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چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین رابطه استفاده از فناوری اطالعات با اعتماد به نفس کتابداران کتابخانه-
های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران می باشد .جامعه آماری این پژوهش عبارت از  213نفر
کتابدارانی است که صرف نظر از رشته تحصیلی با مدرک کارشناسی و باالتر در کتابخانه های دانشگاهی
دانشگاههای آزاد اسالمی شهر تهران(واحد تهران شمال  ،تهران جنوب ،تهران شرق و تهران غرب) شاغل
هستند .با استفاده از جدول کرجسی مورگان تعداد  142کتابدار به عنوان نمونه انتخاب شدند که از میان
کتابخانههای موجود در دانشگاههای برگزیده شده ،پژوهش برروی کتابداران انجام گرفته است .برای
سنجش متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش از دو پرسشنامه( استاندارد و محقق ساخته) استفاده گردید.
برای سنجش اعتماد به نفس کتابداران از پرسشنامه استاندارد کوپر اسمیت استفاده شده و همچنین برای
سنجش میزان استفاده کتابداران از فناوری اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده به عمل آمده است.
سپس برای پاسخ به سوالهای پژوهش بر پایه ی اطالعات جمع آوری شده از آزمون ( ضریب همبستگی
پیرسون ،به منظور پی بردن به معنادار بودن رابطه همبستگی خطی) استفاده شده است .وهمچنین برای
بررسی نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون  k-sاستفاده شده است.نتایج نشان داد که  :بین متغیرهای
استفاده از فناوری اطالعات با اعتماد به نفس عمومی کتابداران و استفاده از فناوری اطالعات با اعتماد به
نفس اجتماعی آنان و همچنین استفاده از فناوری اطالعات با اعتماد به نفس شغلی آنان همبستگی مستقیم
و در حد زیاد در سطح اطمینان  %15وجود دارد .و بین متغیرهای استفاده از فناوری اطالعات با اعتماد به
نفس تحصیلی کتابداران و استفاده از فناوری اطالعات با اعتماد به نفس خانوادگی آنان همبستگی مستقیم
و در حد ضعیفی در سطح اطمینان  %15وجود دارد.

کلیدواژهها :فناوریاطالعات ،اعتمادبه نفس ،کتابداران ،کتابخانههای دانشگاهی ،دانشگاهآزاد اسالمی
 1دانش آموخته رشته علم اطالعات ودانش شناسی دانشگاه آزاداسالمی واحدرودهن
 2گروه علم اطالعات ودانش شناسی ،دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاداسالمی،رودهن،ایران(نویسنده مسئول)

 622فصلنامه علمي -پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي سال هشتم ،شماره سوم ،بهار6931

مقدمه:
در گذشته ،نقش سنتی کارکنان بخش مرجع کتابخانهها و مراکز اطالع رسانی ،دادن اطالعات
کتابشناسی به متقاضیان بود ،یعنی ارائه اطالعاتی درباره اطالعات مورد نیاز مراجعین ،ولی امروزه وظیفه
آنان هدایت مراجعان به همان اطالعات است .اتفاق مهم دیگری که در فرایند انقالب اطالعات رخ داده
تقسیم منابع است .ایجاد شبکههای اطالع رسانی با استفاده از فناوریهای نوین اطالعات ،موجب گردید
که نه تنها ،مراکز اطالعاتی یک کشور ،بلکه همه مراکز اطالعاتی جهان در منابع یکدیگر سهیم شوند
و این جایگزینی و دسترسی به اطالعات از قالب سنتی ،به شکل استفاده از شبکههای الکترونیکی،
عاملی است در براندازی مشکالت و سرعت در بازیابی اطالعات مورد نیاز.امروزه حتی ،سازماندهندگان
اطالعات ،با ارائه دهندگان خدمات اطالعاتی ،متفاوتند ،بدین معنی که بسیاری از شبکهها ،پایگاههای
اطالعاتی بدون اینکه خود به گردآوری و سازماندهی اطالعات بپردازند ،اطالعات سازماندهی شده را از
مراکز پردازش دهنده اطالعات ،دریافت میکنند و اگر زمانی کتابخانهها و مراکز اطالعاتی در انتظار
مراجعه کنندگان بودند ،امروزه به مدد فناوریهای اطالع رسانی ،قادرند اطالعات مورد نیاز استفاده
کنندگان را در هر نقطه ای از جهان به آنها تحویل دهند و به همین لحاظ هم «تجارت اطالعات» از
رونق فراوانی برخوردار بوده و سود سرشاری را عاید سرمایه گذاران در این زمینه میکند.
امروزه رایانهها و اینترنت در تمامی عرصههای زندگی حضور دارند و جریان مداوم اطالعات و
پاسخگویی به نیازهای اطالعاتی را مهیا میکنند .بدین ترتیب فناوریهای اطالع رسانی ،شیوههای
سنتی ارائه خدمات اطالعاتی را تغییر دادند .این تغییر در حجم مجموعهها ،زمان و مکان رخ داده است.
در هر حال ،پی آمدهایی که انقالب تکنولوژیک دانش اطالعات ،در ابعاد فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی
و حتی سیاسی جامعه بشری داشته و خواهد داشت ،بر کسی پوشیده نیست(.کبیری ،1832 ،ص.)26
انفجار اطالعات و انقالب فناوری اطالعات منجر به ظهور عصر اطالعات الکترونیکی شده است.
تغییرات سریع در پردازش اطالعات ،ذخیره سازی و فناوریهای اطالعاتی نقش جهانی کتابخانهها را
در اشاعه خدمات اطالعاتی به کاربران متحول ساخته است .در نتیجه کتابخانهها با چالشهای جدید،
رقبای جدید ،انتظارات تازه و تنوع خدمات اطالعاتی کاربران در رابطه با خواستهها و نیازهای آنها
روبرو هستند(جمشیدی)1818،
در چنین عصری دانشگاهها سردمدار پیشرفت و توسعة تحقیقات و تولید دانش هستند و همان
گونه که (بیات )1811،بیان میکند ،کتابخانههای دانشگاهی در این مورد نقش بسزایی را ایفا میکنند
و به عنوان ارائه دهندگان اصلی اطالعات مطرح هستند .کتابخانههای دانشگاهی در محیط دانشگاهها،
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دانشکدهها و مؤسسات آموزشی مشابه دایر میشوند و در انتشار دانش و اطالعات نقش مهمی را ایفا
میکنند .از جملة مهم ترین وظایف این نوع کتابخانهها ،کمک به آموزش دانشجویان ،ارائة اطالعات
علمی فنی به پژوهشگران و انجام دادن خدمات -اطالعاتی و مشاوره ای است (سینایی)1835 ،
کتابخانههای دانشگاهی که به عنوان بخش از فرایند آموزشی محسوب میشوند با استفاده از منابع
اطالعاتی الکترونیکی که حضور چشمگیری در کتابخانهها پیدا کرده ،به شکلهای مختلفی به فرایند
آموزش کمک میکنند از جمله دسترسی بهتر و وسیعتر به منابع اطالعاتی الکترونیکی ،فراهم نمودن
تجهیزات و امکانات خاصی نظیر اتصاالت تلویزیونی تعاملی و ایستگاههای کاری ،کمک به اعضاء
هیأت علمی در استفاده از فناوریهای اطالعاتی در تدریس و فعالیتهای تحقیقاتیشان ،کمک به کارکنان
دانشگاه در باال بردن سطح مهارتهایشان در ارتباط با نظامهای اطالعاتی پیشرفته ،کمک به دانشجویان
در استفاده از منابع الکترونیکی و جست و جو در صفحات وب ( بازیلیون.)2221،
با توجه به اهمیت نقش و جایگاه کتابخانههای دانشگاهی ،توجه به بهبود کارکردهای مدیریتی و
عملکرد کارکنان این واحدهای سازمانی ،ضرورت جدی دارد .به همین دلیل ،توانمندسازی کتابداران
کتابخانههای دانشگاهی ،از جنبههای گوناگون مورد توجه قرار گرفتهاند(دفت.)1837،
بر اساس تعالیم اسالمی انسان تنها موجودی است که خداوند وجود او را با کرامت آغاز نموده(
سوره اسراء،آیه )72و هم او را موظف ساخته است تا همواره حیات خویش را براساس عزت وکرامت
تداوم بخشد .اعتماد به نفس ،عامل اساسی در چگونگی ارتباط ما با زندگی است و اثری قطعی بر
استقالل ،توانمندی و مؤثر بودن ما دارد .نوع برخورد ما با زندگی ،به میزان اعتماد به نفس ما بستگی
دارد و میتواند آن را از وضعیتی مطمئن ،مثبت و خوش بینانه به حالتی توأم با تردید ،منفی و بدبینانه
مبدل کند .باور به تواناییها و توانمندیهای خویش رمزموفقیت هرفرد در زندگی است.
اعتماد به نفس را نوعی نگرش تعریف کردهاند که به فرد اجازه می دهد دیدگاه واقعی و مثبتی
نسبت به خود داشته باشد و سبب میشود فرد به تواناییهای خود اعتماد کند و احساس کنترل بر
زندگی داشته باشد(چامپاین .)2226 ،1بنابراین یکی از نیازهای اساسی انسانها در تمام مراحل زندگی
داشتن میزان معینی از اعتماد به نفس است.
با توجه به نقش پر اهمیت کتابداران کتابخانههای دانشگاهی در ارائه خدمات اطالعاتی سیستمی به
کاربران ،تواناییها و مهارتهای اجتماعی آنان نیز از جنبههای گوناگون ،ازجمله اعتماد به نفسشان دارای
اهمیت بسیاری است لذا بررسی رابطه ی اعتماد به نفس کتابداران با استفاده آنها از فناوری اطالعات
در کتابخانهها ،به عنوان زمینه ی پژوهشی مهمی مطرح می گردد.
- Champine
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بیان مسئله پژوهش
کتابخانه به عنوان نهادی اجتماعی باید بتواند در مرتفع نمودن نیازهای مراجعین خود توانمند عمل
نماید .توانمندی نهایی کتابخانه نیز در سایه بهره گیری از نیروهایی توانمند جهت ارائه خدمات به
جامعه خود حاصل میشود .پس همواره باید جهت توانمند سازی کتابدارن تالشهایی به طور مستمر
و جاری انجام شود .متعاقباً الزم است که مدیران کتابخانهها عواملی را که بر توانمندی کارکنان تاثیر
گذار هستند شناسایی و کنترل نمایند و عواملی را که تاثیر منفی دارد را حذف یا کمرنگ کنند .نیروی
انسانی توسعه یافته را میتوان به عنوان بزرگترین و اصلی ترین سرمایه هر جامعه دانست .زیرا منابع
انسانی توسعه یافته ،راه رشد و توسعه را حتی در شرایط کمبود منابع مادی و فیزیکی هموار میکند؛
به تبع ،آن سرمایه گذاری منابع انسانی در زمینه توسعه هر کشوری نقش اصلی را برعهده دارد(کلینگ
و المب.)2222،1
همچنین دانشگاهها همواره ،یکی از نهادهای فرهنگی و زیر ساختهای توسعه هر کشوری بودهاند
و برای تحول در کشور و حرکت به سوی توسعه واقعی در همه ابعاد آن ،باید در دانشگاهها تحول
ایجاد کرد و بدون این تحول صحبت از توسعه مفهومی ندارد ،تا زمانی که ما به انسانهای آگاه که در
دانشگاهها و مراکز علمی پرورش مییابند دست پیدا نکنیم ،جامعه به توسعه مطلوب دست نخواهد
یافت .باروری آموزش و ترویج و توسعه فرهنگ پژوهش در دانشگاهها و سرانجام گسترش مرزهای
دانش ،به اعتالی کیفی خدمات کتابخانهها بستگی دارد و این خود مستلزم برخورداری این کتابخانهها
از خدمات و نیروی انسانی مناسب است (فدایی .)1835 ،در واقع میتوان گفت که اهمیت و اعتبار یک
نهاد آموزش عالی ،تا حد زیادی ،از چگونگی کتابخانهاش سنجیده میشود .در این حیطه هیچ
دانشگاهی بدون داشتن کتابخانهای مجهز به منزله قلبش ،نمیتواند کار مؤثری انجام دهد(موکهرجی،
.)1832
از آنجائی که کتابداری از کلیدی ترین مشاغل دانشگاهی به شمار می آیند و در واقع پلی بین
اطالعات و منابع علمی و پژوهشگران به شمار می آیند ،پرداختن به افزایش
مهارتها ،توانمندیها و نگرشهای کتابداران بسیار مهم و اساسی است( .اپل .)2226،2که یکی از
مهم ترین این مهارتها داشتن اعتماد به نفس می باشد.
یکی از ویژگیهای مثبتی که تاثیر به سزایی بر جنبههای مختلف زندگی بشر دارد ،داشتن اعتماد به
نفس است .بدون برخورداری از اعتماد به نفس دست پیدا کردن به هدف غیرممکن است .اعتماد به
- Kling & lamb
- Apple
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نفس باعث می شود فرد بر زندگی و آینده خود احساس تسلط داشته باشد .طرز احساس و فکر شخص
در مورد خود ،همه چیز او برای موفقیت در کاری است که میخواهد انجام دهد یا آرزوی انجام آن را
دارد(ویتلی.)1812،
اعتماد به نفس از تفاوت بین خود ادراک شده (یک تصویری عینی از خود) و خود ایده آل (آنچه که
شخص با ارزش میداند یا میخواهد دوست داشته باشد نشأت میگیرد ،به طوری که تفاوت و فاصله
زیاد این دو منجر به اعتماد به نفس پایین میشود و تفاوت و فاصله کم حاکی از اعتماد به نفس باال
آنهاست(بهارستان .)1831،اعتماد به نفس باال یک عامل مهم در سالمت و رفاه فرد در سرتاسر دوره
زندگی محسوب میشود که از طریق روابط فرد با دیگران حفظ یا ارتقا می یابد (دوییس.)2224،1
از آنجا که کتابداران عاملین فعالیتهای کتابخانهای هستند ،و نقش کلیدی آنها در استفاده از
فناوریهای نوین اطالعاتی در ارائه خدمات کتابخانهای به جامعه ی علمی کشور و همچنین تواناییها
و مهارتهای اجتماعی آنان از جمله مهارت اعتماد به نفسشان دارای اهمیت بسزایی می باشد ،بنابراین
بررسی رابطه ی اعتماد به نفس کتابداران با استفاده آنها از فناوری اطالعات در کتابخانهها ،به عنوان
زمینه ی پژوهشی مهمی مطرح می گردد .لذا مسئله اصلی در این پژوهش بررسی رابطه استفاده از
فناوری اطالعات با اعتماد به نفس کتابداران کتابخانههای دانشگاه آزاد اسالمی می باشد .امید است
یافتههای حاصل از این پژوهش به سازمان کتابخانهها کمک کند تا با شناسایی نقاط ضعف و قوت
خود در هر یک از ابعاد ،برای بهبود و ارتقای نگرش ،توانمندیها و مهارتهای کتابدارن در استفاده از
فناوریهای نوین اطالعاتی برنامه ریزی الزم را بنماید.
اهمیت و ضرورت پژوهش
پیشرفتهای سریع فناوری اطالعات و کاربرد وسیع آن در تمامی ابعاد زندگی ،جامعه امروز را با
تغییراتی بی سابقه مواجه کرده است .کتابخانهها نیز با گذشت زمان از انبارهای راکد مملو از مدارک
به مراکز ارائه خدمات تبدیل شدهاند که به تمامی متخصصان و غیر متخصصان در بهره برداری از
مجموعههای مفید و مورد نیاز کمک میکنند .رسانه ذخیره اطالعات از الواح گلی به کاغذ و از اواسط
دهه  1132که پیشرفتهای رایانهای جایگاه جدیدی برای استفاده از فناوری اطالعات در کتابخانهها و
خدمات اطالع رسانی کسب کرده است؛ به رسانههای الکترونیکی و نوری بر لوح فشرده و ایجاد
شبکههای محلی کم هزینه و شبکههای وسیع تغییر یافته است و اینک با توجه به توسعه فناوری
اطالعات و شبکههای ارتباط از راه دور ،دنیای اطالعات به سمت کتابخانههای بدون کاغذ یا دیجیتالی
یا کتابخانههای مجازی پیش می رود (رهنمافرد.)1835 ،
- Doeis
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امروزه دگرگونی همه جانبه منابع و خدمات کتابخانهای ،کتابخانههای دانشگاهی را در معرض
آزمونی دشوار قرار داده است .در این شرایط دگرگون شده ،کتابخانههایی در انجام رسالت آموزشی و
پژوهشی خود موفق خواهند بود که با درک صحیح شرایط کنونی در جهت فراهم آوری زیر ساختهای
مناسب ،برای همگامی با شرایط امروز حرکت کنند .دانشگاه های آزاد اسالمی که کانون آموزش و
پژوهش خیل عظیمی از فرزندان مستعد کشور است ،با واقف بودن بر رسالتی که بر دوش کتابخانههای
دانشگاهی قرار دارد ،همواره در تالش ارتقای سطح کمی و کیفی کتابخانههای خود بوده است .در
این راستا کتابخانههای مرکزی واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی به منظور ارایه خدمات بهینه برای
جامعه استفاده کنندگان و جلب رضایت آنان به فراهم آوردن امکانات زیربنایی الزم همت
گماشتهاند(جمشیدی)1818،
کتابخانه دانشگاهی به عنوان مرکزی که مسوولیت ارایه خدمات اطالعاتی به جامعه وسیعی از
دانشجویان واعضای هیأت علمی را برعهده دارد ،نیازمند همگامی با نوآوریهای موجود در زمینه
اطالع رسانی است .افزایش تصاعدی تولیدات علمی و تأکید روزافزون دانشگاهها بر انجام پژوهشهای
پربار علمی ،روز به روز بر سنگینی وظایفی که بر دوش کتابخانههای دانشگاهی است ،می افزاید .این
کتابخانهها تنها زمانی میتوانند رضایت کاربران خود را جلب نمایند که خدمات اطالع رسانی مورد
تقاضای کاربران را در مطلوب ترین سطح ممکن ارایه دهند و تحقق این هدف در گرو فراهم بودن
امکاناتی مانند نیروی انسانی متخصص ،بودجه کافی ،تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مناسب و
دیدگاه مثبت کتابداران در رابطه با فناوری اطالعات است(بهارستان.)1831،
در این راستا مهم ترین عمل اساسی در موفقیت کتابخانهها منابع انسانی کتابخانهها و باالخص
کتابداران می باشند .آنان به عنوان هماهنگ کننده و ارتباط دهنده افراد با منابع و بازیگران اصلی این
سازمان اجتماعی هستند .بنابراین ضرورت دارد تا به بررسی نگرش ،مهارتهای اجتماعی کتابداران از
جمله مهارت اعتماد به نفس آنها پرداخته شود و عوامل موثر در این زمینه مورد بررسی و تبیین قرار
گیرد.
اعتماد به نفس ،درجه تصویب ،تأیید یا پذیرش و ارزشمندی است که شخص نسبت به خود یا
خویشتن احساس میکند این احساس ممکن است در مقایسه با دیگران باشد یا مستقل از آن ،اعتماد
به نفس به عنوان یک نیاز ،شامل احساساتی است که انسان به داشتن آن در یک سیستم متقابل
اجتماعی محتاج است بدین معنا که ،نیاز داریم تا مشترکات احساسی خود را با دیگران رد و بدل نماییم
و در درون خود احساس کنیم که با ارزشیم .همچنین احساس کنیم که دیگران ما را با ارزش می
پندارند و معتقد باشیم که آنان هم با ارزشند (فدایی.)1835 ،
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کتابخانه دانشگاهی ،دارای مجموعه ای از کتابداران تحصیلکرده میباشد که جامعه استفاده
کنندگان آنها؛ اساتید ،کارمندان ،پژوهشگران و دانشجویانی هستند که از سراسر کشور به نحوی در
این مراکز و واحدهای دانشگاهی مشغول کسب علم و دانش و انجام تحقیقات و پژوهشهای روزمره
میباشند ،دید علمی به مدیریت چنین کتابخانههایی ،نیازمند کاربرد اصول مدیریتی و پژوهشهایی
مرتبط می باشد؛ در این میان ،با توجه به اینکه داشتن نیروهایی توانمند جهت اداره امور کتابداری و
کتابخانهها ،مساله ای مهم و اساسی است ،توجه به عوامل موثر بر توانمندی کتابداران کتابخانههای
دانشگاهی نظیر مقوله اعتماد به نفس کتابداران نیز اهمیت شایانی دارد .همچنین با انجام این پژوهش
مشخص می شود که مسئوالن ذیربط تا چه حد تدابیر سازنده ای برای افزایش انگیزه درونی کتابداران
کتابخانه های عمومی برای ایجاد تغییرات در روش خدمت رسانی به مراجعان خود برپایه فناوری
اطالعات و همچنین ارتقا اعتماد به نفس آنها اندیشیده اند.
یکی از اساسی ترین فواید این پژوهش این است که بسیاری از مدیران کتابخانه های دانشگاهی
می توانند با الهام از این یافته ها درجهت شناخت و حل مشکالت اقدامات الزم را به عمل آورند و به
کمبودها و نقاط ضعف آموزش کتابداران پی برند و این امرمی تواند در برنامه ریزی آموزشی و آموزش
ضمن خدمت آن ها نیز مؤثر باشد لذا به تبعیت از روح پژوهش علمی و بنا به اهمیت هر دو متغیر این
نیاز و عالقه شکل گرفت که خأل تحلیل و بررسی مبنای این بحث مورد کنکاش قرار گیرد تا محققین
بعدی نیز در ادامه فعالیتهای علمی خود ضمن تکمیل آن به بینش ،خاستگاهها و آموزههای این مبنا و
مبانی دیگر در رابطه با کتابخانهها بپردازند بنابراین در این پژوهش درصددیم که به بررسی تعیین رابطه
بین استفاده از فناوری اطالعات و اعتماد به نفس کتابداران کتابخانههای دانشگاهی دانشگاه آزاد
بپردازیم امید است این پژوهش بتواند راهگشای بسیاری از مدیران باشد تا با الهام از این یافتهها در
جهت شناخت و حل مشکالت اقدامات الزم را به عمل آورند.
اهداف پژوهش
هدف اصلی پژوهش:
تعیین رابطه استفاده از فناوری اطالعات با اعتماد به نفس کتابداران کتابخانههای دانشگاهی دانشگاه
آزاد اسالمی شهر تهران
اهدف فرعی پژوهش:
تعیین رابطه استفاده از فناوری اطالعات با اعتماد به نفس عمومی کتابداران کتابخانههای دانشگاهی
دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران
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تعیین رابطه استفاده از فناوری اطالعات با اعتماد به نفس اجتماعی کتابداران کتابخانههای
دانشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران
تعیین رابطه استفاده از فناوری اطالعات با اعتماد به نفس شغلی کتابداران کتابخانههای دانشگاهی
دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران
تعیین رابطه استفاده از فناوری اطالعات با اعتماد به نفس تحصیلی کتابداران کتابخانههای
دانشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران
تعیین رابطه استفاده از فناوری اطالعات با اعتماد به نفس خانوادگی کتابداران کتابخانههای
دانشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران
سواالت پژوهش
سئوال اصلی پژوهش
آیا بین استفاده از فناوری اطالعات با اعتماد به نفس کتابداران کتابخانههای دانشگاهی دانشگاه آزاد
اسالمی شهر تهران رابطه معنادار وجود دارد؟
سواالت فرعی پژوهش
آیا بین استفاده از فناوری اطالعات با اعتماد به نفس عمومی کتابداران رابطه معنادار وجود دارد؟
آیا بین استفاده از فناوری اطالعات با اعتماد به نفس اجتماعی کتابداران رابطه معنادار وجود دارد؟
آیا بین استفاده از فناوری اطالعات با اعتماد به نفس شغلی کتابداران رابطه معنادار وجود دارد؟
آیا بین استفاده از فناوری اطالعات با اعتماد به نفس تحصیلی کتابداران رابطه معنادار وجود دارد؟
آیا بین استفاده از فناوری اطالعات با اعتماد به نفس خانوادگی کتابداران رابطه معنادار وجود دارد؟
نوربخش بنجار و همکاران( )1818نیز پژوهشی را تحت عنوان " کاربست فناوری اطالعات و رابطه
آن با موفقیت کارآفرینان استان گلستان" انجام شده است .هدف از این پژوهش بررسی کاربست فناوری
اطالعات ورابطه آن با مولفههای موفقیت کارآفرینان استان گلستان بود .این تحقیق به صورت توصیفی،
پیمایشی و همبستگی انجام گرفت .پس از مطالعه ادبیات تحقیق ،مولفهها و عوامل موثر بر فناوری
اطالعات و موفقیت کارآفرینان در بین کارآفرینان استان گلستان استخراج گردید و سپس با استفاده از
یک پرسشنامه محقق ساخته در مورد فناوری اطالعات و پرسشنامه استاندارد استیفن رابینز وماری
کوالتر در مورد کارآفرینی مولفههای مستخرج از مبانی نظری تهیه شد ،جامعه آماری این تحقیق شامل
 32نفرازکارآفرینان استان گلستان بود .نمونه آماری شامل  66نفر ازکارآفرینان استان گلستان بودکه
بااستفاده از جدول کرجسی -مورگان حجم نمونه تعیین گردید .بررسیها در سطح  15درصد اطمینان
نشان داد  :. 1بین کاربست فناوری اطالعات با دانش روز کارآفرینان استان گلستان رابطه معنی داری
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وجود دارد .2 .بین کاربست فناوری اطالعات با ابتکار و نو آوری کارآفرینان استان گلستان رابطه معنی
داری وجود دارد .8بین کاربست فناوری اطالعات با توانایی بکارگیری ریسکهای حساب شده
کارآفرینان استان گلستان رابطه معنی داری وجود دارد .4 .بین کاربست فناوری اطالعات با اعتماد به
نفس کارآفرینان استان گلستان رابطه معنی داری وجود دارد.
فرهادی ( )1818در پژوهشی با عنوان " بررسی وضعیت کتابخانههای دانشگاهی شیراز و نگرش
کتابداران درباره کاربرد فن آوری اطالعاتی در کتابخانه " به بحث پیرامون میزان کاربرد فن آوریهای
اطالعاتی در کتابخانههای دانشگاهی شیراز پرداخته است .جامعه پژوهش شامل کلیه کتابداران
کتابخانههای دانشگاهی شیراز می باشد و نمونه آمار ی به صورت تصادفی ساده  152نفر تعیین گردیده
است .یافتهها نشانگر نابرابری امکانات و تجهیزات رایانهای در کتابخانههای دانشگاهی شیراز است.
 %52کتابخانههای دانشگاهی شیراز به شبکه خارجی (اینترنت) و حدوداً  %17به شبکه اطالع رسانی
داخلی کشور متصل هستند .از نظر استخدام متخصص رایانه به جز کتابخانه کشاورزی دانشگاه شیراز،
سایر کتابخانهها از وجود متخصص رایانه محروم بودهاند.
علیدوستی( )1818نیز در تحقیق خویش با عنوان ":طراحی و تبیین مدل عوامل کلیدی موثر بر
کاربرد فناوری اطالعات در ادارههای کل سازمانهای دولتی استانهای صنعتی ایران (مطالعه موردی:
استان فارس) «نتایج طراحی و تبیین مدل عوامل کلیدی موثر بر کاربرد فناوری اطالعات در سازمانهای
دولتی ایران را ارائه داده است .در این پژوهش ابتدا سیاهه ای از عوامل موثر بر کاربرد فناوری
اطالعات از پژوهشهای پیشین استخراج شده ،سپس این سیاهه با روش دلفی تکمیل و نهایی شده
است .پس از آن عوامل موثر بر کاربرد فناوری اطالعات در سازمانهای دولتی ایران از نظر اعضای
پانل دلفی تعیین شده است .بر اساس یافتههای پژوهش ،اعضای پانل دلفی در مجموع  27عامل را
در موفقیت و شکست کاربرد فناوری اطالعات در سازمانهای دولتی ایران کلیدی تشخیص دادند .در
نهایت پنج عامل در موثر در یک مدل علّی آرایش داده شدند و روابط میان آنها با استفاده از تحلیل
مسیر تبیین شد .ضریب تعیین مدل نهایی این پژوهش معادل 81/1درصد بود.
پروشا( )2214در پژوهشی با عنوان" برنامه ریزی راهبردی در کالج اجتماعی فناوری اطالعات:
یک مطالعه دلفی برای برنامه ریزی "به بررسی کاربرد فناوری در کالج اجتماعی فناوری اطالعات
می پردازد .در این پژوهش کالجهای اجتماعی در ارتباط با کاربرد فناوری برای برنامههای درسی و
خدمات کالج مورد مطالعه قرار گرفتهاند .در این تحقیق با تصمیم گیرندگان سازمانی مصاحبه شده و
از نتایج مصاحبههای فردی برای فرموله کردن موضوعهای عام در حوزه برنامه ریزی فناوری استفاده
شده است .یافتههای پژوهش حاصل بررسی روشهای ارزیابی فناوری و تامین بودجه در کالج اجتماعی
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بوده و نشان دهنده افراد صاحب صالحیت برای برنامه ریزی ،راهبردهای برنامه ریزی ،معیارهای
تعیین مخارج فناوری و نیز سایر نکات حساس و حیاتی که باید مد نظر قرار گیرند ،بوده است.
پژوهش متسگر( )2218با عنوان" مطالعه کیفی فنون برنامه ریزی راهبردی فناوری مورد استفاده
در زمان تغییرهای سریع فناوری در کالجهای فنی و اجتماعی "یک مطالعه کیفی است که بهترین
شیوههای به کار رفته برای برنامه ریزی راهبردی نظامهای اطالعاتی در پنج کالج جنوب شرقی
مجموعه کالجهای فنی ویکاسین را مورد بررسی قرار داده است .هدف از این مطالعه تعیین بهره
گیران و روند تغییرهای آینده ،به منظور افزایش کارایی در برنامه ریزی برای ایجاد دستورالعملهای
مبتنی بر فناوری است .روش شناسیهای اولیه ای که برای پژوهشهای بنیادی مورد استفاده قرار
گرفته اند ،شامل روش شناسیهای توصیف کیفی ،مانند تحلیلهای مطالعات موردی ،مصاحبه و
گروههای منتخب میشوند .الگوی پیشنهادی تحقیق ،عامل زمان و مکان را کم رنگ ساخته و عوامل
تحویل کیفیت ،سهولت و خدمات را بعنوان فاکتورهای تعیین کننده انتخاب کرده است.
تیتثاسیری( )2211در پژوهشی با عنوان " فرآیند برنامه ریزی راهبردی اطالعات برای موسسات
آموزش عالی در تایلند "با بررسی وضعیت فناوری اطالعات ،به ارائه برنامه ریزی راهبردی فناوری
اطالعات در موسسات آموزش عالی خصوصی و عمومی تایلند پرداخته است .روش پژوهشی پیمایشی
بوده و پرسشنامه ای برای افراد منتخب  13موسسه عمومی و  16موسسه خصوصی ارسال شده است.
یکی از مشکالت مدیریت فناوری اطالعات در موسسات آموزش عالی تایلند فقدان برنامه ریزی تعیین
شد .یافتهها نشان داد که برخی از موانع مهم که در هنگام تهیه برنامهها وجود داشت ،مشکالت مالی
و نیروی انسانی فناوری اطالعات بود .به منظور پشتیبانی از توسعه برنامه ریزی راهبردی فناوری
اطالعات در موسسات تایلند ،یک فرآیند برنامه ریزی راهبردی فناوری اطالعات شامل چهار مرحله
برای موسسات آموزش عالی تایلند در این پژوهش پیشنهاد شده است.
روش تحقیق
متغیرهای موجود در تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است .بنابراین میتوان اذعان نمود که این
تحقیق به دلیل اینکه به جمع آوری نظرات کتابدارن پرداخته ،توصیفی و همچنین به تعیین ارتباط
فناوری اطالعات با اعتماد به نفس پژوهش حاضر از نظر هدف ،در حیطه پژوهشهای کاربردی است،
از آنجا که در این روش پژوهش ،مطالعه آزمودنیها در محیط طبیعی خود می پرازد و شامل جمع
آوری دادههای اولیه است ،از این رو از روش میدانی بهره گرفته شد .هم چنین ،این تحقیق توصیفی از
نوع همبستگی است ،زیرا پژوهشگر اندازه متغیرها را دستکاری ننموده ،بلکه از اندازههای متفاوت و
موجود استفاده کرده و رابطه بین آنها را مورد اندازه گیری قرار داده است،به عبارتی ،رابطه دو به دوی

تعیین رابطه استفاده از فناوری اطالعات با اعتماد به نفس کتابداران کتابخانههای دانشگاهی 121...

کتابداران کتابخانههای دانشگاهی دانشگاه های آزاد اسالمی شهر تهران پرداخته است ،همبستگی می
باشد.
جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش شامل  213نفر از کتابدارانی که به صورت رسمی یا قراردادی در کتابخانههای
دانشگاهی دانشگاه های آزاد اسالمی شهر تهران(واحد تهران شمال ،تهران جنوب ،تهران شرق و تهران
غرب) در سال تحصیلی  1814-15مشغول به کار بودهاند ،می باشد .که برای تعیین حجم نمونه از
جدول کرجسی و مورگان استفاده گردید .براساس این جدول ،حجم جمعیت جامعه نمونه  142نفر
انتخاب شد.
روش جمع آوری اطالعات و ابزار پژوهش
به طور کلی در این پژوهش ،جمع آوری دادهها به شرح زیر صورت گرفته است:
روش کتابخانهای و اسنادی:استفاده از کتب،پایاننامهها ،نشریات و فصلنامههای داخلی روش میدانی :با توجه به موضوع و اهداف تحقیق ،پژوهشگر برای بررسی استفاده از فناوریاطالعات و اعتماد به نفس به ترتیب از پرسشنامههای محقق ساخته و استاندارد شده استفاده کرده و
اطالعات و دادههای مورد نیاز را ازمیان کتابداران کتابخانههای دانشگاهی دانشگاه های آزاد اسالمی
شهر تهران گردآوری کرده است .این پرسشنامه شامل سه قسمت است:
.1سؤالهایی به منظور کسب اطالعات در باره ویژگیهای جمعیت شناختی
.2سوالهایی به منظور بررسی شاخص استفاده از فن آوری اطالعات است(.پرسشنامه محقق ساخته)
.8سوالهایی به منظور بررسی میزان اعتماد به نفس(.پرسشنامه استاندارد شده )

روش تجزیه و تحلیل دادهها
دادههای موجود در پرسش نامهها پس ازگرد آوری ،با استفاده ازتکنیکهای آماری (توصیفی،
تحلیلی) و نرم افزار آماری  spss 13مود تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .دادههای بدست آمده ازهر پرسش
نامه باتوجه به تخصیص عددی به گزینههای موجود  1تا  5ارزشگذاری شدند ؛ که نتایج آن به تفصیل
بیان گردیده است.
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ویژگیهای جمعیت شناختی کتابداران
جنسیت
جدول یک:توزیع فراوانی و درصد کتابداران مورد مطالعه برحسب جنسیت
جنسیت
زن
مرد
کل

فراوانی
61
71
142

فراوانی درصدی
41
51
122

همانطور که در جدول شماره یک مالحظه میشود از مجموع  142کتابدار مورد مطالعه )%41( 61
مرد و  )% 51( 71را زن تشکیل می دهند.
سوال اول پژوهش
آیا بین استفاده از فناوری اطالعات با اعتماد به نفس عمومی کتابداران رابطه معنادار وجود دارد؟
جدول دو :نتایج آزمون رابطه استفاده از فناوری اطالعات با اعتماد به نفس عمومی کتابداران
متغیرها

ضریب همبستگی پیرسون

 Sigسطح معناداری

استفاده از فناوری اطالعات
اعتماد به نفس عمومی

2/738

2/241

همانطور که در جدول شماره دو دیده میشود ضریب همبستگی  2/738و سطح معناداری آن
( )Sig =2/241محاسبه شده است و از آنجا که سطح معناداری محاسبه شده از( )α =2/25کوچکتر
می باشد بنابراین نتایج نشان می دهد بین دو متغیر در سطح  %15اطمینان رابطه معنی داری وجود
دارد .همچنین این همبستگی مستقیم و در حد زیاد بین استفاده از فناوری اطالعات با اعتماد به نفس
عمومی کتابداران وجود دارد.
سوال دوم پژوهش
آیا بین استفاده از فناوری اطالعات با اعتماد به نفس اجتماعی کتابداران رابطه معنادار وجود دارد؟

تعیین رابطه استفاده از فناوری اطالعات با اعتماد به نفس کتابداران کتابخانههای دانشگاهی 111...

جدول شماره سه نتایج آزمون رابطه استفاده از فناوری اطالعات با اعتماد به نفس اجتماعی کتابداران
متغیرها

ضریب همبستگی پیرسون

 Sigسطح معناداری

استفاده از فناوری اطالعات
اعتماد به نفس اجتماعی

2/371

2/221

همانطور که در جدول سه دیده میشود ضریب همبستگی  2/371و سطح معناداری آن
( )Sig =2/221محاسبه شده است و از آنجا که سطح معناداری محاسبه شده از( )α =2/25کوچکتر
می باشد بنابراین نتایج نشان می دهد بین دو متغیر در سطح  %15اطمینان رابطه معنی داری وجود
دارد .همچنین این همبستگی مستقیم و در حد زیاد بین استفاده از فناوری اطالعات با اعتماد به نفس
اجتماعی کتابداران وجود دارد.
سوال سوم پژوهش
آیا بین استفاده از فناوری اطالعات با اعتماد به نفس شغلی کتابداران رابطه معنادار وجود دارد؟
جدول چهار نتایج آزمون رابطه استفاده از فناوری اطالعات با اعتماد به نفس شغلی کتابداران
متغیرها

ضریب همبستگی پیرسون

 Sigسطح معناداری

استفاده از فناوری اطالعات
اعتماد به نفس شغلی

2/156

2/215

همانطور که در جدول چهار دیده میشود ضریب همبستگی  2/156و سطح معناداری آن
( )Sig =2/215محاسبه شده است و از آنجا که سطح معناداری محاسبه شده از( )α =2/25کوچکتر
می باشد بنابراین نتایج نشان می دهد بین دو متغیر در سطح  %15اطمینان رابطه معنی داری وجود
دارد .همچنین این همبستگی مستقیم و در حد زیاد بین استفاده از فناوری اطالعات با اعتماد به نفس
شغلی کتابداران وجود دارد.
سوال چهارم پژوهش
آیا بین استفاده از فناوری اطالعات با اعتماد به نفس تحصیلی کتابداران رابطه معنادار وجود دارد؟
جدول پنج نتایج آزمون رابطه استفاده از فناوری اطالعات با اعتماد به نفس تحصیلی کتابداران
متغیرها

ضریب همبستگی پیرسون

 Sigسطح معناداری

استفاده از فناوری اطالعات
اعتماد به نفس تحصیلی

2/281

2/221
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همانطور که در جدول پنج دیده میشود ضریب همبستگی  2/281و سطح معناداری آن
( ) sig=2/221محاسبه شده است و از آنجا که سطح معناداری محاسبه شده از( )α =2/25کوچکتر
می باشد بنابراین نتایج نشان می دهد بین دو متغیر در سطح  %15اطمینان رابطه معنی داری وجود
دارد .همچنین این همبستگی مستقیم و در حد ضعیفی بین استفاده از فناوری اطالعات با اعتماد به
نفس تحصیلی کتابداران وجود دارد.
سوال پنجم پژوهش
آیا بین استفاده از فناوری اطالعات با اعتماد به نفس خانوادگی کتابداران رابطه معنادار وجود دارد؟
جدول شش رابطه استفاده از فناوری اطالعات با اعتماد به نفس خانوادگی کتابداران
متغیرها
سواد اطالعاتی
حفظ اموال عمومی و استفاده بهینه از امکانات

ضریب همبستگی پیرسون  Sigسطح معناداری
2/121

2/211

همانطور که در جدول شش دیده میشود ضریب همبستگی  2/121و سطح معناداری آن
( )sig=2/211محاسبه شده است و از آنجا که سطح معناداری محاسبه شده از( )α =2/25کوچکتر می
باشد بنابراین نتایج نشان می دهد بین دو متغیر در سطح  %15اطمینان رابطه معنی داری وجود دارد.
همچنین این همبستگی مستقیم و در حد ضعیفی بین استفاده از فناوری اطالعات با اعتماد به نفس
خانوادگی کتابداران وجود دارد.
نتیجه گیری
اعتماد نفس ،عامل اساسی در چگونگی ارتباط با زندگی است و اثری قطعی بر استقالل ،توانمندی
و مؤثر بودن ما دارد ،نوع برخورد ما با زندگی ،به حرمت نفس ما بستگی دارد و میتواند آن را از
وضعیتی مطمئن ،مثبت و خوش بینانه به حالتی توأم با تردید ،منفی و بدبینانه مبدل کند .باور به
تواناییها و توانمندیهای خویش رمزموفقیت هرفرد در زندگی است .بنابراین بر اساس یافتههای
پژوهش مبنی بر ارتباط معنادار استفاده از فناوری اطالعات و اعتماد به نفس کتابداران ضرورت دارد زیر
ساختهای الزم برای تجهیز هر چه بیشتر کتابخانههای دانشگاهی به فناوری اطالعات فراهم گردد تا
بدینوسیله کتابدارانی با اعتماد به نفس باال و روحیه خودباوری ،به توانمندیهای خویش ایمان پیدا کنند
تا از این طریق به سمت موفقیت شغلی سوق داده شوند.

تعیین رابطه استفاده از فناوری اطالعات با اعتماد به نفس کتابداران کتابخانههای دانشگاهی 118...

نتایج این تحقیق با نتایج مطالعات انجام شده از جمله پژوهش های ستاری و محمدی(، )1812
زنگنه () 1835و شبیری و عطاران (  ) 1835همسو می باشد و تحقیقات آنها نیز رابطه مستقیم بین
استفاده از فناوری اطالعات با اعتماد به نفس اجتماعی را مورد تایید قرار می دهند .یکی از مهارتهای
اساسی در کتابداران و متخصصان علم اطالعات و دانش شناسی ،داشتن اعتماد به نفس اجتماعی در
برخورد با مراجعان می باشد.آنها به عنوان میانجی بین کاربران و جستجو کنندگان اطالعاتی و منابع
اطالعاتی و تولیدکنندگان اطالعانی عمل میکنند .کتابداران باید مهارتهای ارتباط عمومی باال و
مناسبی داشته باشند .مهارتهای ارتباطی از جمله داشتن اعتماد به نفس اجتماعی در موفقیت و دستیابی
به اهداف ،بسیار مهم گزارش شدهاند و وجود آنها میتواند احساس رضایت را در مخاطب به وجود آورد.
این موضوع در مطالعات پژوهشگران دیگر نیز گزارش شده است که مهارتهای ارتباطی میتواند در
زندگی شخصی و سازمانی یک عامل موفقیت و رسیدن به اهداف باشد و افراد و سازمانهایی که از این
مهارتها برخوردارند ،به موفقیتهای بیشتر و باالتری دست یافتهاند.
بنابراین با توجه به نتایج پژوهش مبنی بر ارتباط استفاده از فناوری اطالعات کتابداران و اعتماد به
نفس اجتماعی،تحصیلی،خانوادگی و شغلی آنان ضرورت دارد که کتابداران در زمینه ارتقا سواد رایانهای
خود تالش مضاعف نمایند زیرا همانطور که بیان گردید این عامل تاثیر مهمی در ارتقا اعتماد به نفس
اجتماعی کتابداران و موفقیت شغلی آنها دارد.
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منابع فارسی
-

اتکینسون ،ریتا ال .و دیگران ( ،)1837زمینه روانشناسی هیلگارد ،ترجمه محمدنقی براهنی و دیگران ،تهران:
رشد.

-

اسالمی ،سید حسن ( ،)1838اعتماد به نفس ،تهران :موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

-

بهارستان ،جلیل( ،)1831بررسی اعتماد به نفس دانش آموزان دختر وپسر سال سوم راهنمایی شهرستان
بافق ،پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی ،دانشگاه یزد.

-

زنگنه ،حسین(،)1835تأثیر استفاده از فن آوری اطالعات و ارتباطات بر پرورش تفکر انتقادی دانش آموزان
پسر سال سوم متوسطه شهر تهران ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبایی.

-

ستاری ،صدرالدین و محمدی ،پروین( .)1812بررسی روابط میزان استفاده از فن آوری اطالعات و موفقیت
آموزشی دانش آموزان مقطع متوسطه ،فن آوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی.31-16 ،)4(1 ،

-

شبیری ،علی؛ عطاران ،محمد( ،)1835بهره گیری از نرم افزار کمک آموزشی فیزیک سوم دبیرستان و
بررسی تأثیر آن در پیشرفت تحصیلی و تعامل دانش آموزان در کالس ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه
تربیت معلم تهران.

-

طباطبایی ،محمدحسین( 1417ق) ،المیزان فی تفسیر القران الکریم ،قم :جامعه مدرسین قم

-

علیدوستی ،سیروس( ،)1818طراحی و تبیین مدل عوامل کلیدی و موثر بر کاربرد فناوری اطالعات در
ادارههای کل سازمانهای دولتی استانهای صنعتی ایران (مطالعه موردی :استان فارس) ،رساله دکتری،
دانشگاه تهران.

-

علیدوستی ،سیروس؛ شیخ شجاعی ،فاطمه ( ،)1818فناوری اطالعات و کتابخانه ،تهران :پژوهشگاه اطالعات
و مدارک علمی ایران.

-

فدائی عراقی ،غالمرضا( ،)1835کتاب و کتابخانه :مدیریت و توسعه فرهنگی ،تهران :سازمان مدارک فرهنگی
انقالب اسالمی.

-

فدائی ،غالمرضا و مجید سبزی پور( ،)1836ارزیابی خدمات مرجع الکترونیکی در وب سایت کتابخانه
دانشگاه های دولتی شهر (گزارشی از پیشرفت کار یک طرح پژوهشی) ،کتابداری و اطالع رسانی ،)11(48
بازیابی  17مهر .1831

-

فرهادی ،ربابه( ،)1818بررسی وضعیت کتابخانههای دانشگاهی شیراز و نگرش کتابداران درباره کاربرد
فناوری آوریهای اطالعاتی در کتابخانه ،فصلنامه کتاب ،شماره .42

115... تعیین رابطه استفاده از فناوری اطالعات با اعتماد به نفس کتابداران کتابخانههای دانشگاهی

 پایان نامه،)بر تحوالت فرهنگیIT( ) تاثیر گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات1832(  فاطمه،کبیری

-

( محمد تقی،مهدوی-26 ص، تهران، واحد علوم و تحقیقات،گروه مدیریت امور فرهنگی،کارشناسی ارشد
. پژوهشهای علمی و صنعتی، نیازهای اطالعات تکنولوژی سازمانی،)1831
. کتابدار: تهران. ترجمه اسد اهلل آزاد، تاریخ و فلسفه کتابداری،) 1832( آجیت کومار،موکهرجی

-

 کاربست فناوری اطالعات و رابطه آن،)1818( محمدعلی، فریدن؛ مصطفی پور،طاهره؛ آزما،نوربخش بنجار

-

.88  شماره، فصلنامه کتاب،با موفقیت کارآفرینان استان گلستان
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