

منابع در امور آموزشي  نيگسترده جامعه از ا يو استفاده يكيگسترش روزافزون منابع الكترون گر،يد يسو

  ).Mohseni, 2006, p.1793ها را بسيار محبوب ساخته است (و پژوهشي آن

از جمله توجه به ابعاد  ايژهيو طيمستلزم شرا يكيالكترون ياستفاده از منابع اطالعات اما

 طيها، و محابزار، روش ،يابيباز يهابر نظام ترشيگذشته بهاي بررسيوجوگر است. جست شناختيروان

بوده  توجهكاربر كمتر مورد  شناختيروانابعاد  ژهيكاربر، به و و وجو توجه داشته استجست يكيزيف

است.  ٢يموضوع خودكارآمد ١يرفتار اطالعات نهيمهم در زم شناختيروان يهاصهياز خص يكياست. 

را  يشد. بندورا خودكارآمد يمعرفAlberto Bandura توسط 1977نخست در سال  يمفهوم خودكارآمد

 هايتيدر موقع كه ييانجام كارها يخود برا هايهاوتوانمنديمهارت يفرد درباره يو داور افتيدر“

 يو پافشار يخودباور). Ramayah& Aafaqi, 2004, p.40( دكنيم فيتعر "است ازمندني هابدان ژهيو

 & Karimzadehدارند ( تريبيش ياست كه خودكارآمد يكسان يهاو عملكرد بهتر مشخصه ترشيب

Mohseni, 2006, p.30كتابخانه  زا انيدانشجو يبر استفاده رگذارياز عوامل تأث يكي ديشا جه،ي). در نت

 زانيم ينهياست كه ما در زم ياطالعاتله پژوهش حاضر فقر ئمس ن،يباشد. بنابرا هاآن يخودكارآمد

استفاده آنان از منابع  زانيچمران و م ديدانشگاه شه يليتكم التيتحص انيدانشجو يخودكارآمد

 ديدانشگاه شه يليتكم التيتحص انيدانشجو يخودكارآمد نيب ايرابطه اي. آميدار وستهيپ يكيالكترون

از جمله  دهيچياز عوامل پ يبيوجود دارد؟ ترك وستهيپ يكيآنان از منابع الكترون ياستفاده زانيچمران و م

  هستند.  رگذاريبر استفاده از اطالعات تأث يو سازمان يو عوامل فرد ،يرونيو ب يعوامل درون

-ي فرد در جستها اشاره خواهد شد، شامل تجربهترين آنعواملي كه در دنباله به برخي از مهم

هاي مهاي اطالعاتي، ميزان دسترسي به اطالعات، دفعات مراجعه به نظااطالعات، تعامل با نظاموي جو

 توانديآن م جينظر است كه نتا نيپژوهش از ا نيو ضرورت ا تياهم باشد.اطالعاتي از جمله كتابخانه مي

كه ساالنه  يئه دهد. منابعدانشگاه مورد مطالعه ارا يهااستفاده از منابع كتابخانه زانياز م يروشن ريتصو

                                                 
1information behavior (including information needs, seeking, searching, and use) 
2self-efficacy 
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 نيا نيب يمثبت و معنادار ي. چنانچه رابطهشوديم نهيها هزبه آن يدسترس اياشتراك  يتومان برا هاونيليم

نسبت به  يآموزش يهااهكارگ ايها كالس يبا برگزار تواننديدانشگاه م يهاشد، كتابخانه دهيد ريدو متغ

شدن  يو منطقمنابع  نياز ا نهي. آنگاه استفاده بهندياقدام نما انيدانشجو يو ارتقاء خودكارآمد تيتقو

، اينكه در اين مقاله منظور از خودكارآمدي توضيح.خواهد آمد يمنابع در پ نياشتراك ا يسودمند-نهيهز

  خودكارآمدي عمومي است.

  

  پژوهش نهيشيپ

علم اطالعات و  يدرباره يمطالب يحاو نهيشيپژوهش مرور پ نيدر ا ياصل ريتوجه به دو متغ با

، Ren (2000) ،Waldman (2003) ،Ramayah & Aafaqi (2004)يهااست. پژوهش يحوزه روانشناس

Tella, Tella, Ayeni & Omoba (2007) و ،Saleem, Beaudry & Croteau (2011)  نشان دادند كه

دارد. در داخل  ياطالعات ديجد يهايو استفاده از فناور رشيدر پذ ينقش مهم ياانهيرا يخودكارآمد

 نيمعنادار ب يانشان دادند كه رابطه Khalilimoghadam (2009)، وZarezadeh & Kadivar (2009)ز،ين

دارد.  وجودآنان  وستهياطالعات پ يوجوجست يافراد و راهبردها ينترنتيا اي ياانهيرا يخودكارآمد

 رابطه دارد  شرفتيپ يفرد برا يدرون يزهيبا انگ ينشان داده است كه خودكارآمد نيهمچن قاتيتحق

(Bahrami & Abbasianfard, 2010, p.4). 
متفاوت  نهيزم نيدر ا نيشيپ يهاپژوهش جيآن با نتا جيصورت گرفته است كه نتا راً ياخ يپژوهش

با  انيدانشجو نيدر ب يمنابع اطالعات يوجو¬جستكه  افتيدر Taherzadeh (2011)است. 

  .ندارد ياها رابطهآن يخودكارآمد

Torkzadeh & Dyke (2002)نيچن، همWu & Tsai (2006) باورند كه آموزش افراد  نيبر ا

، Igbaria &Iivari (1995) ،Torkzadeh & Dyke (2002). شوديآنان م يخودكارآمد شيباعث افزا

Hasan (2003)،  وSobhaninezhad, Noroozi, Amani, & Hayat (2010) كه تجربه با  افتنديدر

 Bigdeliرابطه دارد  زين وستهيپ يكيدارد. تجربه با استفاده از منابع الكترون رابطه يخودكارآمد

(1995)Yoo (2004),Yoo & Robbins (2008), ،Khosrojerdi & Iranshahi (2009)  وMasnavi 

 ياز جمله در دسترس بودن فناور يگريد يرهايبا متغ ي. در ضمن، استفاده از منابع اطالعات(2009)

 & Seyyedjavadi & Yazdani (2005), Zalzadeh (2006), Kaurرابطه دارد زياطالعات و ارتباطات ن

Verma (2009). 
و عوامل مؤثر در  يخودكارآمد ريگذشته نشان داده است كه دو متغهاي ژوهشپبه طور خالصه، 



 1393بهار و تابستان ، 1، شماره 4سال                      دانشگاه فردوسي مشهد     ، رسانيكتابداري و اطالعنامه پژوهش   30

محور  -يفناور رهايمتغ نياز ا يدر ارتباط هستند. برخ يگريد اريبس يرهايبا متغ ياستفاده از منابع اطالعات

محور هستند و متأثر از  -انانس گريد ي. اما برخدهنديرا شكل م يتعامل با منابع اطالعات يهستند و بعد ماد

 نيخود ا نيب ياحتمال يرابطهبه  ن،يشيپ يها. در پژوهشباشنديم يفرد و درون شناختيروان دهيچيابعاد پ

و  تياست و دال بر اهم ترشيكمبود در داخل ب نياندك پرداخته شده است. شدت ا اريبس ريدو متغ

  .باشديضرورت پژوهش حاضر م

  

 اهداف پژوهش

ي دانشـجويان تحصـيالت تكميلـي ي بـين ميـزان اسـتفادههدف اصلي پژوهش حاضر شناسايي رابطـه

  دانشگاه شهيد چمران از منابع الكترونيكي پيوسته و خودكارآمدي آنان است. 

  

  پژوهش يهاهيفرض
ي دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاه شهيد چمران از منابع الكترونيكي پيوسته و . بين ميزان استفاده1

 .دارد خودكارآمدي آنان رابطه وجود

 .اي دانشجويان و خودكارآمدي آنان رابطه وجود داردي رايانه. بين تجربه2

  .. بين ميزان دسترسي دانشجويان به منابع الكترونيكي پيوسته و خودكارآمدي آنان رابطه وجود دارد3

  .داردي دانشجويان به منابع الكترونيكي پيوسته و خودكارآمدي آنان رابطه وجود . بين ميزان عالقه4

  .ي دانشجويان به كتابخانه و خودكارآمدي آنان رابطه وجود دارد. بين دفعات مراجعه5

  .ي آنان از منابع الكترونيكي پيوسته رابطه وجود دارداي دانشجويان و ميزان استفادهي رايانه. بين تجربه6

ي آنان از منابع الكترونيكي اده. بين ميزان دسترسي دانشجويان به منابع الكترونيكي پيوسته و ميزان استف7

  .پيوسته رابطه وجود دارد

ي آنان از منابع الكترونيكي ي دانشجويان به منابع الكترونيكي پيوسته و ميزان استفاده. بين ميزان عالقه8

  .پيوسته رابطه وجود دارد

الكترونيكي پيوسته رابطه ي آنان از منابع ي دانشجويان به كتابخانه و ميزان استفاده. بين دفعات مراجعه9

  وجود دارد.

  

  

  



 31 ...زانيم عوامل مؤثر در نيب يرابطه ييشناسا                                                     1393بهار و تابستان ، 1، شماره 4سال 

  پژوهش يشناسروش

نفر بود كه  3000 يآمار ياست. جامعه يليتحل -يفياز نوع توص يشيمايپژوهش حاضر پ روش

ها به روش . نمونهديگرد نيينفر تع 346مورگان ،  -يپژوهش با استفاده از جدول كرجس ينمونه

 يااز پرسشنامه ازيمورد ن يهاداده يانتخاب شدند. جهت گردآور ينسبت ياطبقه يتصادف يريگنمونه

مقطع  ت،يشامل جنس يشناخت تيبخش استفاده شد. بخش نخست مشتمل بر اطالعات جمع 3شامل 

استفاده از منابع  زانيبخش دوم مربوط به سنجش م .بود انيو سال ورود دانشجو يليتحص يرشته ،يليتحص

 وستهيپ يكيالكترونبه منابع  يدسترس زانيبه كتابخانه، و م انيدانشجو يد مراجعهتعدا وسته،يپ يكيالكترون

شد.  دهيبخش دوم پرس زدرين ياانهيرا يو تجربه وستهيپ يكياستفاده از منابع الكترون يريادگيبود. عالقه به 

 نيبود. ا) نيترشيب يبرا 6و  نيتركم يبرا 1( كرتيل يارزش 6 فيبخش بسته و با ط نيسؤاالت ا

و  Hajinezhadian Shirazi (2007) ،Naiemi (2006)يهااز پرسشنامه ييمحتوا رييتغ يها با اندكپرسش

Waldman (2003)  را در برداشت.  يمربوط به سنجش خودكارآمد يهاپرسش ،سومگرفته شدند. بخش

) بود. نيترشيب يبرا 5و  نيتركم يبرا 1( كرتيل يارزش 5 فيسؤال بسته با ط 10 يبخش حاو نيا

 300، شدهعيتوز ينامهشپرس 346 از.بود Rajabi (2006)يدكترا يبخش برگرفته از رساله نيا يهاپرسش

  .شد يآورپرسشنامه جمع

استفاده شد. پرسشنامه در  ييمحتوا ييروا يوهياز ش پرسشنامه ييروا زانيسنجش م به منظور

چمران و دانشگاه علوم  ديدانشگاه شه يرسانو اطالع يكتابدارگروه  يعلمئتيه يچند تن از اعضا ارياخت

 شنهادهاي. پقراردادند يمورد بررس يياهواز قرار گرفت. آنان سؤاالت پرسشنامه را از لحاظ محتوا يپزشك

 ييايمنظور سنجش پا مورد لحاظ قرار گرفت. به يينها يپرسشنامه نيمتخصصان در تدو نيو نظرات ا

انجام شد.  رازيدانشگاه ش يليتكم التيتحص انينفر از دانشجو 30 يرو١يمقدمات يابررسيپرسشنامه، 

پرسشنامه  ييروابوده است و  7/0 يباالكرونباخ  يآلفا بي، ضرSPSSافزار ها به نرمپس از ورود داده

  .تأييد شد يدر حد قابل قبول

  

  پژوهش يهاافتهي

ها زن بودند. از نظر مقطع درصد از آن 2/50در پژوهش مرد و  كنندگانشركتدرصد از  8/49

كه  يبود. به طور يمقطع دكتر انيگواز پاسخ ترشيب اريارشد بس يكارشناس انيگوتعداد پاسخ يليتحص

                                                 
1Pilot Study 
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   .بودند يكترنفر) در مقطع د 38ها (آن %3/13ارشد و  ينفر) در مقطع كارشناس 247( انيگوپاسخ 7/86%

اطالعات از منابع  افتيدر زانيبا م سهي) بود كه در مقا%36( ياطالعات از منابع چاپ افتيدر زانيم

 ليبه دل وستهيپ يكياز منابع الكترون ادتريز ياستفاده ديتربود. شاكم اري) بس%64( وستهيپ يكيالكترون

به محل  يزمان باشد. عدم وابستگهم يو دسترس ع،يو سرعت توز نييپا ينهيهز ،يمكان تيحذف محدود

  .است يكيمنابع الكترون ازاتياز امت زين يو سرعت روزآمدساز يافرا رسانهو  يخاص، ارتباط فرامتن

 يوجوجستبه  ياديز يعالقه انيدانشجو %77پژوهش حاضر نشان داد كه حدود  يهاافتهي

 يريادگيبه  ياديز يعالقه انياز دانشجو %84 باًيداشتند. تقر وستهيپ يكياطالعات از منابع الكترون

به شركت  ياديز يها عالقهاز آن %74نشان دادند. حدود  وستهيپ يكياستفاده از منابع الكترون يچگونگ

 تينشان از محبوب جينتا نيداشتند. ا وستهيپ يكياستفاده از منابع الكترون يچگونگ يآموزش يهادر كارگاه

  .دارد انيدانشجو نيدر ب وستهيپ يكيمنابع الكترون يباال

مهارت خود را  زانيم نيترشيب انياست كه دانشجو يحاك هاافتهي،ياانهيرا يخصوص تجربه در

در استفاده از پست  يي) دانستند. مهارت توانا%4/47( يعموم يوجوجست يدر استفاده از موتورها

 دهي) د%7/26( نتيوافزار پاورپنرم يريكارگبه)، و %4/34افزار ورد (نرم يريكارگبه)، %3/39( يكيالكترون

) به %3/19) و استفاده از چاپگر (%6/19( ندوزي)، كار با و%2/23( روسيو يآنتشد. نصب و استفاده از 

با استفاده  ميها ممكن است به نظر برسد كه به طور مستقمهارت نيقرار داشتند. ا يبعد يهادر رتبه بيترت

 يهانهيزمشيبر پ ياست كه مبتن يندياز اطالعات فرا هاشند. اما استفادنداشته ب يربط ياز منابع اطالعات

/ جوئي اطالع"، "ياطالعات ازين"را  ٢ياصطالح رفتار اطالعات يشاكله ١لسونياست. و ياريبس

را در  يابياطالع. او دانديم "استفاده از اطالعات" تي، و در نها"يابياطالع"، "اطالعات يجووجست

 ياطالعاتع كه استفاده از مناب شودي. مشاهده م)Case, 2007(داند يمياطالعات يهاارتباط با منابع و كانال

در  زيها نو مهارت يكيزيف يهابا جنبه شود،يشده م يابيمنجر به استفاده از اطالعات باز تيكه در نها

  ارتباط است.

  

  جينتا ليها و تحلهيآزمون فرض

مورد مطالعه،  يرهايمتغ نيعدم وجود رابطه ب ايسنجش و آزمون وجود  اسيتوجه به نوع مق با

ها در آزمون كلي جياستفاده شد. نتا رسونيپ يپژوهش از آزمون همبستگ يهيآزمون هر نه فرض يبرا

                                                 
1Wilson 
2information behavior (IB) 
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  .نشان داده شده است 2و  1 يهاجدول

، استفاده از 2مالك لحاظ شده است، و در جدول  ريبه عنوان متغ ي، خودكارآمد1جدول  در

  .مالك است ريمتغ وستهيپ يكيمنابع الكترون
  )=285nبين و متغير خودكارآمدي (همبستگي ميان متغيرهاي پيش .1ل شماره جدو

  بينمتغير پيش

 متغير مالك

 خودكارآمدي

ضريب 

 همبستگي
Sig (2-tailed) 

سطح 

 داريمعني

 p>05/0 01/0 39/0 اطالعاتي الكترونيكي پيوستهاستفاده از منابع 

 p>05/0 001/0 35/0 ايتجربه رايانه

 p>05/0 01/0 45/0 دسترسي به منابع اطالعاتي الكترونيكي پيوسته

جوي منابع اطالعاتي الكترونيكي وعالقه به جست

 پيوسته
52/0 01/0 05/0<p 

 p>05/0 01/0 41/0 دفعات مراجعه به كتابخانه

  

ــر مشــاهده مي 1 شــماره طور كــه در جــدولهمــان ــين متغي ــابع اطالعــاتي "شــود، ب اســتفاده از من

تجربـه "، بين متغيـر) =39/0rو  >p 01/0در سطح آماري ( "خودكارآمدي"و متغير  "الكترونيكي پيوسته

ع دسترسـي بـه منـاب") ، بـين متغيـر=35/0rو  >p 001/0در سـطح آمـاري ( "خودكارآمدي"و  "ايرايانه

عالقــه بــه ") ، بــين متغيــر=45/0rو  >p 01/0( "خودكارآمــدي"و  "اطالعــاتي الكترونيكــي پيوســته

و  >p 01/0در سـطح آمـاري( و خودكارآمـدي "جوي اطالعات در منابع اطالعـاتي الكترونيكـيوجست

52/0r= 01/0آمـاري (  در سـطح "خودكارآمـدي"و  "دفعات مراجعه بـه كتابخانـه"بين  باألخره) و p< 

طور شـوند. همـانهاي يك تا پنج پژوهش تأييد مي) همبستگي وجود دارد. به اين ترتيب فرضيه=41/0rو

بـين ترين همبستگي را با متغيـر پيشقوي "خودكارآمدي"معلوم است متغير مالك  1 شماره كه از جدول

بـه ذكـر اسـت كـه  دارد. الزم "جوي اطالعات از منـابع اطالعـاتي الكترونيكـي پيوسـتهوعالقه به جست"

  آزمون معناداري دو دامنه در نظر گرفته شده است.
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دسترسـي بـه منـابع اطالعـاتي "، "ايتجربـه رايانـه"بين ي بين چهار متغير پيش، رابطه2در جدول 

و متغيـر  "مراجعـه بـه كتابخانـه"و  "عالقه به منابع اطالعاتي الكترونيكـي پيوسـته "، "الكترونيكي پيوسته 

  نشان داده شده است. "ده از منابع اطالعاتي الكترونيكي پيوستهاستفا"مالك 
منابع اطالعاتي الكترونيكي  بين و متغير استفاده ازرهاي پيشهمبستگي ميان متغي .2شماره  جدول

  )=285n(پيوسته

 بينمتغير پيش

 متغير مالك

 استفاده از منابع اطالعاتي الكترونيكي پيوسته

-Sig (2 ضريب همبستگي
tailed) 

سطح 

 داريمعني

 p>05/0 001/0 39/0 ايتجربه رايانه

 p>05/0 001/0 26/0 دسترسي به منابع اطالعاتي الكترونيكي پيوسته

وجوي منابع اطالعاتي الكترونيكي عالقه به جست

 پيوسته
24/0 001/0 05/0<p 

 p>05/0 01/0 48/0 دفعات مراجعه به كتابخانه

  

استفاده "و متغير مالك  "ايتجربه رايانه"بين دهد كه بين متغيرهاي پيشنشان مي 2 شماره جدول

دسترسي به "، بين متغير ) =39/0rو  >p 001/0(در سطح آماري  "از منابع اطالعاتي الكترونيكي پيوسته

سطح  در "استفاده از منابع اطالعاتي الكترونيكي پيوسته"و  "منابع اطالعاتي الكترونيكي پيوسته

استفاده از منابع "و  "عالقه به استفاده از منابع الكترونيكي پيوسته"، بين ) =26/0rو >p 001/0(آماري

شود. در اي معنادار ديده مي) رابطه =24/0rو >p 001/0(در سطح آماري  "اطالعاتي الكترونيكي پيوسته

همبستگي مثبت  "عاتي الكترونيكي پيوستهاستفاده از منابع اطال"و  "دفعات مراجعه به كتابخانه"نهايت بين 

هاي ششم تا نهم پژوهش حاضر ). به اين ترتيب، فرضيه=48/0rو >p 01/0و معناداري وجود داشت كه (

دفعات "و متغير  "ع اطالعاتي الكترونيكياستفاده از مناب"ترين همبستگي بين متغير قوي نيز تأييد شد.

  بوده است. "مراجعه به كتابخانه

 35از بيش ضريب همبستگي  مورد) از 9مورد از  7ها (بستگيبه يادآوري است كه اغلب همالزم 

درصد  30درصد است. در دو مورد اين ضريب زير  50تر از بيشدرصد برخوردارند و تنها يك مورد 

ورد هاي اين پژوهش با احتياط صورت گيرد. شايد ابزارهاي ماست استنتاج از يافته است. بنابراين، الزم
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ها و نتايج حاصل بود تا دقت يافتهتر ميند، يا تعداد نمونه بايد بيشاهاستفاده از دقت كافي برخوردار نبود

  شد. تر مياز آن بيش

  

  گيريبحث و نتيجه

ي دانشجويان از منابع اطالعاتي الكترونيكي بين ميزان استفاده يرابطه پژوهش فرضيه اولدر 

ها حاكي از وجود همبستگي مثبت يافته ها مورد بررسي قرار گرفته است.آنپيوسته با خودكارآمدي 

تر را طلب به طور كلي، مفهوم خودكارآمدي باالتر، تالش، پافشاري و مخالفت بيشمعناداري بود. 

كند. افراد داراي خودكارآمدي باال نسبت به اهداف خود تعهد بااليي دارند. آنان در برخورد با مي

تر بهبود دهند. به عالوه، خودكارآمدي آنان بعد از چند شكست سريعش خود را افزايش ميشكست، تال

  . (Rajabi, 2006, p.24)يابد مي

خوان است. علت تناقض ناهم Taherzadeh (2011)ي پژوهش حاضر با نتايج پژوهش اين يافته

بررسي طاهرزاده باشد. از  هاي دسترسي به اينترنت در دانشگاه موردممكن است عدم وجود زيرساخت

 Ren (2000)،Waldman(2003) ،Ramayahمتعددي از جمله هايبررسيسوي ديگر، اين يافته با نتايج 

& Aafaqi (2004) ،Tella, Tella, Ayeni & Omoba (2007) ،Zarezadeh & Kadivar (2009) ،

Khalilimoghadam (2009)وSaleem, Beaudry & Croteau (2011)  ، در يك راستا است. اين نشان

ي مثبت بين خودكارآمدي و ميزان استفاده از توافق كلي مبني بر وجود رابطهدهد بين پژوهشگران مي

 Wuو پژوهش  Torkzadeh & Dyke (2002)طبق نتايج پژوهش . بنابراين، منابع الكترونيكي وجود دارد

& Tsai (2006) احتمال هاي آموزشي، خودكارآمدي افراد را افزايش داد. شايد بتوان با برگزاري كالس

  افزايش پيدا كند. ي آنان از منابع الكترونيكي پيوسته آموزش استفادهدارد پس از 

اي دانشجويان با خودكارآمدي آنان مورد ي رايانهبين تجربه يرابطه پژوهش فرضيه دومدر 

 هايهمبستگي مثبت و معناداري بين اين دو متغير در دانشجويان ديده شد. يافتهاست.  بررسي قرار گرفته

  باشد: خوان ميهاي زير همپژوهش حاضر با نتايج پژوهش

Igbaria & Ivari (1995) ،Torkzadeh & Dyke (2002) ،Hasan (2003) ،Masnavi (2009) ،

Sobhaninezhad, M., Noroozi, A, Amani, J., & Hayat, AA. (2010) وSaleem, Beaudry & 

Croteau (2011).  

افزايش اعتماد به نفس   اي افراد و خودكارآمدي آنان در ارتباط باي رايانهي تجربهرسد رابطهبه نظر مي

ي منابع اطالعاتي وجوجستارتباطي جهت استفاده در  هاي اطالعاتي وآنان باشد. آنان از نوآوري
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هاي آموزشي با كيفيت، به ها و كالستوان با برگزاري كارگاهاند. بنابراين، مياستقبال كردهالكترونيكي 

تواند اي خود را افزايش دهند. اين آموزش به نوبه خود ميي رايانهدانشجويان كمك نمود تا توان و تجربه

  گيري آنان از منابع اطالعاتي گردد.منجر به افزايش خودكارآمدي و بهره

بين ميزان دسترسي دانشجويان به منابع اطالعاتي الكترونيكي  يرابطه پژوهش فرضيه سوم در

هاي پژوهش حاضر نشان داد كه يافتهپيوسته با خودكارآمدي آنان مورد بررسي قرار گرفته است. 

ي همبستگي مثبت و معناداري بين اين دو متغير وجود داشت. چون تاكنون پژوهشي كه به بررسي رابطه

، امكان مقايسه وجود ندارد. به هرحال، خودكارآمدي ه استبين اين دو متغير پرداخته باشد مشاهده نشد

تواند به افراد كمك كند و مسير رسيدن به موفقيت را برايشان هموار سازد. به عنوان يك عامل شناختي مي

رونيكي پيوسته شايد بتوان در نتيجه، با افزايش ميزان دسترسي دانشجويان به منابع اطالعاتي الكت

هاي رو به رو خودكارآمدي آنان را افزايش داد. خودكارآمدي به عنوان عامل پايداري و مواجهه باچالش

  كند.تر ميي منابع اطالعاتي الكترونيكي پيوسته شانس موفقيت آنان را بيشوجوجستدر 

يادگيري در مورد منابع اطالعاتي ي دانشجويان به بين عالقه يرابطهبه  پژوهشفرضيه چهارم 

هاي پژوهش حاضر نشان داد كه همبستگي يافتهالكترونيكي پيوسته و خودكارآمدي آنان پرداخته است.

شود فرد به هاي مختلف باعث ميعالقه به انجام فعاليت مثبت و معناداري بين اين دو متغير وجود داشت.

هاي هاي خودكارآمدي دست يابد. اين بخش از يافتهطور خودانگيخته در محيط تالش كند و به باور

 Ahmadi، و Waldman (2003) ،Bahrami & Abbasianfard (2010)هاي پژوهش حاضر با يافته

Dehghotbedini Meshkani, & Mohammadkhani (2010) خوان است. دانشجوياني كه به هم

ال زياد داراي خودكارآمدي باالتري هستند. ي منابع الكترونيكي عالقه دارند به احتميادگيري درباره

 ,Zahedي دروني افراد براي پيشرفت ارتباط دارند. پژوهش هاي خودكارآمدي با انگيزهتر مؤلفهبيش

Namvar, & Nobakht (2009) اي وجود ندارد، كه ي عالقه رابطهنشان داد بين خودكارآمدي و مؤلفه

تري در بسيار گستردههاي ژوهشپباشد. ممكن است الزم باشد خوان مينتايج پژوهش حاضر با آن ناهم

هاي افراد داراي ها را تعميم داد.يكي از ويژگياين حوزه صورت گيرد تا بتوان بر نتايج تكيه كرد يا آن

تر توان گفت افراد بيشهاي خود بسيار پايبندند. ميخودكارآمدي باال اين است كه به عاليق و فعاليت

هايي هستند كه در آن خودكارآمدي باالتري دارند. دانشجوياني كه به انجام فعاليتمند عالقه

ها را گسترش دهند، بنابراين خواهند آنهاي خود باور دارند و ميخودكارآمدي باالتري دارند به توانايي

  عالقه دارند.شان مفيد خواهد بود، هاي علميكنند براي فعاليتي منابعي كه فكر ميبه يادگيري درباره
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ي دانشجويان به كتابخانه با خودكارآمدي بين دفعات مراجعه يرابطه پژوهش فرضيه پنجمدر 

در پژوهش حاضر، بين اين دو متغير همبستگي مثبت و معناداري آنان مورد بررسي قرار گرفته است. 

دانشجوياني باشد. والدمن دريافت در يك راستا مي Waldman (2003)هاي وجود داشت. اين يافته با يافته

تري به كتابخانه مراجعه تري به كتابخانه دارند نسبت به دانشجوياني كه دفعات كمي بيشكه مراجعه

تر به كتابخانه مراجعه رود كساني كه بيشانتظار مي كنند، داراي خودكارآمدي باالتري هستند.مي

  تري ببرند.نابع اطالعاتي كتابخانه بهره بيشكنند چه در محيط كتابخانه يا از دور از ممي

گذارد. افرادي كه خودكارآمدي باالتري در واقع، خودكارآمدي بر تفكر و عمل انسان تأثير مي

هاي خود ثابت آيند. در كوششي رويدادهاي زندگي خود برميدارند معتقدند كه به طور مؤثر از عهده

نان در سطح بااليي است. دانشجويان با ارند و عملكرد آاند، در انجام تكاليف خود پشتكار دقدم

هاي علمي دارند.آنان از محيط اطراف خود بهتر تري به انجام فعاليتخودكارآمدي باالتر تمايل بيش

  كتابخانه دارند.تري به ي بيشكنند. به همين دليل مراجعهاستفاده مي

هاي با تجربهها كردن آنروهافراد روب دو مورد از عوامل بسيار مهم در افزايش خودكارآمدي

هاي آموزشي گروهي خودكارآمدي هاي جانشيني است. بنابراين با برگزاري كالسموفق و تجربه

چنين، از طريق توانيم افزايش دهيم. هماست را مي يرامونشانپي بهتر از آنچه دانشجويان جهت استفاده

ي دانشجويان به كتابخانه را توانيم مراجعهكتابخانه ميهاي مختلف رساني در مورد خدمات بخشاطالع

  يابد. شان افزايش ميهاي علميافزايش دهيم. در نتيجه، خودكارآمدي آنان در انجام فعاليت

ي دانشجويان از اي با ميزان استفادهي رايانهبين تجربه يرابطههاي مربوط به يافته فرضيه ششم

اين يافته  نشان داد. همبستگي مثبت و معناداري بين اين دو متغير وجود داشت. رامنابع الكترونيكي پيوسته 

در فرضيه اول نيز ديديم كه بين خودكارآمدي و استفاده  خواني دارد.هم Waldman (2003)با پژوهش 

و  اي مثبت و معنادار وجود داشت. از سوي ديگر فرضيه دوم نيز بين خودكارآمدياز منابع اطالعاتي رابطه

توان گفت كه استفاده از ها ميتجربه رايانه همبستگي مثبت و معناداري را نشان داد. در تفسير اين يافته

باشد. به عالوه، ها ميهاي فني و تجربه در آن زمينهانواع منابع اطالعاتي مستلزم داشتن برخي مهارت

  هستند. رگذاريتأثبر استفاده از اين منابع  شناختيروانعوامل 

ي خدمات رساني را متحول ساخته و ارائهي كتابداري و اطالعها، رشتهورود رايانه به كتابخانه

ها را تسهيل و تسريع كرده است. توانايي رايانه در ذخيره و پردازش سريع مؤثر به مراجعان كتابخانه
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ها ار در كتابخانهسازي حجم عظيم اطالعات، سبب استفاده روزافزون اين ابزاطالعات و قابليت ذخيره

  شده است.

ها و منابع الكترونيكي پيوسته محسوب توان گفت رايانه به عنوان يكي از اجزاء اصلي نظاممي

هاي اطالعاتي مانند يكي از عوامل مهم رواج نشر الكترونيكي را پيوند فناوري Mohseni (2009)شود. مي

رنت دانسته است. شايد بتوان ادعا كرد كه هر چه ي اينتهاي ارتباطي به خصوص شبكهرايانه با فناوري

ها از ي آنتر باشد، احتمال دارد ميزان استفادهاي و توانايي كاربران در استفاده از رايانه بيشي رايانهتجربه

ي كاربرد هاي آموزشي در زمينهتوان با برگزاري كالسمنابع الكترونيكي نيز افزايش يابد. بنابراين، مي

ها از منابع ي آنيش داد. از اين طريق ميزان استفادهاي افراد را افزاي رايانهها و تجربهمهارت رايانه،

بر روي  ي استفادهكه تجربهنشان داد  Bigdeli (1995)پژوهش الكترونيكي ممكن است افزايش يابد. 

 Yoo (2004) ،Yoo & Robbinsپژوهش چنين ي فرد از كتابخانه تأثيرگذار است. همميزان استفاده

ي گذشته فرد با ي معناداري بين تجربهنشان داد كه رابطه Khosrojerdi & Iranshahi (2009)و (2008)

 Wu & Tsai (2006)و  Torkzadeh & Dyke (2002)هاي چنين، طبق يافتهقصد استفاده وجود دارد. هم

وري آنان از منابع اطالعاتي را افزايش بهرهتوان با آموزش افراد، خودكارآمدي آنان و در نتيجه ميزان مي

  داد.

در فرضيه سوم ديديم كه ميزان دسترسي به منابع با خودكارآمدي به عنوان يك عامل دروني و 

نشان داد كه همبستگي مثبت و  نيز. فرضيه هفتم همبستگي مثبت و معناداري داشت شناختيروان

ي آنان از اين منابع بع الكترونيكي پيوسته با ميزان استفادهمعناداري بين ميزان دسترسي دانشجويان به منا

، و Kaur & Verma (2009)، Seyyedjavadin & Yazdani (2005)هاي يافتهها با وجود دارد. اين يافته

Zalzadeh (2006) خواني دارد. فرضيه اول نيز حاكي از همبستگي مثبت و معنادار بين خودكارآمدي هم

متغيرهاي اصلي پژوهش هستند،  هااز آنمورد و استفاده از منابع بود. به اين ترتيب، اين سه متغير كه دو 

اي كه د، به گونهتأثير بگذارند يا از هم متأثر شون توانند بر همآن ميدهند كه اضالع مثلثي را تشكيل مي

تغيير در مقدار هر يك بر دو ضلع ديگر نيز اثرگذار باشد. شايد يكي از داليل اصلي افزايش استفاده از 

منابع الكترونيكي افزايش دسترسي به منابع الكترونيكي از طريق فراهم كردن امكان دسترسي به منابع 

ع الكترونيكي پيوسته در رفع نيازهاي اطالعاتي الكترونيكي خارج از كتابخانه است. با توجه به نقش مناب

هاي باالي اشتراك اين منابع، منطقي است ميزان دسترسي دانشجويان به اين چنين هزينهدانشجويان و هم

اي، بهينه كردن امكانات دسترسي از بيرون منابع افزايش يابد. از طريق افزايش تجهيزات و مراكز رايانه



 39 ...زانيم عوامل مؤثر در نيب يرابطه ييشناسا                                                     1393بهار و تابستان ، 1، شماره 4سال 

، باتجربهي وجود اين منابع و به كار گماردن نيروهاي كتابدار متخصص و دربارهرساني كتابخانه، اطالع

ي دانشجويان از اين منابع را افزايش داد. در اين حالت، از يك طرف نيازهاي توان ميزان استفادهمي

ران هاي باالي اشتراك اين منابع جبشود و از سوي ديگر، هزينهتر رفع مياطالعاتي آنان بهتر و سريع

جوي اطالعات نيز مد نظر وفرايند جست شناختيروانهاي دهد كه چنانچه جنبهشود. نتايج نشان ميمي

وري باز هم افزايش خواهد هاي الزم توسط متخصصان مربوط درصد بهرهها باشد، با آموزشكتابخانه

جوگر اطالعات تحت وجست Khulthauجوي اطالعاتوي مدل فرايند جستيافت. در تمام شش مرحله

  است. شناختيروانتأثير عوامل 

حاالت گوناگون  ،آوردوجوگر به دست ميبا توجه به شرايط موجود و نتايجي كه جست 

هاي يابد. (نظريهدهد. در نتيجه، ميزان عدم قطعيت وي كاهش يا افزايش ميرواني به او دست مي -روحي

 Bigdeli, Farajpahlou, & Ghazizadeh, 2011, p.38ق). نتايج تحقي274، ص 1387رفتار اطالعاتي، 

ي سوم مدل كولثاو نشان داد كه از نظر دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاه شهيد چمران مرحله

جوگر اطالعات در مرحله و(كاوش) براي مداخله و كمك كتابداران باالترين اولويت را داشت. جست

شود و عدم قطعيت، ابهام و ترديد در وي افزايش مواجه مي كاوش با اطالعات پراكنده و ناسازگار

  ).21يابد (همان، ص مي

ي منابع الكترونيكي پيوسته ي دانشجويان به يادگيري در بارهبين عالقه يرابطه فرضيه هشتمدر 

ا حاكي از هي آنان از منابع الكترونيكي مورد بررسي قرار گرفته است. اين قسمت از يافتهبا ميزان استفاده

باشد. در فرضيه چهارم ديديم عالقه به يادگيري و همبستگي مثبت و معناداري بين اين دو متغير ميوجود 

در فرضيه پنجم دفعات مراجعه به كتابخانه با خودكارآمدي همبستگي مثبت و معناداري داشتند. طبق 

هاي كاربران در برخورد با آن دسته از كتابداراني كه از مهارت Durranceاز  ١"اشتياق به رجوع"ينظريه

  تري دارند. ارتباطي برخوردار هستند احتمال رجوع بيش

آميز از عوامل وي در مذاكره موفقيت ييتواناقابليت نزديك شدن و ايجاد ارتباط با كتابدار و 

 - و كاربربه عنوان شاخصي جديد  افزايش دفعات مراجعه كاربران به كتابخانه است. اشتياق به رجوع

. به اين )451، ص 1387هاي رفتار اطالعاتي،محور براي ميزان توفيق بخش مرجع كتابخانه است (نظريه

ترتيب، عالقه عامل اصلي مراجعه به كتابخانه و در رابطه با آن است. در نتيجه، چهار عنصر عالقه، استفاده، 

دهند. با رسم دو يك چهارضلعي لوزي مانندي را شكل مي خودكارآمدي، و دفعات مراجعه چهار رأس

                                                 
1willingness to return 



 1393بهار و تابستان ، 1، شماره 4سال                      دانشگاه فردوسي مشهد     ، رسانيكتابداري و اطالعنامه پژوهش   40

عالقه  دو عنصرشود. در فرضيه نهم هم رابطه قطر لوزي، ارتباط تنگاتنگ اين عناصر به خوبي مشاهده مي

  و استفاده تأييد شده است.

بر  يابه گونهمثبت و شادي دروني همراه است. آنان  بااحساسبراي برخي از افراد، كار كردن  

شان هماهنگي دارد. روانشناسان هاي روزمرهي جوانب كار احساس كنترل دارند و كار با ديگر فعاليتهمه

ي افراد به انجام يك فعاليت اي هماهنگ هستند. هرچه عالقهمعتقد هستند چنين افرادي داراي عالقه

تر به در نتيجه، آنان بيش شود.تر ميها در انجام آن بيشتر باشد، تمركز، دقت و احساس راحتي آنبيش

ي فرد براي و عالقهبه اشتياق  ،دروني فردي در مباحث روانشناسي انگيزهپردازند. انجام آن فعاليت مي

نشان داد كه رابطه معناداري بين قصد  Yoo (2004)پژوهش ها تعبير شده است. در اين رابطه انجام فعاليت

 Ahmadiچنين نتايج پژوهش ي فرد وجود دارد. همتواند ناشي از عالقه باشد) و انگيزهاستفاده (كه مي

Dehghotbedini Meshkani, & Mohammadkhani (2010)  بر نيت  شدهادراكنقش مؤثر لذت

ي اگر فرد نگرش مثبت و انگيزهنيز نشان داد كه  Zare (2011)پژوهش رفتاري كاربرد رايانه را نشان داد. 

رفع نياز  جهيدر نتوجوي اطالعات و وجوي اطالعات داشته باشد، اقدام به جستم را براي جستالز

رساني، دانشجويان را با مزاياي منابع توانند از طريق اطالعها ميكند. بنابراين، كتابخانهاطالعاتي خود مي

ها ي آنشان آشنا كنند. به اين ترتيب عالقهالكترونيكي پيوسته و نقش اين منابع در رفع نيازهاي اطالعاتي

تري به عمل ي بيشيابد و از اين منابع استفادهش مياطالعات افزاي روزبهي بزرگ و به اين گنجينه

  آورند. مي

ي آنان از ي دانشجويان به كتابخانه با ميزان استفادهبين دفعات مراجعه يرابطه فرضيه نهم در

ي دانشجويان به بين دفعات مراجعه ها نشان داد كهمنابع الكترونيكي مورد بررسي قرار گرفت. يافته

داري وجود داشت. اين ي مثبت و معناي آنان از منابع الكترونيكي پيوسته رابطهيزان استفادهكتابخانه با م

  باشد.همسو ميWaldman (2003)هاي پژوهش ها با يافتهبخش از يافته

گذارد. اي تأثير ميكتابخانه و خدماتحضور افراد در محيط كتابخانه بر آگاهي آنان از منابع 

ي آشنايي كنند، زمينهتري در كتابخانه صرف مييلي فعال نباشند چون وقت بيشخاين افراد حتي اگر 

با منابع اطالعاتي ممكن است منجر به استفاده آنان از  ييآشناكنند. اي پيدا ميتري با منابع كتابخانهبيش

  اين منابع از جمله منابع اطالعات الكترونيكي پيوسته شود.

و انتخاب مناسب منابع چاپي و ايجاد كتابخانه  مجموعهگسترش توانند با در نتيجه، كتابداران مي

ها دانشجويان را جذب كنند. تقويت دسترسي به ي آرام و مناسب در فضاي كتابخانههاي مطالعهسالن
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ي كپي، پرينت و اسكن ها و ايجاد تسهيالتي مانند تهيههاي شخصي در كتابخانهاينترنت از طريق سيستم

ي تواند مراجعهتواند به جذب دانشجويان كمك كند. حتي برخي امكانات رفاهي مانند بوفه ميينيز م

ي آنان ها را افزايش دهد. برآيند تمام اين تمهيدات افزايش ميزان آشنايي و استفادهدانشجويان به كتابخانه

  از منابع الكترونيكي پيوسته را در پي خواهد داشت.

  

  پيشنهادهاي پژوهش

مؤثر بر فرايندهاي مختلف رفتارهاي  شناختيروانپيرامون عوامل فردي  هاييپژوهشانجام  •

وجوي اطالعات، و استفاده از اطالعاتي شامل تشخيص نياز اطالعاتي، بيان نياز اطالعاتي، جست

  اطالعات.

هاي آموزشي جهت افزايش با توجه به نتايج مثبت ناشي از خودكارآمدي باال، دوره •

ها بايد آمدي دانشجويان در استفاده از منابع الكترونيكي پيوسته برگزار گردد. اين دورهخودكار

  قطعاً با كمك روانشناسان متخصص طراحي و اجرا گردد.

كتابداران با تأثيرات خودكارآمدي در استفاده از منابع الكترونيكي پيوسته آشنا گردند. بايد  •

خودكارآمدي در دانشجويان به كتابداران  هاي افزايشهاي الزم در خصوص راهمهارت

  آموزش داده شود.

اي فرد در ي رايانههاي مشابه در تأييد نقش تجربهبا توجه به نتايج پژوهش حاضر و پژوهش •

هاي شود كه با برگزاري كالساستفاده از منابع الكترونيكي و خودكارآمدي، پيشنهاد مي

هاي اطالعاتي، عامل تجربه در دانشجويان وريهاي عملي استفاده از فناآموزشي و تمرين

  تقويت گردد.

امكان دسترسي به منابع رساني پيرامون مزاياي منابع الكترونيكي پيوسته، ضمن اطالع •

ي تحصيالت تكميلي از الكترونيكي پيوسته براي دانشجويان، به ويژه، دانشجويان دوره

 ها از اين منابع فراهم گردد.آني خوابگاه، و خانه جهت افزايش ميزان استفاده
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   كتابنامه

 واضطراب رايانه خودكارآمدي تأثير .)1389( محمدخاني، عظيم مشكاني، محمد؛ الديني، محمد؛قطبدهاحمدي

  .72-51)، 1(13، شناختيروانهاي . پژوهشديويس اطالعات فناوري پذيرشمدل هايبرسازه رايانه

ي خودكارآمدي با ي پيشرفت: بررسي رابطه). خودكارآمدي و انگيزه1389فرد، مهرنوش (بهرامي، هادي؛ عباسيان

مشاور . 1388- 89دانشگاهي شهر تهران سال تحصيلي ي پيشآموزان دختر دورهي پيشرفت در دانشانگيزه
  . 7- 3)، 6(81، مدرسه

وجوي اينترنتي دانشجويان ). مقايسه فرايند جست1390، حميد (بيگدلي، زاهد؛ فرج پهلو، عبدالحسين؛ قاضي زاده

كولثاو به منظور ارائه الگوي  "وجوي اطالعاتتسفرايند ج"تحصيالت تكميلي دانشگاه شهيد چمران با مدل 

كتابداري و اطالع رساني، . وجو¬جستي اينترنتي آنان و طرح مداخله كتابداران در هنگام وجو¬جست
14)2 ،(11-44.  

 طوست يكزشپ هتوسيپ ياتاطالع هاياده از پايگاهفتاس زانيم يررسب). 1386( سرگ، نرازييشانژادينياجح
 ،يالماس آزاد اهگشي كارشناسي ارشد، داننامه. پايانرازيش يكزشپ وملع اهگشدان يليمكت التيصحت انويجشدان

  واز.اه ،اتقيقحت و وملع دواح

جويي در دانشجويان ي دانش پيشين با رفتار اطالعرابطه). 1388شاهي، محمد (خسروجردي، محمود؛ ايران

  .109- 91)، 1(25، ي علوم و فناوري اطالعاتفصلنامهتحصيالت تكميلي دانشگاه تهران. 

 آنالين اطالعات يوجوجست راهبردهاي و اينترنتي خودكارآمدي يرابطه بررسي). 1388مقدم، عاطفه (خليلي
  ارشد، دانشگاه عالمه طباطبايي، تهران. ي كارشناسينامه. پايانتهران دانشگاه ارشد كارشناسي دانشجويان

 ي علّي جنسيت، عملكرد قبلي رياضي، منابع خودكارآمدي ادراك شدهبررسي رابطه). 1382رجبي، غالمرضا (
هاي اسنادي با عملكرد بعدي رياضي در گذاري، باورهاي خودكارآمدي رياضي و سبكرياضي هدف

  ي دكتري، دانشگاه شهيد چمران، اهواز. نامه. پايانهاي خوزستانآموزان سال دوم دبيرستان شهرستاندانش

در  (GSE-10)). بررسي پايايي و روايي مقياس باورهاي خودكارآمدي عمومي 1385رجبي، غالمرضا (

تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز و دانشگاه آزاد ي علومدانشجويان روانشناسي دانشكده

  .122- 111)، 2و 1(2، هاي نوين تربيتي. فصلنامه انديشهمرودشت

رنت و آموزان كاربر اينتي خودكارآمدي و خالقيت در دانش). مقايسه1386زاده، كمال؛ كديور، پروين (زارع

  .133- 111)، 1(89، فصلنامه تعليم و تربيتآموزان غيركاربر. دانش
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 و اطالعات فناوري از يزد دانشگاه علمي هيأت اعضاي ياستفاده ميزان و . وضعيت)1385( زاده، ابراهيمزال

  . 20- 9)، 45(40، مجله كتابداري .ارتباطات

 راهنمايي معلمان خودكارآمدي با شغلي رضايت يرابطه .)1388( نوبخت، شهرام عادل؛ نامور، يوسف؛ زاهد،

  .128- 107، )8(2، علوم تربيتي .88- 89 تحصيلي شهردرسالمشگين شهرستان

 تجربه، سازماني، حمايت نقش .تبيين)1389(اصغر نژاد، مهدي؛ نوروزي، علي؛ اماني، جواد؛ حيات، عليسبحاني

  . 68-45)، 11(7، مطالعات روانشناسي و تربيتي .رايانه كاربست بينيپيش در رايانه خودكارآمدي و اضطراب

). بررسي عوامل مؤثر بر قصد استفاده مشتريان از خدمات بانكداري 1384سيد جوادين، سيد رضا؛ يزداني، شمسي (

  . 61- 45)، 3(70، دانش مديريتاينترنتي (مطالعه موردي بانك سامان). 

 توسط اطالعاتي منابع از اطالعات يوجوجست و خودكارآمدي بين يهرابط تعيين). 1390طاهرزاده، صديقه (
كارشناسي ارشد،  نامه. پايان1388- 89 تحصيلي درسال بهبهان عالي آموزش مجتمع كارشناسي مقطع دانشجويان

  واز.اهات،قيقحوتوملدعواح ،يالمآزاداساهگشدان

 در تحصيلي پيشرفت با تحصيلي خودكارآمدي يرابطه بررسي). 1385( چهرهنيك محسني، منصوره؛ زاده،كريم

، زنان مطالعات. )انساني وعلوم رياضي علوم هايگرايش( شهرتهران هايدبيرستان دوم سال دختر آموزاندانش

4)2 ،(29-45 .  

دانشجويان دانشگاه تربيت اي در اي با خودكارآمدي رايانهي رايانهي بين تجربهبررسي رابطه). 1388مثنوي، امير (
  ارشد، دانشگاه تربيت معلم، تهران.ي كارشناسينامه. پايانمعلم تهران

 جلد( رسانيواطالع كتابداري المعارفدايره،)ويراستار( افشار درابراهيم. نشرالكترونيكي). 1385( محسني،حميد

  .يرانا اسالمي جمهوري ملي وكتابخانه اسناد سازمان: تهران). 2،1792-1793

  تهران: نشر كتابدار. رساني.نشر و اطالع). 1388محسني، حميد (

). ترجمه فيروزه زارع فراشبندي و همكاران. ويراسته زاهد بيگدلي. تهران: نشر 1387( هاي رفتار اطالعاتينظريه

  كتابدار.

 تكميلي تحصيالت دانشجويان اطالعاتي نيازهاي تأمين در اينترنت از استفاده ميزان مقايسه). 1385( نعيمي،شيال
  .شيراز، شيراز دانشگاه ارشد، كارشناسي ينامهپايان. شيراز ودانشگاه اصفهان دانشگاه
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 و كتابداري متخصصان براي الكترونيكي هايونظام منابع سنجش). 1388( جيوا كمال،اريك اندروكارل؛ وايت،
 رضا يترجمه. نماييم؟ استفاده الكترونيكي منابع مجموعه ارزيابي و مديريت براي هاازداده چگونه: رسانياطالع

  ايران. رسانيواطالع كتابداري چاپار:انجمن: تهران. خاصه اكبربگلو و علي رجبعلي
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