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چڪیده

هدف: بررسی تأثیر متغیرهای مطرح در نظریۀ رفتار برنامه ریزی شده بر متغیرهای مرتبط با 
رفتار راهنامیابی کاربران کتابخانه دیجیتالی است. 

روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش به روش ترکیبی انجام شده است. ۳۸ نفر از دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی دانشگاه فردوسی با استفاده از روش منونه  گیری هدف مند طبقه ای، 

به عنوان منونه پژوهش انتخاب شدند و از ابزارهای مختلفی برای گردآوری و تحلیل داده ها 

استفاده شد. 

یافته ها: به جز متغیر کنرتل رفتاری درک شده، سایر متغیرهای روان شناختی رشکت کنندگان در 
پژوهش در وضعیت خوبی قرار دارند؛ با اثبات تأثیرگذاری سه متغیر نگرش، هنجار ذهنی، 

و کنرتل رفتاری درک  شده بر نیت رشکت کنندگان در پژوهش برای ارائه رفتار راهنامیابی، 

مدل نظریۀ رفتار برنامه ریزی شده تأیید شد؛ نگرش درباره رفتار عالوه بر تأثیرگذاری مثبت بر 

نیت رشکت کنندگان، بر میزان زمان رصف شده توسط آنها و نیز فراوانی تقاضاهایشان برای 

راهنامیابی تأثیر مثبت دارد. 

نتیجه گیری: یافته های پژوهش تأییدکننده رضورت ارتقای وضعیت قابلیت های روان شناختی 
کاربران کتابخانه های دیجیتالی به منظور پشتیبانی از آنها در موقعیت های راهنامیابی 

پدیدآمده در فرایند اطالع یابی آنهاست. در طراحی منابع راهنام نیز باید به این ویژگی های 

روان شناختی توجه شود. 
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رفتار راهنمایابى کاربران کتابخانه دیجیتال: بررسى عوامل 
روان شناختى تأثیرگذار با استفاده از نظریه رفتار برنامه ریزى شده

مقدمه
افزارهاى رایانه اى  طراحى و استفاده از راهنما و امکانات کمک در پایگاه ها و نرم  امروزه 
بدان گونه اهمیت یافته که مفهومى با عنوان راهنمایابى جایگاه خود را در مباحث حوزه 
تعامل انسان با رایانه و علوم اطالع رسانى به خوبى باز کرده است. راهنمایابى نوعى رفتار 
نظم یافته براى کسب و استفاده از اطالعات کمکى در منابع راهنماى فراهم شده در پایگاه ها 
سطح  منعکس کننده  تواند  مى  کاربران  راهنمایابى  رفتار  است.  اطالعاتى  افزارهاى  نرم  و 
مهارت هاى فراشناختى و دانش آنها در رابطه با شناخت ویژگى ها و عناصر رایانه اى، رفتار 
افزار و یا پایگاه اطالعاتى خاص باشد (نیومن1،  حوزه موضوعى آن نرم  اطالع یابى و نیز 
1994؛ 1998؛ پاستینن2، 1998؛ وود3 و وود، 1999؛ وو4، 2011). همچنین رفتار راهنمایابى 
افزار  کاربران از جستجو در یک پایگاه اطالعاتى و یا نرم  تواند نشان دهنده اهداف اصلى  مى 
پدیدآمده  باشد و به عنوان یک رفتار حمایت گر به کاربر کمک مى کند تا موانع و چالش هاى 
در فرایند اطالع یابى را برطرف سازد و به نتایج مطلوب خود در این فرایند دست یابد. هنگام 
کاربران مختلف از سطح  اطالع یابى از پایگاه هاى اطالعاتى همچون کتابخانه دیجیتالى، 
دانشى و مهارتى مناسب و یکسانى برخوردار نیستند و با راهنمایابى مى توان انتظار داشت تا 

نتیجه مطلوب از فرایند اطالع یابى براى همه کاربران حاصل شود. 
براى مطالعه نحوه شکل گیرى یک رفتار (از آن جمله رفتار راهنمایابى)، نظریه هاى 
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رفتار راهنامیابی کاربران 
کتابخانه دیجیتال

این  از  یکى  برنامه ریزى شده1  رفتار  است.  شده  مطرح  روان شناسى  حوزه  در  مختلفى 
نظریه هاست (ساتون2 و همکاران، 2003). برپایه این نظریه، مهم ترین عامل شکل دهنده یک 
رفتار، نیت یا قصد فرد براى انجام آن رفتار است (آىزن3، 1991). نیت عبارت از آمادگى 
یک فرد براى انجام یک رفتار خاص است. عوامل اصلى مشخص کننده و تأثیرگذار بر نیت 
شامل نگرش یک فرد درباره رفتار، هنجار ذهنى، و کنترل رفتارى درك شده است. در شکل 
1 عناصر اصلى نظریۀ رفتار برنامه ریزى شده و ارتباط میان آنها به تصویر کشیده شده است.

شکل 1. عناصر نظریۀ رفتار برنامه ریزى شده (آیزن، 1991)

نگرش یک فرد درباره رفتار، به میزان مقبولیت یک رفتار براى آن فرد اشاره دارد. این 
نگرش  توسط باورهاى رفتارى یک فرد در پیوند با بروندادهاى متوقع رفتارى پیش بینى 
مى شوند (آیزن و فیشباین4، 1980). پژوهش هاى انجام شده در بافت هاى مختلف نیز در 
تأیید این مطلب نشان داده اند که توقع بروز رفتار راهنمایابى با نگرش هاى راهنمایابى 
مرتبط است (کلى و آچتر5، 1995؛ وگل و وستر6، 2003). کاربرد این نظریه در حوزه 
رفتار راهنمایابى بدین گونه تبیین مى شود که چنانچه فردى متوقع برونداد سازنده از فرآیند 
راهنمایابى باشد، داراى نگرشى مثبت به این فرآیند است. به عبارت دیگر، چنانچه جستجو 
براى دریافت راهنما و کمک سبب ناکامى کاربرى نشده و توانسته باشد به او کمک کند، 
وى داراى نگرشى مثبت به راهنمایابى است و راهنمایابى و تقاضاى کمک و راهنمایى را 

فرآیندى سودمند مى داند. 
هنجار ذهنى نیز به فشار اجتماعى تأثیرگذار بر یک رفتار خاص اشاره دارد (آیزن، 
1991). هنجار ذهنى توسط باورهاى هنجارى تعیین مى شوند که این باورهاى هنجارى 
شامل توقع هاى رفتارى افراد مهم (مانند والدین، معلمان، و اساتید) از یک فرد و انگیزه 
فرد براى برآورده ساختن این توقع هاست. براى نمونه، میزان استقبال و استفاده از منابع 

1. Theory of Planned 
Behavior

2. Sutton
3. Ajzen
4. Fishbein
5. Kelly & Achter
6. Vogel & Wester
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راهنما توسط پژوهشگران زبده و سایر دانشجویان مى تواند باور هنجارى مناسبى را براى 
یک دانشجو جهت استفاده از این امکانات پدید آورد. کنترل رفتارى درك شده نیز به درك 
یک فرد از توانایى اش براى انجام یک رفتار خاص اشاره دارد. کنترل رفتارى درك شده 
با باورهاى کنترلى تعیین مى شوند که این باورها در مورد عواملى هستند که ممکن است 
از بروز یک رفتار جلوگیرى کنند و یا سبب بروز آن شوند. براى نمونه، در رابطه با 
راهنمایابى در بافت پزشکى ممکن است که کاربرى معتقد باشد مى تواند به صورت مؤثرى 
مشکل بیمارى خود را با پزشکش عنوان کند. از این رو، احتمال کمى وجود دارد که 
به دنبال دریافت کمک و راهنمایى از سایر راهنماگران (همچون اطالعات پزشکى موجود 
در پایگاه هاى اینترنتى) برود (راغانى1، 2011) و یا در مورد رفتار راهنمایابى در یک نظام 
 اطالعاتى، ممکن است دانشجویى بر این باور باشد که فقط افراد گیج و درمانده به دنبال 
دریافت کمک و راهنمایى مى روند. این باور خود مى تواند مانع مهمى بر سر راه راهنمایابى 
این فرد پدید  آورد. البته عوامل تأثیرگذار فوق در دسته عوامل روان شناختى مؤثر بر رفتار 

راهنمایابى کاربران جاى  مى گیرند.
 کتابخانه  دیجیتالى، یکى از نمونه هاى مهم نظام هاى اطالعاتى و از محصوالت فناورى 
اطالعات است که زمینه الزم را براى بروز رفتارهاى اطالع یابى و راهنمایابى موفق فراهم 
مى کند. این نظام  اطالعاتى، با فراهم کردن امکان دسترسى کاربران خود به مجموعه اى غنى از 
اطالعات و داده هاى دیجیتالى و ارائه خدمات نوین و متنوع اطالعاتى با استفاده از فناورى هاى 
ارتباطى و اطالعاتى جدید، از جمله پایگاه هاى بسیار سودمند در میان همه انواع پایگاه هاى 
اطالعاتى به شمار مى آید. با این حال، این سودمندى زمانى براى کاربران مى تواند به صورت 
کامل قابل درك باشد که بتوانند به راحتى با این پایگاه ارتباط برقرار کرده و ضمن آشنا شدن 
با جنبه ها و خدمات مختلف آن، جستجوى موفقى را نیز تجربه کنند. کاربران در استفاده از 
کتابخانه هاى دیجیتالى با انواع راهنماها و پیام هاى کمکى مواجه مى شوند که مشکالت آنها 
را در زمان استفاده از این پایگاه جدید و در طول فرآیند اطالع یابى حل و فصل مى کنند. 
با این حال، مشخص نیست که عوامل و متغیرهاى روان شناختى چگونه و تا چه میزان بر 
رفتار راهنمایابى کاربران کتابخانه هاى دیجیتالى تأثیرگذار هستند. در پژوهش حاضر، تالش 
مى شود تا نقش عوامل و متغیرهاى روان شناختى مطرح شده در نظریۀ رفتار برنامه ریزى شده بر 
شکل گیرى رفتار راهنمایابى کاربران به هنگام اطالع یابى آنها در کتابخانه هاى دیجیتالى مشخص 
شود. یافته هاى این پژوهش مى تواند به طراحان و کتابداران کتابخانه هاى دیجیتالى کمک کند تا 
طراحى مناسبى از امکانات و قابلیت هاى راهنمایى و کمک پایگاه هاى خود به منظور پشتیبانى 

از کاربران داراى ویژگى هاى روان شناختى مختلف در قبال راهنمایابى داشته باشند.  1. Rughani
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روش شناسى
این پژوهش بخشى از یافته هاى یک پژوهش بزرگ تر را منعکس مى کند که به دلیل 
استفاده از روش هاى کّمى و کیفى براى سنجش و تفسیر متغیرهاى مختلف، به روش 
پژوهش ترکیبى انجام شده است. جامعۀ آمارى این پژوهش را دانشجویان تحصیالت 
تکمیلى (ارشد و دکترى) همه حوزه هاى تحصیلى دانشگاه فردوسى مشهد تشکیل 
مى دهند که در نیمسال دوم سال تحصیلى 1392- 1393 در حال تحصیل بودند. در 
از  استفاده  و  طبقه اى1  هدف مند  نمونه گیرى  راهبرد  از  بهره گیرى  با  حاضر  پژوهش 
نرم افزار تعیین حجم نمونه PASS 11، تعداد 38 نفر از دانشجویان عالقه مند که تجربه 
زیادى در استفاده از کتابخانه دیجیتالى نداشتند مورد بررسى قرار گرفتند. به منظور 

آماده سازى و اجراى این پژوهش نیز اقدام هاى زیر صورت پذیرفت: 
1. انتخاب کتابخانه دیجیتالى آستان قدس رضوى با استفاده از سیاهه کتابخانه هاى 
معیارهاى  و   (1393) فتاحى  و  زره ساز  مقاله  در  معرفى شده  ایرانى  دیجیتالى 
بودن  فراهم  و  دیجیتالى  منابع  (غنى  بودن  پژوهش  انجام  براى  نظر  مد  ارزیابى 

امکان بهسازى امکانات و قابلیت هاى راهنمایى و کمک نرم افزار)؛ 
2. آماده سازى منابع راهنما: برمبناى مبانى نظرى راهنمایابى، دو نوع منبع راهنما یکى 
به شکل دستنامه آموزشى و دیگرى به صورت راهنماى انسانى در نظر گرفته شد. 
نسخه  قالب  سه  در  جستجو''  و  پژوهش  ''راهنماى  عنوان  با  آموزشى  دستنامه 
چاپى، نسخه وب سایت، و نسخه نرم افزارى طراحى و نسخه هاى الکترونیکى آن 
در وب سایت کتابخانه دیجیتالى آستان قدس رضوى گنجانده شد. در طراحى این 
اطالعاتى،  سواد  مبانى  به ویژه  مربوط،  نظرى  مبانى  از  استفاده  بر  عالوه  دستنامه 
و  مثال ها  بومى سازى  و  طراحى  از  پس  شد.  استفاده  خارجى  معتبر  الگوهاى  از 
توضیحات مختلف این دستنامه، نسخه طراحى شده براى سه دانشجوى دکتراى 
علم اطالعات و دانش شناسى ارسال شد و نقطه نظرها و دیدگاه هاى آنها نیز در 
طراحى نسخه نهایى مد نظر قرار گرفت. راهنماى انسانى نیز خود پژوهشگر در 
نظر گرفته شد که دانشجوى دکترى و داراى سابقه بیش از هفت سال فعالیت در 
گروه مطبوعات کتابخانه آستان قدس رضوى و ارائه مشاوره در زمینه جستجوى 

مقاالت الکترونیکى است؛ و
3. طراحى سناریوى پژوهش: براى اجراى این پژوهش و برمبناى پیشینه و مبانى نظرى، 
سناریویى طراحى شد که مطابق با آن، جلسه هایى تک نفره با حضور پژوهشگر و 
شرکت کنندگان در پژوهش برگزار شد. برمبناى این سناریو، از هر شرکت کننده در 

1. Stratified Purposive 
Sampling
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پژوهش تقاضا مى شد تا با راه اندازى نرم افزار مورائه1 به پرسشنامه هاى الکترونیکى اولیه 
مورد استفاده در پژوهش جامع (پایان نامه دکترى) از جمله پرسشنامه سنجش عوامل 
روان شناختى پاسخ دهند. نرم افزار مورائه یکى از نرم افزارهاى ثبت و تحلیل میزان 
استفاده پذیرى و نوع تجربه هاى کاربران در استفاده از برنامه هاى رایانه اى است (وو2، 
2011). پس از پایان این مرحله، برگه اى حاوى 10 کارکرد تعریف شده به شرکت کنندگان 
داده و از آنها تقاضا مى شد تا این کارکردها را به انجام رسانند. این کارکردها برمبناى 
مراحل کلى و گام هاى تعریف شده در مدل اطالع یابى مارکیونینى طراحى شده اند. در 
ابتداى جلسه، از شرکت کنندگان در پژوهش تقاضا مى شد تا هرگاه در فرآیند اطالع یابى 
خود دچار مشکل شدند و یا سؤالى براى آنها پیش آمد و یا نیاز به استفاده از منابع راهنما 

شکل 2. نسخه وب سایت (شکل باال) و نسخه نرم افزارى (شکل پایین) راهنماى پژوهش 
و جستجوى کتابخانه دیجیتالى آستان قدس رضوى

1. Morae
2. Wu
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و کمک داشتند با صداى بلند اعالم و از منابع راهنماى فراهم شده استفاده کنند. تمام این 
مراحل همان گونه که عنوان شد به صورت فیلم در نرم افزار مورائه ضبط شد. 

شکل 3. نمایى از مراحل اجراى پژوهش در نرم افزار مورائه

براى سنجش قابلیت ها و متغیرهاى روان شناختى مؤثر بر شکل گیرى رفتار راهنمایابى 
رفتار  نظریۀ  پرسشنامه هاى  طراحى  "دستنامه  برمبناى  که  شد  استفاده  پرسشنامه اى  از 
برنامه ریزى شده" (فرانسیس1 و همکاران،  2004) طراحى شده بود. برمبناى این دستنامه، 
شامل  که  برمى داشت  پرسشنامه  طراحى  جهت  را  مختلفى  گام هاى  بایست  پژوهشگر 
طراحى یک پرسشنامه پیش نیاز، توزیع و گردآورى آن در جامعۀ مورد بررسى، و استفاده 
از یافته هاى پرسشنامه پیش نیاز براى طراحى پرسشنامه نهایى بود. روایى پرسشنامه براساس 
دستورالعمل هاى دستنامه فوق، در مراحل مختلف به ویژه در مرحله پیش آزمون و با توجه 
به نظرات و دیدگاه هاى جامعۀ پژوهش تأیید شد. پایایى پرسشنامه نیز با توجه به ضرایب 
آلفاى کرونباخ کل پرسشنامه و متغیرهاى آن یعنى نیت، نگرش در قبال رفتار، هنجار ذهنى، و 
کنترل رفتارى درك شده (به ترتیب 0/936، 0/954، 0/740، و 0/849) مورد تأیید قرار گرفت.

پروتکل  چون  ابزارهایى  از  راهنمایابى  رفتار  با  مرتبط  متغیر  پنج  سنجش  براى 
Francis .1بلنداندیشى (براى ثبت فراوانى موقعیت هاى راهنمایابى و فراوانى تقاضاهاى راهنمایى 
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و کمک)، نرم افزار مورائه (ثبت فراوانى استفاده از منابع راهنما و میزان زمان صرف شده 
براى راهنمایابى)، و پرسشنامه (براى سنجش میزان سودمندى راهنمایابى) استفاده شد 
که در این مقاله فقط به بررسى ارتباط آنها با متغیرهاى روان شناختى در مدل تحلیل 

مسیر اکتفا شده است.

یافته ها
با توجه به داده هاى جدول 1، میانگین نمره هاى هر چهار متغیر روان شناختى مورد 
بررسى در این پژوهش باالتر از حد متوسط (50) است و با اختصاص هر 20 نمره 
بسیار  و  خوب،  متوسط،  ضعیف،  ضعیف،  بسیار  وضعیت هاى  براى  نمره   100 از 
خوب مى توان ادعا کرد که میانگین نمره هاى سه متغیر نیت، نگرش، و هنجار ذهنى 
شرکت کنندگان در پژوهش، خوب و میانگین نمره هاى متغیر کنترل رفتارى درك شده 

آنها متوسط است. 

جدول 1. وضعیت نمره متغیرهاى روان شناختى
انحراف استانداردمیانگینمنره حداکرثمنره حداقلمتغیرهای روان شناختی

۱۷١٠٠٦٤/٣٣٢٥/١٢٧نیت

٤٨٩٩٧٨/٢١١٥/٤٧٠نگرش

٤٤٩٢٦٣/٩٦١١/٢٤٩هنجار ذهنی

٣٨٧٨٥٥/١٩٩/٨٣١کنرتل رفتاری درک شده

به منظور بررسى رابطه و تأثیر عوامل و متغیرهاى روان شناختى بر شکل گیرى رفتار 
راهنمایابى از یک مدل مفهومى در پژوهش اصلى (که در قالب پایان نامه دکترى انجام 
شده است) استفاده شد. این مدل با وجود دارا بودن پشتوانه نظرى، پیش از این در هیچ 
پژوهشى بررسى نشده است1. براى بررسى روابط از روش تحلیل مسیر و از نرم افزار 

Amos استفاده شد.

 1. بر اساس این مدل (شکل 2)، روابط 
میان متغیرهاى روان شناختى (نیت، 
نگرش در قبال رفتار راهنمایابى، 
رفتارى  کنترل  و  ذهنى  هنجار 
نظریه  بر  مبتنى  که  درك شده)، 
انتخاب  برنامه ریزى شده  رفتار 
شده اند، و قابلیت هاى مهارتى (سواد 
رایانه اى و سواد اطالعاتى) به عنوان 
با  پژوهش  مستقل  متغیرهاى 
رفتار  با  مرتبط  اصلى  متغیرهاى 
کتابخانه هاى  کاربران  راهنمایابى 
دیجیتالى (موقعیت هاى راهنمایابى، 
کمک،  و  راهنمایى  تقاضاهاى 
کمک،  و  راهنما  منابع  از  استفاده 
زمان صرف شده براى راهنمایابى، 
و سودمندى راهنمایابى) به عنوان 
به  پژوهش  وابسته  متغیرهاى 
این  با  است.  شده  کشیده  تصویر 
توجه  با  و  حاضر  مقاله  در  حال، 
فقط  بررسى،  مورد  موضوع  به 
یافته هاى مرتبط با ارتباط و تأثیر 
(متغیرهاى  روان شناختى  عوامل 
بر  برنامه ریزى شده)  رفتار  نظریه 
متغیرهاى رفتار راهنمایابى گزارش 

شده است.
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شکل 4. مدل مفهومى مرتبط با عوامل مؤثر بر شکل گیرى رفتار راهنمایابى کاربران

در ابتدا وضعیت نرمال  بودن چندمتغیره1  متغیرهاى حاضر در مدل بررسى شد و مورد تأیید 
قرار گرفت. بنابراین، با توجه به رد نشدن فرض نرمال بودن تک متغیره و چندمتغیرة  متغیرهاى 
حاضر در مدل از روش حداکثر درست نمایى براى برآورد ضرایب مدل استفاده شد. در جدول 
2، نتایج حاصل از برازش مدل تصحیح شده  فوق به داده هاى جمع آورى شده گزارش شده است.

جدول 2. نتایج حاصل از برازش مدل تصحیح شده (ضرایب استانداردشده)

اثر غیرمستقیم1اثر مستقیممسیر
P-valueرضیبP-valueرضیب

کنرتل رفتاری 
درک شده

--۰/۲۷۸۰/۰۱۵نیتبه

کنرتل رفتاری 
درک شده

۰/۰۱۵۰/۱۱۰--زمان راهنامیابیبه

کنرتل رفتاری 
درک شده

به
فراوانی تقاضاهای 
راهنامیی و کمک

--۰/۰۰۹۰/۲۲۳

--۰/۳۵۴۰/۰۰۵نیتبههنجار ذهنی

۰/۰۱۱۰/۲۷۵--زمان راهنامیابیبههنجار ذهنی

بههنجار ذهنی
فراوانی تقاضاهای 
راهنامیی و کمک

--۰/۰۰۷۰/۳۱۴

--۰/۵۷۶۰/۰۰۰نیتبهنگرش در قبال رفتار

              

1. Multivariative normality
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مسیر
اثر غیرمستقیم1اثر مستقیم

P-valueرضیبP-valueرضیب

بهنگرش در قبال رفتار
فراوانی تقاضاهای 
راهنامیی و کمک

--۰/۱۸۹۰/۰۰۳

--۰/۵۳۱۰/۰۰۰زمان راهنامیابیبهنیت

بهنیت
فراوانی تقاضاهای 
راهنامیی و کمک

--۰/۱۵۵۰/۰۰۴

بهزمان راهنامیابی
فراوانی تقاضاهای 
راهنامیی و کمک

۰/۲۹۲۰/۰۰۴--

فراوانی 
موقعیت های 

راهنامیابی
به

فراوانی استفاده از 
منابع راهنام

۰/۳۷۵۰/۰۰۰--

در جدول 2 همه  ضرایب (مستقیم و غیرمستقیم) گزارش شده از نوع استانداردشده 
هستند. با توجه به یافته ها مى توان دید که براى همه  ضرایب مستقیم، مقدار معنادارى کمتر از 
0/05 (P-value</05) است، از این رو، تمامى ضرایب مستقیم (در سطح خطاى 5 درصد) 
معنا دار هستند. اما تعدادى از مسیرهاى غیرمستقیم به علت آنکه براى آنها مقدار معنادارى 
بیشتر از 0/05 است (P-value>/05) و در سطح خطاى 5 درصد معنا دار نیستند مورد تأیید 
قرار نگرفتند. البته در مدل برازش شده، سه مورد میانجیگرى هم وجود دارد که عبارت اند 
از: 1) نقش میانجیگرى متغیر نیت در رابطه  میان دو متغیر نگرش در قبال رفتار و زمان 
راهنمایابى (به علت معنا دار بودن ضریب مستقیم بین نگرش به نیت و ضریب مستقیم نیت 
به زمان راهنمایابى)، که به علت عدم وجود رابطه  مستقیم این دو متغیر (نگرش در قبال رفتار 
و زمان راهنمایابى)، مى توان گفت نقش متغیر نیت در این رابطه میانجیگرى کامل است؛ 
2) مورد بعدى، میانجیگرى متغیر زمان راهنمایابى در رابطه  میان دو متغیر نیت و فراوانى 
تقاضاهاى کمک (به  دلیل معنا دار بودن ضرایب مستقیم بین این دو متغیر و همچنین ضریب 
غیرمستقیم بین نیت و فراوانى تقاضاهاى راهنمایى و کمک) است که باز هم به دلیل عدم 
وجود مسیر مستقیم بین نیت و فراوانى تقاضاهاى کمک از نوع میانجیگرى کامل است؛ و 
3) آخرین مورد میانجیگرى نیز، نقش میانجیگرى توأم دو متغیر نیت و زمان صرف شده 
براى راهنمایابى در رابطه  بین نگرش در قبال رفتار و فراوانى تقاضاهاى راهنمایى و کمک 

ادامه جدول 2. نتایج حاصل از برازش مدل تصحیح شده (ضرایب استانداردشده)
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است (به علت معنا دار بودن کلیه  ضرایب مستقیم بین نگرش در قبال رفتار به نیت، نیت به 
زمان راهنمایابى، و زمان راهنمایابى به فراوانى تقاضاهاى کمک و نیز ضریب غیرمستقیم 
بین نگرش در قبال رفتار با فراوانى تقاضاهاى راهنمایى و کمک). این نوع میانجیگرى نیز 
به علت عدم وجود مسیر مستقیم بین نگرش در قبال رفتار و فراوانى تقاضاهاى کمک از نوع 
کامل است. به عبارت دیگر در مدل فوق، نگرش در قبال رفتار از طریق متغیر نیت و زمان 
صرف شده براى راهنمایابى بر متغیر فراوانى تقاضاهاى راهنمایى و کمک اثر مى گذارد. در 

جدول 3 شاخص هاى نیکویى برازش مدل فوق ارائه شده است.

جدول 3. شاخص هاى برازش مدل

 C
om

parative Fit Index
(C

FI)

 Tucker-Lew
is coefficient

(TLI)

N
orm

ed Fit Index (N
FI)

 Root M
ean Square

 Error of Approxim
ation

(RM
SEA)

 G
oodness of Fit Index

(G
FI)

 Standardized RM
R

(SRM
SR)

0/8930/9710/9100/0720/8870/0971/194

: مقادیر مطلوب 10008090032 /SRMSR;/RMSEA;/I,CFIGFI,NFI,TL;df/÷ 

برپایه جدول 3، تمامى شاخص هاى نیکویى برازش (به جز GFI و آن هم با اختالفى اندك) 
در محدودة  مطلوب قرار دارند و بنابراین، برازش مدل (شکل 5) به داده هاى جمع آورى شده 
قابل قبول است. در شکل 5 مدل برازش یافته به داده هاى پژوهش به نمایش درآمده که در 
آن مسیرهاى مستقیم و غیرمستقیم و مثبت و یا منفى بودن ضرایب آنها مشخص شده است. 
در این شکل، پیکان هایى که با خط پیوسته مشخص شده اند نشان دهنده  مسیرهاى مستقیم 
و پیکان هایى که با خط چین مشخص شده اند نشان دهنده  مسیرهاى غیرمستقیم هستند. 
همچنین ضرایب از نوع مستقیم با عالمت مثبت (+) و ضرایب از نوع معکوس با عالمت 

منفى (-) مشخص شده اند.
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شکل 5. مدل برازش یافته به داده هاى پژوهش 

بحث و نتیجه گیرى
کاربران  از  که  است  اطالع یابى  رفتار  مکمل  و  پشتیبان  رفتار،  یک  به عنوان  راهنمایابى 
پایگاه هاى اطالعاتى (به ویژه کتابخانه هاى دیجیتالى) براى رفع مشکالت و چالش هاى خود 
در موقعیت هاى راهنمایابى پشتیبانى مى کند. در این پژوهش تالش شد تا با استفاده از 
نظریۀ رفتار برنامه ریزى شده به نحوه تأثیرگذارى قابلیت هاى روان شناختى بر شکل گیرى 
رفتار راهنمایابى پرداخته شود. از یافته هاى پژوهش مى توان به تأیید مدل نظریۀ رفتار 
برنامه ریزى شده، یعنى اثبات تأثیرگذارى سه متغیر نگرش، هنجار ذهنى، و کنترل رفتارى 
درك  شده بر نیت شرکت کنندگان در پژوهش براى ارائه رفتار راهنمایابى اشاره کرد. به بیان 
دیگر، نگرش و هنجار ذهنى مطلوب تر و ادراك بیشتر از کنترل رفتارى، نیت فرد را براى 
انجام رفتار راهنمایابى به صورت عملى قوى تر کرده است. یافته ها همچنین نشان داد که نیت 
رفتارى شرکت کنندگان در پژوهش از طریق تأثیرگذارى مثبت بر میزان زمان صرف شده 
توسط کاربران براى راهنمایابى، بر متغیر فراوانى تقاضاهاى راهنمایى و کمک نیز تأثیر مثبت 
گذاشته است. این یافته از جمله یافته هاى جالب این پژوهش مى تواند باشد زیرا نشان 
مى دهد که صرف زمان بیشتر براى راهنمایابى براى افراد داراى نیت مثبت تر به راهنمایابى 
سبب شده است تا امکان ارائه تقاضاهاى بیشترى را به منظور رفع چالش هاى پدیدآمده در 
فرایند اطالع یابى داشته باشند. راغانى1 (2011) هم در پژوهش خود که در بافت راهنمایابى 
در حوزه پزشکى انجام شده است، بدین نتیجه رسیده بود که چنانچه افراد داراى نیت مثبت 

1.  Rughani
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به راهنمایابى، سودمندى آن را تشخیص دهند تقاضاهاى بیشترى براى راهنمایابى خواهند 
داشت. با این حال، در پژوهش حاضر افراد داراى نیت مثبت از طریق صرف زمان بیشتر 
براى راهنمایابى به احتمال زیاد با چالش هاى خود در فرایند اطالع یابى بیشتر آشنا شده و 
همین آشنایى سبب شده است تا درخواست بیشترى نیز براى رفع آنها و طى  کردن ادامه 

مسیر اطالع یابى به شکل درست داشته باشند. 
در برخى از پژوهش ها همانند طاهربهاى1 (2005) نیز نشان داده شد که افراد عمومًا 
بدون توجه به برخى از ویژگى هاى روان شناختى خود همانند میزان اعتماد به نفس، تقاضاى 
راهنمایى و کمک مى کنند. با این حال، در پژوهش حاضر مشخص شد که برخالف 
پژوهش یادشده، نیت شرکت کنندگان تأثیر مثبتى بر افزایش میزان تقاضاهاى آنها براى 
دریافت راهنمایى و کمک داشته است. یافته ها همچنین نشان داد که در مقایسه میان سه 
متغیر روان شناختى تأثیرگذار بر نیت رفتارى، این تنها متغیر نگرش در قبال رفتار راهنمایابى 
است که عالوه بر نیت شرکت کنندگان براى راهنمایابى، توانسته بر متغیر زمان صرف شده 
براى راهنمایابى تأثیر بگذارد. این متغیر همچنین از طریق تأثیرگذارى بر نیت و همچنین 
زمان صرف شده براى راهنمایابى توانسته است بر فراوانى تقاضاها براى دریافت راهنمایى 
و کمک نیز تأثیر مثبتى داشته باشد. یافته حاصل شده در این پژوهش برخالف یافته هاى 
بسیارى از پژوهش هاى انجام شده با استفاده از نظریۀ رفتار برنامه ریزى شده (مانند چانگ، 
لین، و چن2، 2009) نشان داد که در بافت مورد بررسى، متغیر نگرش در قبال رفتار 
راهنمایابى به عنوان متغیر، تأثیرگذارتر از همه متغیرهاى روان شناختى به ویژه متغیر کنترل 
رفتارى درك شده توانسته است تأثیر بیشترى بر نیت شرکت کنندگان براى راهنمایابى بگذارد 
و حتى از طریق آن با برخى متغیرهاى رفتار راهنمایابى ارتباط برقرار کند و بر آنها نیز تأثیر 

مثبت بگذارد. 
عدم تأثیرگذارى دو متغیر هنجار ذهنى و کنترل رفتارى درك شده بر متغیرهاى مرتبط 
با رفتار راهنمایابى در این پژوهش به احتمال زیاد به دلیل ناموفق بودن گروه هاى مرجع و 
تأثیرگذار همچون طراحان کتابخانه هاى دیجیتالى و کتابداران در هنجارسازى مناسب براى 
انجام راهنمایابى و نیز عدم پیش بینى عوامل مشوق بیشتر و رفع موانع بازدانده موجود بر 
سر راهنمایابى است. همچنین براساس داده هاى به دست آمده از تحلیل گویه هاى پرسشنامه 
مورد استفاده در این پژوهش مشخص شد که بیشتر شرکت کنندگان بر این باور بوده اند 
که کتابداران اگرچه انتظار زیادى از آنها براى استفاده از منابع و قابلیت هاى راهنمایى و 
کمک کتابخانه دیجیتالى به منظور رفع چالش ها و مشکالت خود در فرایند اطالع یابى شان 
Taherbhai .1دارند؛ با این حال، این انتظار و توقع را براى استفاده خود از منابع و قابلیت هاى راهنما 

2. Chang, Lin, & Chen
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چندان انگیزه بخش نمى دانند. این یافته نشان دهنده ضعف کتابداران و اطالع رسانان در 
ارائه انگیزه و ترغیب الزم براى استفاده از منابع راهنما و کمک توسط شرکت کنندگانى 
است که در فرایند اطالع یابى و جستجوى خود در پژوهش حاضر موقعیت هاى راهنمایابى 
مختلفى را تجربه کرده اند. همچنین در این پژوهش عواملى چون دشوارى استفاده از منابع و 
قابلیت هاى راهنما، داشتن تجربه ناموفق استفاده، نداشتن فرصت و زمان کافى براى استفاده، 
پیچیدگى کارکردها و محیط کتابخانه هاى دیجیتالى، و نیاز به آموزش براى استفاده از این 
منابع و قابلیت ها به عنوان عواملى شناخته شدند که داراى قابلیت کنترل رفتار راهنمایابى 
بوده و مى توان از آنها به عنوان عوامل مشّوق و یا بازدارنده انجام راهنمایابى در کتابخانه هاى 

دیجیتالى نام برد.
در پایان و با توجه به یافته هاى پژوهش، پیشنهادهاى زیر به منظور بهبود وضعیت 
راهنمایابى و پشتیبانى از کاربران کتابخانه هاى دیجیتالى در فرایند اطالع یابى آنها ارائه مى شود:

- تدابیر الزم توسط کتابداران و طراحان کتابخانه هاى دیجیتالى به منظور ارتقاى وضعیت 
نگرشى و همچنین بهبود نیت کاربران در قبال راهنمایابى اتخاذ شود. این امر از طریق 
تولید محتواى مناسب به منظور معرفى مزایاى دریافت راهنمایى و کمک براى کاربران 
و همچنین معرفى ویژگى هاى منابع راهنماى در نظر گرفته شده در قالب هاى مختلف 

امکان پذیر است. 
- با توجه به اینکه اعضاى هیأت علمى دانشگاه ها از جمله گروه هاى مرجع داراى قابلیت 
هنجارسازى و تأثیرگذارى بر کاربران در راستاى ارتقاى وضعیت راهنمایابى شان هستند، 
برنامه ویژه اى توسط کتابخانه مرکزى دانشگاه براى آنها ترتیب داده شود که در آن، 
ضمن معرفى کتابخانه هاى دیجیتالى و مزایاى استفاده از آنها، قابلیت هاى مختلف در نظر 

گرفته شده به منظور راهنمایابى و پشتیبانى از کاربران نیز معرفى شود.
- کتابداران و برنامه نویسان کتابخانه هاى دیجیتالى به عنوان دو گروه مهم هنجارساز در 
راهنمایابى، تعامل مناسب ترى در زمینه طراحى منابع و قابلیت هاى راهنما و کمک 
کتابخانه هاى دیجیتالى داشته باشند. در این زمینه، کتابداران این توانایى و قابلیت را 
دارند تا با استفاده از مبانى سواد اطالعاتى و سایر دانش هاى مرتبط فراآموخته، محتواى 
مناسبى را براى پشتیبانى از تمام مراحل فرایند اطالع یابى کاربران کتابخانه هاى دیجیتالى 
فراهم کنند. طراحان و برنامه نویسان کتابخانه هاى دیجیتالى نیز مى توانند با استفاده از 
فناورى هاى روز، این محتوا را در قالب و ساختارى جذاب و در موقعیت مناسب 
به کاربران ارائه دهند. ضمن اینکه پیشنهاد مى شود از قابلیت تعامل مستقیم با کتابدار 

متخصص نیز به شکل علمى و در موقعیت و بافت مناسب خود استفاده شود.
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- به منظور کاهش موانع راهنمایابى براى کاربران کتابخانه هاى دیجیتالى، قابلیت هاى راهنما 
و کمک به گونه اى طراحى شوند تا امکان ارائه رهنمودهاى مناسب در موقعیت هاى 
راهنمایابى پدیدآمده براى کاربران در قالب و شکل دلخواه آنها فراهم شود. بدین 
ترتیب، از اتالف وقت کاربران براى یافتن رهنمودهاى مرتبط در منابع راهنما جلوگیرى 
مى شود. همچنین باید تالش شود تا استفاده از منابع و قابلیت هاى راهنما فاقد هر نوع 
پیچیدگى و براى کاربران داراى سواد رایانه اى و اطالعاتى متوسط و یا حتى پایین هم 

جذاب و کاربردى باشد. 
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