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  چکیده:
  به مطالعه در محیط اینترنت است. ها کتابخانههدف پژوهش بررسی دیدگاه کاربران  هدف:
ـادفی    گیـري  اسـت. نمونـه    تحلیلی و به روش پیمایشی انجام شده پژوهش از نوع توصیفی و روش:  اي خوشـه بـه روش تص

ـاربران کتابخانـه    382 ابزار گردآوري اطالعات، پرسشنامه است که بین شده است. انجام اي چندمرحله ـتان     نفـر از ک ـاي عمـومی اس ه
 تجزیه و تحلیل گردید. .اس .اس .پی .افزار اس با استفاده از نرم ها دادهو  آذربایجان غربی توزیع شد

اسـت.   07/4مینه علمی با میانگین بیشترین استفاده کاربران از اینترنت به منظور دریافت اطالعات در ز :ها یافته
چــاپی)، سـرعت زیــاد  ( متنـی  هـاي  کتــاباز دیـد کـاربران بیشــترین مزیـت مطالعـه منــابع علمـی در اینترنــت بـه جـاي        

است. وجود منابع اطالعاتی بیشتر، امکان ذخیره روي رایانه، آسان دریافـت   00/4به اطالعات با میانگین  پذیري دسترس
مطالعـه   تـأثیر چـاپی اسـت.    هـاي  کتـاب ت مطالعه منابع غیرعلمی موجود در اینترنـت بـه جـاي    کردن منابع بیشترین مزی

بر هوشیاري کاربران از نظر داشتن نگرش مثبت به خود، تسلط بر محیط و ایجاد روابط مثبت با دیگـران نسـبت    اینترنتی
  ها مورد بررسی بیشتر است.به سایر گویه
به منظور دسترسـی و اسـتفاده بهتـر     ریزي برنامهجهت  ها کتابخانهنتایج این پژوهش براي مدیران  :گیري نتیجه

  کاربران از اینترنت مفید است.
  عمومی هاي کتابخانهاینترنت، کاربران،  مطالعه، :ها کلیدواژه
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  مقدمه
کـه خوانـدن کـار     یابـد  مـی سقراط معتقد بود کـه جامعـه وقتـی فرزانگـی و سـعادت      

)، ولـی خوانـدن و مطالعـه نمـودن در زمـان کنـونی فقـط        1392خسـروي،  ( باشد اش روزانه
 هـاي  شـیوه جدید اطالعاتی تغییرات مهمی را در  هاي آوري فنمحدود به منابع چاپی نیست. 

اطالعاتی ایجاد کرده و باعث شده است ناشـران   هاي محمل، وسایل ارتباطی و رسانی اطالع
و انتشار منـابع اطالعـاتی خـود     رسانی اطالعنوین براي  هاي شیوهز و کارگزاران اطالعات، ا

استفاده کنند. بدین ترتیب همراه با تغییرات وسایل ارتباطی، محیط اطالعـاتی و در دسـترس   
بـه منـابع    تـدریج  بـه میکروالکترونیکی؛ منابع چـاپی جـاي خـود را     قیمت ارزانبودن وسایل 

ر منابع اطالعاتی در شـکل و قالـب جدیـد رقـومی     و کتاب، مجالت و دیگ الکترونیکی داد
شــبکۀ اینترنــت، ایــن تحــوالت چشــمگیرتر شــده و  شــدن جهــانیارائــه شــد. بــا گســترش و 

در  کننـدگان  اسـتفاده اطالعاتی به صورت پیوسته و ناپیوسته بـراي   هاي پایگاهو  ها سایت وب
 هـاي  محمـل با به وجود آمدن انـواع   ).1391انواریان،  حیاتی و( گردیدندسراسر جهان مهیا 

اطالعاتی مفیـد در اینترنـت نـوع مطالعـه اعضـاي       هاي پایگاهاطالعاتی جدید و وجود انواع 
چـاپی   هـاي  محملبراي مطالعه فقط از  ها کتابخانهنیز تغییر کرده است و اعضاي  ها کتابخانه

بسـیاري از اعضـاي    ، بلکـه روزانـه  کننـد  نمـی مانند روزنامه، کتـاب و مجلـه چـاپی اسـتفاده     
و از طریـق   دهنـد  مـی ، بیشترِ زمـان خـود را بـراي مطالعـه در اینترنـت اختصـاص       ها کتابخانه
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اطالعـاتی مختلـف دسترسـی     هاي پایگاهالکترونیکی و  هاي کتاببه انواع  توانند میاینترنت 
یـک  بدون منابع الکترونیکـی و بـدون خـدمات اینترنتـی، ماننـد       پیدا کنند. کتابخانه عمومی

تواند انتظارات مراجعـان   ینمیک  بدون منابع اطالعاتی چاپی است که هیچ کتابخانه عمومی
). 1392مکلور، ( باشدي اجتماعی مورد انتظار جامعه را پاسخگو ها نقشرا برآورده سازد یا 

. شـود  مـی  هـا  کتابخانهاست که باعث افزایش کاربران  مهم هاي بخشبخش اینترنت یکی از 
عمـومی بـه مطالعـه در محـیط      هـاي  کتابخانـه پژوهش بررسی دیدگاه کاربران هدف از این 

اسـتفاده از اینترنـت    تـأثیر کاربران در مورد اینترنت و  هاي دیدگاهاست. با اطالع از  اینترنت
بـراي اسـتفاده بهتـر کـاربران از      تواننـد  مـی عمـومی   هاي کتابخانهبر روي کاربران، مسئوالن 

  م را انجام دهند.الز ریزي برنامهاینترنت 
بیـان   "عمومی و سرانه مطالعـه   هاي کتابخانه") در مقاله خود با عنوان 1391( محبوب

مختلـف   هـاي  مؤلفـه است کـه   اي پدیدهمطالعه (و به طبع آن سرانه مطالعه) " کهداشته است 
عمومی نیست.  هاي کتابخانههستند. همچنین تنها منبع مطالعه مردم، امانت از  اثرگذاردر آن 

عمـومی   هـاي  کتابخانـه درصـد از مـردم ایـران عضـو      7/2شاهد این سخن این است که تنها 
بنابراین مـردم بـراي مطالعـه صـرفاً بـه امانـت        ")ب 1389عمومی  هاي کتابخانهنهاد ( هستند

 هـاي  کتـاب  ازجملـه ، بلکه از انواع منابع اطالعاتی موجود در اینترنـت  کنند نمیکتاب اکتفا 
، مجالت و سایر منابع الکترونیکی براي دسترسی به اطالعـات مـورد   ها روزنامهرونیکی، الکت

 تـأثیر کـه در سـرانه مطالعـه     هـایی  مؤلفـه . در زمان کنونی یکـی از  کنند مینیاز خود استفاده 
دریافت اطالعـات و مطالعـه منـابع الکترونیکـی را در      توان نمیاست و  مطالعه اینترنتیدارد، 

ــه اطالعــات نادیــده گرفــت. بســیاري از مــردم حتــی بــدون اینکــه عضــو   دســتیابی مــرد م ب
عمـومی   هـاي  کتابخانـه براي استفاده از خدمات الکترونیکـی بـه    باشند می عمو هاي کتابخانه
از  آگـاهی . کتابـداران بـا   کننـد  مـی و اطالعات زیادي را در اینترنت مطالعـه   کنند میرجوع 
در  تواننـد  میمفید و با سواد اطالعاتی باالیی که دارند، دستیابی به اطالعات  هاي شیوهانواع 

به مطالعه مفید کاربران کمک نمایند. در زمـان   درواقعدستیابی کاربران به اطالعات مفید و 
زنده و پویـا باشـند.    توانند میبدون اینترنت و بدون خدمات الکترونیکی ن ها کتابخانهکنونی 
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الکترونیکی با هدف دسـتیابی   هاي کتاباطالعاتی و انواع  هاي پایگاهانواع  با وجودکاربران 
بـه اسـتفاده از اینترنـت بـراي      سـرعت  بـه و دستیابی به اطالعات روزآمد  تر ارزانو  تر راحت

  .شود میمهم پژوهش تعریف  کلیدواژهدر ادامه چند مطالعه گرایش دارند. 
ــگ معــین  ــوب، نوشــتاري،    "مطالعــه در فرهن ــتن مکت ــوع م ــدن هــر ن ــا خوان چــاپی ی

؛ یعنی تنهـا خوانـدن مـالك    استاثرگذار  اي مطالعهمفید،  ي مطالعهالکترونیکی است، حال 
بـه   درواقـع نیست، بلکه توانایی استفاده از اطالعات و انتقال آن به دیگر افراد مطـرح اسـت.   

در جهـت خلـق    شده کسبو استفاده از اطالعات  گیري بهرهدانش، توانایی  گذاري اشتراك
و نظرات جدید، توانایی تحلیل اطالعات، پویایی ذهنـی و میـل بـه تفکـر انتقـادي از       ها ایده

در عصر حاضر چنین تعریفـی از مطالعـه،    رسد میدست آوردهاي مطالعه مفید است. به نظر 
اجتمـاعی، خواننـده    هاي رسانهامروزه به مدد استفاده از  چراکهباشد؛  تر لمسو قابل  تر عینی

ش و ایجاد محتوا را داشته و قـادر بـه ارائـه نظـرات خـود در رابطـه بـا مـتن         توانایی تولید دان
اسـت کـه بـا     هـا  شـبکه متشـکل از   اي شـبکه اینترنـت   ).1392صـفوي،  ( "استخوانده شده 

. هـر رایانـه   دهـد  مـی را به یکـدیگر پیونـد    ها رایانه 1»تی سی پی/آي پی«استفاده از پروتکل 
. کنـد  مـی استفاده  افزار نرمآن از  ي مشاهدهه اطالعات و براي ارائه اطالعات و یا/ دسترسی ب

دیگـر   ي رایانـه و اسناد موجـود در یـک    ها فایلاینترنت محمل انتقال اطالعاتی است که در 
ارتبـاطی تشـبیه کـرد کـه بـه       المللـی  بینبه یک تأسیسات  توان می. اینترنت را اند شدهذخیره 
. با پیشرفت فناوري و به وجود آمدن انواع مواد )7، 1389 قاسمی،( دهد میخدمات  ها رایانه

در اختیار کاربران قـرار   راحتی به الکترونیکی که محتواي کتاب را  هاي کتابخانهآموزشی و 
، نیازهاي کاربران تغییر یافتـه اسـت و کـاربران زیـادي بـراي اسـتفاده از اینترنـت و        دهند می

و انتظـار دارنـد کـه     کننـد  مـی ومی رجـوع  عمـ  هاي کتابخانهدریافت اطالعات از اینترنت به 
اطالعـاتی مختلـف را یـاد     هـاي  پایگـاه اسـتفاده از   هـاي  شیوهاستفاده از اینترنت و  هاي شیوه

جسـتجوي اطالعـات خـاص، دسـتیابی بـه      بگیرند و بتوانند از اینترنت استفاده مفیدي کننـد.  

                                                                                                                   
1 TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet protocol) 
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و  1زنـگ ( اسـت خوانـدن آنالیـن    ح و سرگرمی سه هدف عمـده بـراي  دانش عمومی، تفری
بـه   تواننـد  میعمومی، کلیه اقشار جامعه  ي کتابخانهبا در نظر گرفتن اهداف . )2008، 2داك

 کننـد و پـس از عضـویت، از منـابع و خـدمات کتابخانـه اسـتفاده        درآیندعضویت کتابخانه 
). دراین پـژوهش  1391، ها کتابخانهاداره کل امور  و کتابخوانی، ها کتابخانهمعاونت توسعه (

عمومی اسـتان آذربایجـان غربـی اسـت کـه از       هاي کتابخانهمنظور از کاربران، اعضاي فعال 
 .کنند میعمومی این استان استفاده  هاي کتابخانهخدمات 

گذشـته   هـاي  پـژوهش خواندن و مطالعه منـابع الکترونیکـی امـري مهـم اسـت کـه در       
دامـه بـه برخـی از    در ا شـده اسـت کـه    مختلف اجتماعی بررسـی  هاي گروهوضعیت مطالعه 

  اشاره خواهد شد. ها آن
) نشان داد که دبیران نقش اینترنـت  1388( نسبو صادقی  نتایج پژوهش معرف زاده 

دلیل عـدم اسـتفاده از اینترنـت     ترین مهمو  دانند میرا در تأمین نیازهاي اطالعاتی خود مؤثر 
  .اند کردهرا، نداشتن وقت کافی عنوان 

) نشان داد که میزان مطالعه منابع الکترونیکی 1389( عابدي، شعبانی و پژوهش نادري
دانشکده فنی و مهندسی و میزان چاپ مدارك الکترونیکـی دانشـکده علـوم بیشـتر اسـت و      

و کمتر به مطالعه عمیق و انتقـادي   استفاده کرده دانشجویان بیشتر از شیوه مروري، غیرخطی
مروري استفاده کرده و دانشجویان کارشناسـی  . دانشجویان دکترا بیشتر از شیوه پرداختند می

  .کردند میارشد بیشتر مدارك الکترونیکی را چاپ 
عمـومی در   هـاي  کتابخانـه ) نشان داده بـود کـه   1391( مسعوديپژوهش رداد و  نتایج

  دسترسی دانش آموزان به منابع مورد نیاز کمتر از اینترنت نقش داشت.
) نشـان داده بـود کـه اسـتفاده از     1392( يآهنگـر برزگر، داداشی و حسـینی   پژوهش 

) 02/3رتبـه ( منابع الکترونیکی، بـا میـانگین    عنوان بهاینترنت و موتورهاي جستجوي عمومی 
  براي تأمین نیازهاي اطالعاتی دانشجویان بیشترین اهمیت را داشت.

                                                                                                                   
1 Zhang 
2 Duke 



   
  
  

 

 124 اطالعات تیریمد فنون و علوم فصلنامه

 6 یاپیپ شماره ،1396 بهار ـ اول شماره سوم، سال 
 

کـاربران   يهـا  خـانواده  درصـد  38) نشـان داده بـود کـه    1395( یمسلمنتایج پژوهش 
 5/16و  شـده  کنترلدرصد  34و  تفاوت یباز اینترنت  ها آنعمومی در استفاده  هاي هکتابخان

درصـد بـازداري بـود. بیشـترین عوامـل بازدارنـده اسـتفاده کـاربران          3/11درصد حمایت و 
وجـود   اعتیـاد بـه سـرگرمی در اینترنـت)،    وقـت ( عمـومی از اینترنـت اتـالف     هـاي  کتابخانه

و مطالـب غیراخالقـی بـود. بیشـترین اسـتفاده کـاربران از       کالهبرداري) نادرست (اطالعات 
آموزشـی و علمـی) و مطالعـه    ( یتخصصاینترنت براي دسترسی به منابع علمی، دانلود برنامه 

بـود. بیشـترین اسـتفاده کـاربران از اینترنـت بـراي دسترسـی بـه منـابع           یآموزش کمکمنابع 
  ) و دریافت اخبار و اطالعات روز بود....غیرعلمی، دانلود منابع دیداري و شنیداري (فیلم و

) نشان داد که استفاده از اینترنـت و ابزارهـاي   1395نتایج پژوهش ناصري و نوروزي (
را در نسـل   ينگـار  هـرزه وبی، خواندن دانش عمومی، حوزه تخصصی، اخبار و رویدادها و 

ی همچـون  تمایـل کمتـري بـه خوانـدن محتواهـای      دهنـدگان  پاسخجدید افزایش داده است. 
الکترونیکی و خواندن رمـان و داسـتان از طریـق اینترنـت      يها مجلهالکترونیکی،  يها کتاب

و در اغلـب   ها مقالهالکترونیکی،  هاي پیامکه محتواي  داشتندتمایل  ها آنداشتند و در مقابل 
موارد اطالعات مربوط به شغل و تغذیـه را از طریـق اینترنـت بخواننـد. نزدیـک بـه نیمـی از        

درصد بـه جسـتجو در    68) درصد در هنگام استفاده از اینترنت به بازي، 41دهندگان ( اسخپ
درصد به خواندن اطالعات بـرخط و   61درصد به گوش دادن موسیقی،  75، ها عکسآلبوم 

  .پرداختند میالکترونیکی  هاي پیامدرصد به خواندن  67
د کـه نگـرش دانشـجویان    نشان دا) 2011( 2و بهاتی 1شکیل، عقیل خان پژوهشنتایج 

بـه هـدف مطالعـه اسـتفاده      عمـدتاً از اینترنـت   هـا  آننسـبت بـه اینترنـت بسـیار مثبـت بـود و       
آنالین اسـتفاده   يها دوره، دایره المعارفها و نامه واژهآنالین،  يها دادهو از پایگاه  کردند یم
 .کردند یم

ــژوهش تانســکودي  ــایج پ ــابع   2012( 3نت ــر کــاربران از وجــود من ) نشــان داد کــه اکث

                                                                                                                   
1 Khan, Shakeel Ahmad; Khan, Aqeel Ahmad 
2 Bhatti, Ruatti 
3 Thanuskodi 
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 نسـخه فقـط خواسـتار دسترسـی بـه      دهنـدگان  پاسـخ درصـد   78/47بودند  آگاه یکیالکترون
تـا مجــالت   خواسـتند  یمــدرصـد کـاربران    78/32الکترونیکـی بودنـد، در حـالی کــه فقـط     

 نسـخه ز هـر دو  خواسـتار اسـتفاده ا   دهنـدگان  پاسـخ درصـد   44/19را بخوانند اما  شده چاپ
بـراي   یکیالکتروندرصد از منابع  66/76 دهندگان پاسخالکترونیکی و چاپی بودند. اکثریت 

زیـادي بـر کـاربران     تـأثیر  یکـی الکتروننوشتن مقاله استفاده کـرده بودنـد. اسـتفاده از منـابع     
روشـن   داشت. از این مطالعه ها آنکتابخانه مرکزي دانشگاه آنامالیا در تحقیق و توسعه آثار 

شده بود که نسل جوان منابع الکترونیکی را پذیرفته بودند، اما حجم استفاده مکـرر از منـابع   
/ هـا  نامـه  یـان پااز  دهنـدگان  پاسـخ الکترونیکی بین کاربران در سطح مطلوبی بود. بسـیاري از  

اي اطالعاتی آنالیـن را کـه بسـیار بـر     هاي پایگاه، اوپک، ها یهنما/ ها یدهچکمقاالت آنالین، 
 نداشتند و استفاده نکرده بودند. آگاهیمرتبط بودند،  ها آنمطالعه و پژوهش 

) نشان داد که دانشجویان براي رفع نیاز اطالعاتی خـود  2015( 1هاي پژوهش کیوما یافته
و اسـتفاده از اینترنـت بـیش از کتابخانـه بـود. در       انـد  کردهاز هر دو کتابخانه و اینترنت استفاده 

درصد تنها از کتابخانـه   7/6دهندگان تنها از اینترنت و  در صد پاسخ 9/10العاتی مورد منابع اط
هـا و   کلـی کتابخانـه   طـور  بـه درصد از هر دو کتابخانه و اینترنت استفاده کـرده بودنـد.    1/72و 

اینترنت دو منبع اصلی براي به دسـت آوردن اطالعـات توسـط دانشـجویان مقطـع کارشناسـی       
ها همیشه اطالعات مورد نیـاز خودشـان را    دهندگان تائید کردند که آن درصد پاسخ 60بودند. 

دهندگان همیشه اطالعات مـورد   درصد پاسخ 40از جستجو در اینترنت دریافت نکردند و تنها 
 3/87نیاز خود را از جستجو در اینترنت به دست آوردند. اینترنت بـر اسـاس دیـدگاه اکثریـت     

دهندگان بر ایـن   درصد پاسخ 2/78درصد مفید بود.  7/12دهندگان خیلی مفید و  درصد پاسخ
  ها خیلی مفید بود. باور بودند که اینترنت براي کارهاي دانشگاهی آن

شـکیل، عقیـل    )،1388( و صادقی نسب معرف زادهپژوهش  ازجمله ي پیشینها پژوهش
) نشان دادند که مردم نقش اینترنـت را در تـأمین نیازهـاي    2015( یوماک)، 2011( یبهاتخان و 

هاي اینترنتی تمایل بیشتري داشتند. مـردم در   یطمحاطالعاتی خود مؤثر دانستند و به استفاده از 
                                                                                                                   
1 kumah 
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کننـد. طبـق پـژوهش ایـرج رداد و      به هدف مطالعه اسـتفاده مـی   عمدتاًزمان کنونی از اینترنت 
ر دسترسی دانش آموزان به منابع مورد نیاز کمتـر از اینترنـت   هاي عمومی د مسعودي، کتابخانه

نقش داشتند، بنابراین ارائه خدمات اینترنتی در زمان کنونی براي رفـع نیـاز اطالعـاتی کـاربران     
) نشــان داد بســیاري از  2012( يتانســکودهــا ضــروري اســت. نتــایج پــژوهش      کتابخانــه
هاي اطالعاتی  ها، اوپک، پایگاه ها/ نمایه یدهچکن، ها/ مقاالت آنالی نامه یانپادهندگان از  پاسخ

هـا مـرتبط بودنـد، آگـاهی نداشـتند و اسـتفاده        آنالین را که بسیار براي مطالعـه و پـژوهش آن  
استفاده از اینترنت براي دریافت اطالعات با توجه به حجـم انبـوه   نکرده بودند. باید دانست که 

اهد بود که کاربران بتواننـد اطالعـات مفیـد را در    خواطالعات موجود در اینترنت زمانی مؤثر 
عنوان راهنمایـان و مشـاوران    کمترین زمان دریافت کنند، بنابراین در زمان کنونی کتابداران به 

ها را به استفاده از خدمات مفید در اینترنـت راهنمـایی نماینـد. بایـد      توانند کاربران کتابخانه می
هاي عمومی بخش اینترنت و خدمات الکترونیکی یکـی از   در نظر گرفت که در اکثر کتابخانه

هـاي   خدماتی است که بسیار مورد اسـتقبال اعضـاء اسـت. بررسـی دیـدگاه کـاربران کتابخانـه       
هاي عمومی بـا توجـه بـه     شود که مسئوالن کتابخانه عمومی نسبت به استفاده اینترنت باعث می

  هاي الزم را انجام دهند. ریزي ترنت برنامهها از این دیدگاه کاربران براي استفاده بهتر آن

  پژوهش سؤاالت
 عمــومی از اینترنــت بــه منظــور دریافــت اطالعــات در چــه هــاي کتابخانــهکــاربران  .1
 ؟کنند میاستفاده  هایی زمینه

 متنـی  هـاي  کتـاب مطالعه منابع علمـی و غیرعلمـی در اینترنـت بـه جـاي       هاي مزیت .2
 عمومی چه هست؟ هاي کتابخانهچاپی) از دید کاربران (

 عمومی دارد؟ هاي کتابخانهچه تأثیري بر هوشیاري کاربران  اینترنتی مطالعه .3

  یشناس روش
روش پــژوهش حاضــر، پیمایشــی از نــوع توصــیفی و تحلیلــی اســت. جامعــه آمــاري  
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 عمومی استان آذربایجـان غربـی اسـت.    هاي کتابخانهپژوهش شامل تعداد کل اعضاي فعال 
 67ن یکـل از بـ   شـده اسـت. در   انجـام  يا چندمرحله يا خوشهبه روش تصادفی  یريگ نمونه

شهر بـه صـورت تصـادفی     4واحد کتابخانه از  5 يبردار بهرهشهر مورد  17واحد کتابخانه و 
ن ین مـراجع یآزمودنی به صورت تصادفی از ب 77مساوي  طور بهد. از هر واحد یانتخاب گرد
انتخاب شد کـه درجـه بهتـر و تعـداد اعضـاي       هایی ابخانهکتبراي انتخاب نمونه  انتخاب شد.

  .شود میجامعه آماري و حجم نمونه مشاهده  1بیشتري داشتند. در جدول 

  انتخابی يها نمونه. جامعه آماري و 1جدول 
 67 تعداد کتابخانه

  59514 تعداد کل اعضا
 درصد جامعه آماري) 47(27701 تعداد زن

 جامعه آماري)درصد  53(31813 تعداد مرد

تعداد نمونه بر اساس فرمول 
 کوکران

 نفر 382

  هاي انتخابی کتابخانه
  ،کتابخانه مرکزي بوکان، هید باهنر ارومیشه، هیمرکزي ارومکتابخانه 

  هشتی سلماسبد یشهشیخ شلتوت مهاباد، 

  
روایی محتوایی پرسشنامه به روش توافق بـین  ، پرسشنامه است. ها  دادهگردآوري  ابزار

متخصصین تعیین گردیده است. با توجه به اینکه پرسشنامه محقق ساخته بود، بـراي بررسـی   
روایی پرسشنامه از آزمون تحلیل عامـل تأییـدي اسـتفاده شـد و بـا توجـه بـه نتـایج آزمـون          

براي روایی  آمده دست به داري معنیکیزرمایر و بارتلت در تحلیل عامل تأییدي میزان سطح 
 869/0 تأییـدي است، همچنین مقدار عامـل   05/0و این مقدار کمتر از  است 000/0آزمون 
 نامـه  پرسـش بنـابراین   ؛داراي روایی بـاالیی هسـتند   ها سازهلذا  است 70/0که باالتر از  است

 داراي روایی مناسبی است.
در ایـن پـژوهش    سـتفاده شـد.  بررسی پایایی پرسشنامه از روش آلفاي کرونباخ ا براي

مقـدار آلفـا بـه     SPSS افـزار  نـرم نفر به صورت تصادفی اجرا و از طریـق   50آزمون بر روي 
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کـل  ( یینهـا آلفاي در نمونـه   و ضریب 927/0نمونه مقدماتی  50 يآلفادست آمد. ضریب 
 که قابل قبول تشخیص داده شد. بود 942/0پرسشنامه) 

اسـتفاده شـد کـه نتـایج      اسـمیرنف  -کلوموگروفبراي بررسی نرمال بودن از آزمون 
 هـاي  مزیـت ، =236/1zمقـدار  دریافت اطالعات از اینترنت با  هاي ینهزمآزمون نشان داد که 

، =385/1zمقـدار  بـا   چـاپی) ( متنـی  هـاي  کتـاب مطالعـه منـابع علمـی در اینترنـت بـه جـاي       
مقـدار  بـا   چـاپی) ( متنـی  هـاي  کتـاب در اینترنت بـه جـاي   مطالعه منابع غیرعلمی  هاي مزیت

329/1z= ،845/1بر هوشیاري کاربران با مقـدار   مطالعه اینترنتی تأثیرz=  مفروضـات  . اسـت
دیدگاه کاربران به مطالعـه در   يها شاخصدر مورد همه  يا نمونهک ی t آزمون یريکارگ به

 -96/1+ و 96/1ن یبـ  هـا  شـاخص بـراي   آمـده  دست به z را مقداریاست ز تائیدمورد  اینترنت
ت یـ ع نرمـال تبع یـ مـورد مطالعـه از توز   یرهـاي متغع یـ گـر، شـکل توز  یبه عبـارت د . قراردارد

  .باشد میجه آزمون تی قابل اجرا یکه درنت کند یم

  ها یافته
درصـد   51درصـد زن و   49نفر پاسخگو  382بین از  ي جمعیت شناختی:ها یافته
 يهـا  گـروه طبق بررسـی حاصـله پیرامـون     .نسبت مرد بیشتر از زن است یجهدرنتمرد هستند، 

 35تـا   25درصد در گـروه   18 ،سال 25 تا 14در گروه سنی  دهندگان پاسخ درصد 76سنی 
بـوده و بیشـترین    سـال  14سال و بیشتر قرار دارند. حداقل سـن   35درصد در گروه  6سال و 

رســی حاصـله پیرامــون مقطــع تحصــیلی  سـال اســت. طبــق بر  25تــا  14فراوانـی متعلــق بــه  
 28کاردانی،  درصد 4دیپلم،  درصد 38زیردیپلم،  دهندگان پاسخدرصد  19 دهندگان پاسخ

 درصد دکترا هستند. 2درصد کارشناسی ارشد و  9درصد کارشناسی و 

  ي پژوهش:ها یافته
از  سـؤاالت تحت بررسی جهت مشخص شدن پاسـخ   متغیرهايبا توجه به نرمال بودن 

معنـاداري   سـطح ، اي نمونـه اسـتفاده گردیـد. در آزمـون تـی تـک       اي نمونهآزمون تی تک 
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، آمـده  دسـت  بـه باشد، یعنی جواب  05/0ها در صورتی که کمتر از   براي گویه آمده دست به
  است. تائیدمورد 

از اینترنـت بـه منظـور    عمـومی   هاي کتابخانهکاربران پژوهش (اول  سؤالدر ارتباط با 
؟) از طریق آمـار توصـیفی و روش تـی    کنند میاستفاده  هایی ینهزماطالعات در چه  دریافت

  استفاده شد. اي نمونهتک 

  دریافت اطالعات از اینترنت توسط کاربران هاي ینهزماستیودنت براي اطالع از  تی. نتایج آزمون 2جدول 

 میانگین گویه ها
انحراف 
 معیار

درجه 
 آزادي

 سطح معناداري مقدار تی

 000/0 775/19 381 054/1 07/4 علمی

 000/0 -034/8 381 382/1 43/2 سیاسی

 000/0 616/2 381 330/1 18/3 خبري

 009/0 -167/7 381 285/1 53/2 اقتصادي

 000/0 479/4 381 302/1 30/3 فرهنگی

 000/0 043/10 381 320/1 68/3 تفریحی و سرگرمی

  
کاربران بـه گویـه هـاي علمـی،      شده داده هاي پاسخمیانگین  2با توجه به نتایج جدول 

 دهـد  مـی است و ایـن نشـان    3 یارمعخبري، فرهنگی، تفریحی و سرگرمی، باالتر از میانگین 
بیشـتر از متوسـط اطالعـات     ذکرشـده هـاي    عمومی در مورد گویه هاي کتابخانهکه کاربران 

سیاسـی و   هـاي  زمینـه نهـا در  عمـومی از اینترنـت ت   هـاي  کتابخانـه . کاربران کنند میدریافت 
درصـد فاصـله    95گویـه در   5. نتـایج  کننـد  مـی اقتصادي کمتر از متوسط اطالعات دریافت 

که کمتـر   009/0 يمعنادارو نتیجه گویه اقتصادي با سطح  000/0اطمینان با سطح معناداري 
  .شود می تائیداست،  05/0از 

مطالعـه منـابع علمـی و غیرعلمـی در      هـاي  پـژوهش (مزیـت  دوم  سـؤال براي پاسخ به 
؟) هسـت عمـومی چـه    هاي کتابخانهچاپی) از دید کاربران ( یمتن هاي کتاباینترنت به جاي 

  استفاده شد. اي نمونهاز آمار توصیفی و روش تی تک 
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 هاي کتابمطالعه منابع علمی و غیرعلمی در اینترنت به جاي  هاي مزیت. نتایج آزمون تی جهت بررسی 3جدول 
  چاپی

 گویه ها 

ین
انگ

می
ف  

حرا
ان

یار
مع

جه  
در

دي
آزا

تی 
ار 

مقد
 

ح 
سط

ري
نادا

مع
 

 علمی

 147/0 455/1 381 266/1 09/3 عضویت گیري

 000/0 671/8 381 216/1 54/3 هاي جدید اطالعاتی عالقه به فناوري

 000/0 166/7 381 228/1 45/3 جستجوپذیري در متن متون الکترونیکی

 000/0 929/12 381 163/1 77/3 اطالعات روزآمددستیابی به 

 720/0 359/0 381 283/1 02/3 تمرکز حین مطالعه

 000/0 998/16 381 108/1 96/3 یی در وقت)جو صرفهآسان دریافت کردن منابع (

 000/0 893/17 381 095/1 00/4 پذیري به اطالعات سرعت زیاد دسترس

 000/0 430/16 381 137/1 96/3 ذخیره در فضاي کم

 000/0 728/10 381 183/1 65/3 کنترل بیشتر وقت یا مدیریت بهینه

 000/0 887/15 381 179/1 96/3 وجود منابع اطالعاتی بیشتر در اینترنت

 000/0 186/13 381 145/1 77/3 گیري از منابع اطالعاتی هاي بهره تنوع روش

 000/0 314/13 381 153/1 79/3 هاي اطالعاتی موجود تنوع انتخاب

 000/0 215/11 381 113/1 64/3 هاي اطالعات تنوع قالب

 000/0 040/10 381 198/1 62/3 حذف محدودیت مکانی

 004/0 -886/2 381 259/1 81/2 هزینه باال

 غیرعلمی

 000/0 351/12 381 243/1 79/3 سرعت زیاد دستیابی

 000/0 895/14 381 120/1 85/3 روزآمد بودن منابع اطالعاتی

 000/0 504/16 381 128/1 95/3 وجود منابع اطالعاتی بیشتر در اینترنت

 000/0 178/16 381 104/1 91/3 جویی در وقت) آسان دریافت کردن منابع (صرفه

 000/0 145/8 381 244/1 52/3 هزینه کم

 000/0 697/16 381 097/1 94/3 امکان ذخیره بر روي رایانه

 000/0 639/14 381 125/1 84/3 ذخیره در فضاي کم

 000/0 271/12 381 151/1 72/3 کنترل بیشتر وقت

 000/0 265/2 381 265/1 15/3 بدون عضوگیري
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کاربران بـه تمـام گویـه هـاي      شده داده هاي پاسخ ) میانگین3جدول (با توجه به نتایج  
است و این نشان  3 یارمعبه جزء هزینه باال)، باالتر از میانگین ( یعلممطالعه منابع  هاي مزیت
 هـاي  کتـاب مطالعه منابع علمـی در اینترنـت بـه جـاي      هاي مزیتکه از دید کاربران  دهد می
ــ ــاس  ( یمتن ــر اس ــاپی) ب ــهچ ــاي مؤلف ــده ه ــاد    ذکرش ــرعت زی ــط اســت. س ــاالتر از متوس ب

به اطالعات، ذخیره در فضاي کم، وجود منابع اطالعاتی بیشـتر در اینترنـت،    پذیري دسترس
بـه   شـده  داده هـاي  پاسـخ بیشترین مزیت مطالعه منابع اینترنتی است. با توجه به اینکه میانگین 

نتیجـه گرفـت کـه از     توان میاست، بنابراین  05/0کمتر از  81/2مقدار گویه ي هزینه باال با 
مطالعـه   هـاي  مزیتباال کمترین مزیت مطالعه منابع علمی است. در مورد  دید کاربران هزینه

منابع غیرعلمی از دید کاربران وجود منابع اطالعاتی بیشتر، امکان ذخیره روي رایانه، آسـان  
دریافت کردن منابع نسبت به گویه هاي دیگـر بیشـترین مزیـت مطالعـه منـابع غیرعلمـی در       

 95گویـه در   12مطالعه منابع علمی، نتـایج   هاي یتمزبررسی اینترنت هستند. در مورد نتایج 
 يمعنـادار و نتیجه گویه هزینه بـاال بـا سـطح     000/0 يمعناداردرصد فاصله اطمینان با سطح 

و تنهـا نتیجـه گویـه هـاي عضـویت گیـري بـا         شود می تائیداست،  05/0که کمتر از  004/0
 05/0بیشـتر از   کـه  720/0عنـاداري  ، تمرکز حین مطالعـه بـا سـطح م   147/0سطح معناداري 

مطالعه منـابع غیرعلمـی نتـایج تمـام      هاي مزیت. در مورد نتایج بررسی شود مین تائید، هستند
  .شود می تائیداست،  05/0که کمتر از  000/0 يمعنادارگویه ها با سطح 

نترنـی چـه تـأثیري بـر هوشـیاري کـاربران       ای مطالعهسوم پژوهش ( سؤالبراي پاسخ به 
  استفاده شد. اي نمونهعمومی دارد؟) از آمار توصیفی و روش تی تک  هاي خانهکتاب

  عمومی هاي کتابخانهبر هوشیاري کاربران  مطالعه اینترنتی تأثیر. نتایج آزمون تی استیودنت بررسی 4جدول 
 سطح معناداري مقدار تی درجه آزادي انحراف معیار میانگین گویه ها
 000/0 -034/13 381 068/1 29/2 اضطراب

 000/0 -848/13 381 105/1 22/2 عدم اعتماد به نفس
 000/0 471/4 381 190/1 27/3 باال بردن اعتماد به نفس

 181/0 342/1 381 182/1 08/3 خودمختاري
 000/0 154/7 381 230/1 45/3 ایجاد روابط مثبت با دیگران

 000/0 813/5 381 250/1 37/3 ایجاد هدفمندي بیشتر در زندگی
 000/0 757/7 381 181/1 47/3 داشتن نگرش مثبت به خود

 000/0 628/7 381 187/1 46/3 تسلط بر محیط
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بـاال بـردن    ،کاربران بـه گویـه هـا    شده داده هاي پاسخمیانگین  4بر اساس نتایج جدول 
، ایجـاد روابـط مثبـت بـا دیگـران، ایجـاد هدفمنـدي بیشـتر در         يخودمختاراعتماد به نفس، 

است و نتـایج   3 یارمعزندگی، داشتن نگرش مثبت به خود، تسلط بر محیط باالتر از میانگین 
 ذکرشـده اینترنت بر هوشیاري کاربران در گویه هـاي   تأثیرکه از دید کاربران  دهد مینشان 

اب و عدم اعتماد به نفس به ترتیب بـا میـانگین   بیشتر از متوسط است. نتایج گویه هاي اضطر
درصد فاصـله اطمینـان بـا     95گویه در  7است. نتایج  3 یارمعکمتر از میانگین  22/2و  29/2

و تنهــا نتیجــه گویــه ي  شــود مــی تائیــداســت،  05/0کــه کمتــر از  000/0ســطح معنــاداري 
  .شود مین ئیدتاهستند،  05/0که بیشتر از  181/0خودمختاري با سطح معناداري 

  گیري نتیجهبحث و 
و مفیـد از اینترنـت اسـتفاده     روز بهامروزه مردم زیادي براي مطالعه و کسب اطالعات 

 هاي کتابخانه) نشان داده بود که 1391( مسعوديپژوهش ایرج رداد و میترا  و نتایج کنند می
. در زمان داشتندعمومی در دسترسی دانش آموزان به منابع مورد نیاز کمتر از اینترنت نقش 

براي اینکه زنده و پویا باشند، خدمات الکترونیکی زیـادي را بـه کـاربران     ها کتابخانهکنونی 
ش عمـومی در افـزای   هاي کتابخانه با اینکه. کنند نمیو تنها به منابع چاپی اکتفا  کنند میارائه 

(چاپی) مورد نیاز نقش بسزایی دارنـد. کـاربران    هاي کتابمیزان مطالعه و دسترسی مردم به 
 هـاي  زمینـه زیادي براي استفاده از خدمات بخش اینترنت بـه منظـور دریافـت اطالعـات در     

. ارائه خـدمات اینترنتـی زمـانی مفیـد خواهـد      شوند میعمومی  هاي کتابخانهگوناگون عضو 
بود که کـاربران بتواننـد بـا اسـتفاده از ایـن خـدمات در کمتـرین زمـان بـه مفیـدترین منـابع            

عمـومی از اینترنـت    هاي کتابخانهدسترسی یابند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که کاربران 
، تفریحی و سرگرمی بیشتر علمی، خبري، فرهنگی هاي زمینهبه منظور دریافت اطالعات در 

. بیشترین استفاده کاربران از اینترنت در زمینه علمی اسـت. نتـایج   کنند میاز متوسط استفاده 
اسـتفاده از اینترنـت و ابزارهـاي    ) نیز نشـان داده بـود کـه    1395( نوروزيپژوهش ناصري و 

ا در نسـل  ر ينگـار  هـرزه وبی، خواندن دانش عمومی، حوزه تخصصی، اخبار و رویدادها و 
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استفاده آسان از اینترنت باعث شده تا کـاربران زیـادي    جدید افزایش داده است دسترسی و
علمـی و غیرعلمـی موجـود در اینترنـت      هـاي  یتسابراي خواندن و مطالعه منابع مختلف از 

ي پژوهش حاضـر نشـان داد کـه از دیـد خـود کـاربران سـرعت زیـاد         ها یافتهاستفاده کنند. 
اطالعات، ذخیره در فضاي کـم، وجـود منـابع اطالعـاتی بیشـتر، بیشـترین        به پذیري دسترس
مطالعه منابع علمی و وجود منابع اطالعاتی بیشتر در اینترنت، امکان ذخیـره روي   هاي مزیت

مطالعـه منـابع غیرعلمـی موجـود در      هـاي  مزیـت رایانه، آسان دریافت کردن منابع بیشـترین  
استفاده از اینترنت باعث شده است تا  هاي مزیت. باشند میچاپی  هاي کتاباینترنت به جاي 

براي دریافـت اطالعـات مـورد نیـاز خـود بـه مطالعـه در اینترنـت          ها کتابخانهبیشتر مراجعان 
)، 1388( نسبو صادقی  معرف زاده يها پژوهشنتایج  گرایش زیادي بیشتري داشته باشند.

 یومـا ک)، 2011( یبهـات ل خـان و  شـکیل، عقیـ   )،1392( آهنگـري برزگر، داداشی و حسینی 
نیازهـاي   ینتـأم ) نشان داده بودنـد کـه مـردم اینترنـت و منـابع الکترونیکـی را بـراي        2015(

اینترنتـی تمایـل بیشـتري داشـتند.      هـاي  محـیط و بـه اسـتفاده از    دانسـته اطالعاتی خود مـؤثر  
بیش از متوسـط باعـث    مطالعه اینترنتیي پژوهش حاضر نشان داد که از دید کاربران ها یافته

باال بردن اعتماد به نفس، خودمختاري، ایجاد روابط مثبت با دیگران، ایجاد هدفمندي بیشتر 
. اگرچه استفاده از اینترنـت  شود میدر زندگی، داشتن نگرش مثبت به خود، تسلط بر محیط 

کـاري و   يها زمینهآن در  کارگیري بهاستفاده درست از اینترنت و زیادي دارد و  هاي مزیت
، به همان انـدازه نیـز اسـتفاده نادرسـت آن عـاملی      کند میزندگی فرد نقش به سزایی را ایفا 

. عـدم اسـتفاده درسـت از    گـردد  مـی کـاري و زنـدگانی فـرد     مسـائل براي مخرب شدن در 
. نتـایج پـژوهش مسـلمی    شـود  مـی علمی و غیرعلمـی   هاي هدفاینترنت باعث دور شدن از 

که اتالف وقت (اعتیاد بـه سـرگرمی در اینترنـت)، وجـود اطالعـات      ) نشان داده بود 1395(
از ، مطالب غیراخالقی بیشترین عامل بازدارنـده کـاربران از اسـتفاده    )کالهبرداري( نادرست
اطالعـاتی   هـاي  پایگـاه و انـواع   ها سایتانواع  باوجود ها کتابخانه. کاربران باشند میاینترنت 

ــراي اســ  تفاده صــحیح از اینترنــت و دریافــت اطالعــات در  مختلــف موجــود در اینترنــت ب
مختلـف نیـاز بـه آمـوزش و راهنمـایی کتابـداران دارنـد و کتابـداران بـراي ارائـه            هاي زمینه
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خدمات بهتر و براي اینکـه در عصـر فنـاوري اطالعـات بتواننـد کـاربران را بهتـر راهنمـایی         
منـابع الکترونیکـی و اینترنتـی     هاي زمینهخود در  رسانی اطالعو  یابی اطالعنمایند، باید سواد 

آموزشی مختلف نحوه استفاده صـحیح از اینترنـت را    هاي کالسرا ارتقاء دهند و با تشکیل 
اطالعاتی بـاالیی کـه دارنـد بـراي دسترسـی کـاربران بـه         باسوادبه کاربران آموزش دهند و 

راهنمـایی   کمـک کننـد. بایـد دانسـت کـه هرچـه ارائـه خـدمات و         روز بهاطالعات مفید و 
و اسـتفاده از   هـا  کتابخانـه بـراي رجـوع بـه     هـا  کتابخانـه کارکنان بهتر باشد انگیـزه کـاربران   

) نشـان داده  1393( مسـلمی خدمات الکترونیکی و اینترنتی بیشتر خواهد شد. نتایج پژوهش 
بود که کاربران به اندازه کـافی از خـدمات بخـش اینترنـت رضـایت نداشـتند. بـا توجـه بـه          

میـز، صـندلی و سـایر     ازجملهوجود امکانات استاندارد  ها کتابخانهخش اینترنت در اهمیت ب
تجهیزات، براي استفاده راحت کاربران براي دستیابی به انواع منـابع اطالعـاتی الکترونیکـی    

با توجه به دیدگاه کـاربران   توانند میعمومی  هاي کتابخانهمسئوالن  مختلف ضروري است.
الزم را انجام دهند، براي نمونـه بـا توجـه     هاي ریزي برنامهاز اینترنت  ها آنبراي استفاده بهتر 

علمـی،   هـاي  زمینـه به استفاده بیشتر مردم از اینترنـت کتابخانـه بـراي دریافـت اطالعـات در      
اطالعاتی تخصصی و عمومی براي  هاي پایگاهآموزشی معرفی  هاي دوره توانند میمسئوالن 

آموزشـی راهنماهـایی از نحـوه     هـاي  دورهنماینـد و عـالوه بـر     اقشار مختلف جامعه برگـزار 
کتابخانـه درج   هـاي  وبـالگ و  هـا  رئیسـه  هیئـت اطالعـاتی را در   هاي پایگاهاستفاده و معرفی 

د به کـاربران  توان می ها کتابخانهاز کتابهایی در مورد اینترنت در  هایی نمایشگاهنمایند. ایجاد 
بـا   تواننـد  مـی فاده بهتر از اینترنـت کمـک نمایـد. کتابـداران     براي دستیابی به منابع براي است

اینترنتی  هاي محیطبه منظور شناخت بیشتر  ها آنبرگزاري مسابقات بین کاربران براي تالش 
ي هـا  سـایت انـواع   بـاوجود ي علمی و غیرعلمی کمـک کننـد.   ها سایتبراي معرفی بهترین 

ترنت، کتابداران نیز باید براي شـناخت  مختلف اطالعاتی در این هاي محیطتخصصی و انواع 
اینترنتی تالش نمایند تا بتوانند راهنمایان و مشاوران بهتـري بـراي مراجعـان     هاي محیطبیشتر 

  باشند. ها کتابخانه
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