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 مقدمه

 انواع در خانهکتاب نهاد توسعه و تغییر شاهد اجتماعی، تغییرات دوشادوش و تاریخی تحوالت کنار در

 برای پادشاهان که جاللی و شکوه واسطهبه باستان دوران در. هستیم رسانیاطالع و اریکتابد حرفه و آن

 آن به بزرگان و داندانشمن که یابیممی تشریفاتی و اشرافی ایحرفه را کتابداری آفریدند،می هایشانکتابخانه

 اهمیتبی شاهد اروپا، در هاکتابخانه رفتن زوال به و اجتماعی انحطاط واسطهبه وسطیقرون در گماشتند؛می

 کتابداری حرفه و کتابخانه اجتماعی تغییرات و صنعتی توسعه با جدید قرون در و هستیم کتابداری حرفه شدن

 .(1366تامپسون، ) یابدمی مجدد تولدی

ا شرایط ای دوسویه بتوان چنین استدالل نمود که منزلت نهاد کتابخانه و حرفه کتابداری، رابطهمی

واند تگونه که شرایط اجتماعی بر منزلت کتابخانه و کتابداری اثرگذار است، میعی خود دارد. هماناجتما

تواند باعث بهبود یا به محاق رفتن کتابخانه گردد و از آن اثرپذیر هم باشد. جامعه و شرایط اجتماعی می

موع و منظور از شرایط اجتماعی، مجتواند همین اثربخشی را بروز دهد. البته مراد متقابالً کتابخانه نیز می

 شرایط تاریخی، سیاسی، فرهنگی، علمی، فناوری و نظایر آن در یک جامعه است.

دانشگاه نیز اگرچه تاریخی دیرین دارد اما به شکل امروزی محصول دوره پسارنسانس است 

(Grendler, 2004با وجود این، دانشگاه .)تا آکادمی افالطون، از جامع شاپور ها از گذشته تا امروز، از جندی

گونه ( دانشگاه را این1382) ، تعریف و کارکردی مشخص دارد. معین2تیآیو ام 1ری و بغداد تا هاروارد

 و دانشکده چند شامل وسیع علمی مؤسسه دانش، تعلم و تعلیم محل دانش، جای»تعریف نموده است: 

دانش، نیازمند ابزارهای برای انجام این کار بود و از جمله عنوان محلی برای تعلیم و تعلم . دانشگاه به«مؤسسه

اطالعاتی و علمی است. این امر وجود نهادی در ـو امروزه منابع چاپی و غیر چاپی این ابزارها، منابع چاپی

گفت با  توانپذیر ساختن اطالعات را آشکار ساخت. در واقع میدانشگاه برای تأمین، سازماندهی و دسترس

های دانشگاهی و کتابداری دانشگاهی احساس شد. ها، نیاز به کتابخانهو تأسیس اولین دانشگاهظهور 

ه داند کمی کتابخانه شماری یا (، کتابخانه دانشگاهی را یک1381) رسانیالمعارف کتابداری و اطالعدایره

 شود.می ارهاد و هداری،نگ تأسیس، دانشگاه یک توسط استادان و و دانشجویان نیازهای به جوابگویی برای

 شهرت در که دانشجویان، زیاد شمار در را نه هادانشگاه عظمت و ( اعتبار1991) 3به باور تامپسون

 تحقیق، بزارا به خود تجهیز گرو در دانشگاه یک توفیق و دانش پیشرفت و پژوهش امر به پرداختن در آنها

 
1. Harvard 
2. MIT 

3. Thompson 
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 ت.اس غنی هایکتابخانه و مجهز هایآزمایشگاه جمله از

ند و دا( انجام هر فعالیتی را هر اندازه ساده هم که باشد نیازمند استفاده از اطالعات می1392) فتاحی

اور داند. وی با بیان این مطلب، بر این باستفاده از اطالعات را عاملی بسیار مهم در توسعه اقتصادی جوامع می

 در توانندمی گیریتصمیم و ریزی،برنامه ارها،باز نیازها، است که کتابخانه و حرفه کتابداری با شناسایی

 آفرینی مؤثری داشته باشند.نقش جوامع اقتصادی موفقیت

های دانشگاهی با وجود این اهمیت، با وجود این، همواره این پرسش مطرح است که آیا کتابخانه

و  زم هستند  آیا کتابخانهدر دیدگاه دانشگاهیان اعم از مدیران، استادان و دانشجویان دارایشان و منزلت ال

های دانشگاهی حرفه کتابداری، در دانشگاه از موقعیت مناسبی برخوردار است  دانشگاهیان در مورد کتابخانه

های ایناندیشند و جایگاه کتابخانه و کتابداری در باور آنان چگونه است  و بسیاری از پرسشچگونه می

رآمد تا به بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه رازی در مورد رو، پژوهش حاضر در صدد بچنینی. از این

 منزلت کتابخانه و حرفه کتابداری بپردازد.

 

 های پژوهشپرسش

 ها بود:این پژوهش در صدد یافتن پاسخ برای این پرسش

 است  چگونه دانشجویان از دیدگاه کتابخانه منزلت -1

  است چگونه دانشجویان از دیدگاه کتابداری حرفه منزلت -2

گروه  و سن، مقطع جنسیت، متغیرهای اساس بر کتابخانه منزلت مورد در دانشجویان دیدگاه آیا -3

 است  متفاوت تحصیلی

 و طعسن، مق جنسیت، متغیرهای اساس بر کتابداری حرفه منزلت مورد در دانشجویان دیدگاه آیا -4

 است  متفاوت گروه تحصیلی

 

 مروری کوتاه بر مطالعات پیشین

 این دانمنحرفه هایدغدغه از همواره کتابداری و کتابخانه اجتماعی منزلت و جایگاه اینکه وجود با

 هایفعالیت عمده. نیست دیرین چندان عرصه این در روشمند پژوهش و کاوش اما است، بوده عرصه

 دهدمی شانن هاپیشینه مرور و است گرفته صورت گذشته سال بیست در زمینه این در شده انجام پژوهشی

 همیتا مسأله طرح وجود این با است؛ بوده پژوهشگران توجه مورد جهان نقاط اکثر در تقریباً مقوله، این
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 .شد انجام آمریکایی پژوهشگران توسط بار نخستین کتابداری و کتابخانه منزلت و جایگاه

 جتماعیا جایگاه کسب برای عاملی عنوانبه خدمات توسعه از( 1385) آستانه فراشباشی و فرصیادی

 خود جتماعیا وجهه توانندمی صورتی در کتابداران آنان باور به. کردند یاد آن ارتقای و کتابداران شایسته

. یابند قتوفی فناوری چالش ویژهبه خود حرفه روی پیش هایچالش بر نمایند تالش که بخشند بهبود را

 بین کامل اعتماد چون عواملی دهدمی نشان( 1393) رادستوده نظیر پیشین هایپژوهش برخی هاییافته

 از خارج تانهدوس روابط عالی، سطح در صمیمانه و شخصی روابط کتابداران، بین متقابل اعتماد کتابداران،

 کار، در دیتج بودن، متعهد پذیری،مسئولیت کتابداران، بین فداکاری و گذشت عالی، سطح در کار محیط

 حکیمی، .مؤثرند یاجتماع سرمایه توسعه در کتابخانه منافع گرفتن نظر در و محوله وظیفه از بیشتر کردن کار

 رقش جنوب شهروندان دیدگاه از کتابداران اجتماعی پایگاه بررسی با نیز( 1395) نظامی سوری و طبسی

 این نتایج. دارند ریتپائین اجتماعی پایگاه مشاغل، دیگر به نسبت کتابداران رسیدند که نتیجه این به ایران

 هایتابخانهک کتابداران که داد نشان گرفت، انجام نامهپرسش ابزار و پیمایشی روش از استفاده با که پژوهش

 همچنین آنان. دبودن برخوردار باالتری اجتماعی منزلت از عمومی هایکتابخانه کتابداران به نسبت دانشگاهی

 نیاز شناخت کتابداران، آموزش دولت، هتوج نظیر کتابداران، اجتماعی منزلت ارتقای برای راهکارهایی

 کارشناسی نامهپایان در( 1394) مرادزاده. دادند ارائه کتابداران، و هاکتابخانه اهمیت سازیبرجسته و مخاطب

 که هشپژو این. پرداخت دانشگاهیان منظر از دانشگاهی کتابداران اجتماعی منزلت بررسی به خود ارشد

 نیمه مصاحبه و 1ایزمینه نظریه کیفی روش از استفاده با داشت، تأکید بدارانکتا اجتماعی منزلت بر صرفاً

 شپژوه این هاییافته. شد انجام خوارزمی دانشگاه دکتری دانشجویان و استادان از نفر 19 با ساختاریافته

 ابدارانکت اجتماعی منزلت ارتقاء و ایجاد در را فرهنگیـاجتماعی و سازمانی شخصی، عامل سه که داد نشان

 جایگاه پرسشنامه یابی اعتبار و ساخت هدف با که پژوهشی در( 1395) عمیر کعب و حیدری. است مؤثر

 جایگاه بر اثرگذار عاملی 9 میان از که دریافتند دادند انجام شناسیدانش و اطالعات علم حرفه اجتماعی

-جمعیت ایهویژگی از برخی بین ابطهر بررسی. دارد را اثرگذاری بیشترین اقتصادی عامل حرفه، اجتماعی

 شاهینی و دلیبیگ توسط که عمومی هایکتابخانه اجتماعی منزلت به نسبت آنان دیدگاه و اهواز مردم شناختی

 و ثبتم عمومی هایکتابخانه به نسبت اهواز مردم کلی نگرش که بود آن از حاکی گرفت صورت( 1396)

 27 با ساختاریافته نیمه مصاحبه و کیفی رویکرد با( 1396) موحدیان و شعبانی. است« مطلوب نسبت به»

 جتماعیا منزلت بر اثرگذار عامل پنج که دریافتند زنجان استان عمومی هایکتابخانه در شاغل کتابدار

 
1. Grounded Theory 
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 و کتاب به جامعه نگاه کتابداری، حرفۀ هایویژگی کتابداران، فردی هایویژگی از عبارتند کتابداران

 بود نآ از حاکی همچنین پژوهش این نتایج. هاکتابخانه سازمانی عوامل و هاکتابخانه خدمات کتابخانه،

 شاغل ارانکتابد اجتماعی منزلت ارتقای در عامل ترینمهم کنند،می دریافت هاکتابخانه از مردم که خدماتی

 نظر از که داد نشان نیز( 1396) عمیر کعب و کوکبی حیدری، پژوهش هاییافته. هاستکتابخانه آن در

 شش به شناسی-دانش و اطالعات علم رشته اجتماعی جایگاه اهواز، شهر ایهکتابخانه در شاغل کتابداران

 نیاز و آموزیمهارت ای،حرفه استانداردهای شغلی، اقتصاد رشته، گراییتخصص فردی، خصوصیات عامل

 رترمؤث عوامل بقیه از رشته به اجتماعی ازنی و رشته گراییتخصص عامل دو و دارد بستگی رشته به اجتماعی

 هایکتابخانه به نسبت اهواز مردم نگرش بررسی ضمن( 1396)بیگدلی، شاهینی، میرزایی و مؤمنی . هستند

 هایتابخانهک خدمات به نسبت شده یاد شهر مردم دریافتند عمومی، هایکتابخانه کتابداران منزلت و عمومی

 .دارند منفی نگرشی هاکتابخانه این مجموعه به نسبت و مثبت دیدی عمومی

 یکی ( در1992) 1گیردی و پرینس. است شد انجام حوزه این در هاییپژوهش نیز، ایران از بیرون در

 از برخی رد کتابداران اجتماعی منزلت و موقعیت بررسی با زمینه، این در پژوهشی هایفعالیت نخستین از

 با کشورها این در کتابداران اجتماعی منزلت و موقعیت که دریافتند ،آفریقا و التین آمریکای کشورهای

 انشگاهید هایکتابخانه از دانشجویان درک. است کاهش و افت حال در شدت به فناورانه تغییرات به توجه

 درکی 3نبراسکا دانشگاه دانشجویان که دریافتند آنان. است بوده ( نیز1997) 2پاستین و هرنون توجه مورد

( 2002) 4ژیالسیک آپاراک و پتر. دارند دانشگاه آن کتابخانه توسط شده ارائه خدمات و امکانات از هممب

 دیگر به بتنس کرواسی کشور در کتابداران مردم، دیدگاه اساس بر که رسیدند نتیجه این به خود مطالعه در

 این اب. برخوردارند تریپائین اجتماعی جایگاه از معلمان و دانانحقوق مهندسان، پزشکان، نظیر هاحرفه

 5حیدر و جیدم پژوهش هاییافته. باالست به رو متوسط موقعیتشان که باورند این بر خود کتابداران، وجود،

 انجام ورسنگاپ کشور در مختلف هایحرفه خدمات از کنندگاناستفاده رضایت بندیرتبه با ( که2008)

 کتابداران اطالعات، فناوری متخصصان و دانانحقوق حسابداران، پزشکان، با مقایسه در که داد نشان گرفت،

 تابداران،ک شغلی وضعیت درباره غلط تصورات دیگر سوی از. نیستند برخوردار باالیی اجتماعی منزلت از

 دارانکتاب نادرست تعامل علل عنوانبه دانشجویان به نسبت نگرش و تخصص و دانش تدریس، نقش

 
1. Prins & Degier 

2. Hernon & Pastine 

3. Nebraska 
4. Petr& Aparac-Jelusic 

5. Majid & Haider 
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 بسیار امر این که است باور این بر او (.Fagan, 2008بود ) فاگان پژوهش هایاز یافته ندانشجویا با دانشگاهی

 (2014) 1ونیارم و واسیالکاکی. کنند کمک آنان به دارند تمایل کتابداران بدانند دانشجویان که دارد اهمیت

 و جامعه که ریافتندد زبانانگلیسی هایرسانه در رسانیاطالع و کتابداری حرفه غالب تصویر بررسی با

 انجام محتوا لتحلی صورتبه که پژوهش این هاییافته. دارند منفی نگاهی کتابداران به نسبت دانشجویان،

 هاروزنامه و بوده« پیر خدمتکاری» مانند به کتابدار جمعی، هایرسانه نظر از که بود آن از حاکی همچنین شد،

 ارائه تصویر مونیارو، و واسیالکاکی وجود این با. داشتند اشاره «ارفریبک افرادی» عنوانبه مرد کتابداران به

 طوربه هک داد نشان شده یاد پژوهش نتایج. کردند ارزیابی مثبت کودک، هایکتاب در را کتابدار از شده

 تغییر مگیریچش طوربه سالیان، طول در رسانیاطالع و کتابداری حرفه به مربوط هایکلیشه و تصویر کلی،

 مورد در عمومی هایکتابخانه کاربران دیدگاه ایمطالعه  در (2016) 2مونیارو و واسیالکاکی .است کردهن

 291 بین نامهپرسش توزیع و پیمایشی روش از استفاده با پژوهش این. کرد بررسی را کتابداری، مندانحرفه

 حاکی پژوهش این هاییافته. شد اجرا 4یونان کشور در 3آتیکا منطقه در عمومی هایکتابخانه کاربران از نفر

 و کتابداری آموزش رسمی دوره گذراندن تخصصی، دانش کسب دهندگان،پاسخ نظر از که بود آن از

 و ویرتص بهبود در تواندمی کتابداران، توسط نوین هایفناوری به شدن مجهز و دانشگاه در رسانیاطالع

 6پاهانگ دانشگاه در که موردی مطالعه یک در (2016) 5ارانهمک و داهان مت. باشد تأثیرگذار آنان منزلت

 آنان. ردندک بررسی دانشگاه آن کتابخانه خدمات کیفیت به نسبت را کاربران دیدگاه دادند، انجام مالزی

 خدمات کیفیت دبهبو در کتابداران تا شود باعث باید هاکتابخانه برای جدی رقبای آمدن وجودبه که دریافتند

 هایکتابخانه کتابداران جایگاه مورد در کاربران دیدگاه مطالعه ضمن (2017) 7کیم. کنند شکوش خود

 مطلوبی سبتاً ن جایگاه از کتابداران کاربران نظر از که یافت دست نتیجه این به جنوبی،کره 8کیونجی دانشگاه

 مثبت معنادار ابطهر کتابخانه از کاربران استفاده و کتابداران جایگاه بین که دریافت همچنین وی. برخوردارند

 (2018) 9عمران و یو علی،. یابدمی افزایش هاکتابخانه از استفاده کتابداران، منزلت افزایش با و دارد وجود

 این .کردند بررسی هاکتابخانه این کتابداران درباره مالزی، 10سالنگور در را عمومی هایکتابخانه کاربران نظر

 
1. Vassilakaki & Moniarou 

2. Vassilakaki & Moniarou 
3. Attica 

4. Greece 

5. Mat Dahan & et al 

6. Pahand 

7. Kim 

8. Kyomggi 
9. Ali, Yu & Amran 

10. Salangor 
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 داد نشان پژوهش این هاییافته. شد انجام نفر 382 بین نامهپرسش توزیع و پیمایشی روش از استفاده با پژوهش

 نظر دارانکتاب کاری ماهیت و ایحرفه مهارت ای،حرفه تصویر هایمؤلفه در نامه،پرسش به دهندگانپاسخ که

 .داشتند منفی

اده از وضوع مطالعه، با استفهای پیشین در زمینه مبندی مطالعات پیشین نشان داد عمده پژوهشجمع

رویکردهای کمّی و روش پیمایشی انجام شده و ابزار پرسشنامه، نسبت به دیگر ابزار پژوهش، بیشتر مورد 

نوز دهد که کتابداران ههای پیشین نشان میتوجه پژوهشگران بوده است. همچنین مرور مطالعات و پژوهش

و برخی عوامل نظیر دانش تخصصی، آموزش رسمی  از نظر منزلت و جایگاه، وضعیت مطلوبی ندارند

های نوین، توجه مسئولین، عوامل فردی، رسانی در دانشگاه، مجهز شدن به فناوریکتابداری و اطالع

تواند باعث ارتقای منزلت ها میسازمانی، و بهبود کیفیت خدمات ارائه شده توسط کتابخانه اجتماعی و

ده، منزلت های یاد شکدام از پژوهشگونه که قبالً گفته شد، هیچبته همانها شود. الکتابداران و کتابخانه

 زمان بررسی نکرده بودند.صورت همها و حرفه کتابداری را بهکتابخانه

 

 شناسی پژوهشروش

رویکرد پژوهش حاضر کمّی و روش استفاده شده برای انجام آن، پیمایشی بود. جامعه پژوهش 

جویان دانشگاه رازی در شهر کرمانشاه که در زمان انجام اجرای پژوهش یعنی آبان عبارت بودند از همه دانش

نفر تعیین شد.  375نفر بودند. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان  14752هزار و سیصد و نود و هشت، 

ه ای کامهنای استفاده شد. با توجه به عدم وجود پرسشنامه محقق ساختهها از پرسشبرای گردآوری داده

و توأمان، به بررسی منزلت کتابخانه و حرفه کتابداری پرداخته باشد، برای تدوین  صورت اختصاصیبه

عنوان الگو و مدل به (2018نامه علی، یو و عمران )ها، از پرسشنامه مورد نیاز برای گردآوری دادهپرسش

مان زای برای سنجش همنامهن، پرسشاستفاده شد و با اعمال تغییراتی متناسب با اهداف پژوهش در آ

ختگان و آمونامه، توسط چند نفر از استادان، دانشکتابخانه و حرفه کتابداری تدوین شد. روایی پرسش

رونباخ نامه با استفاده از آلفای کشناسی بررسی شد. پایایی پرسشدانشجویان دکتری علم اطالعات و دانش

پرسشنامه که  375ها بود. از مجموع باالی ابزار گردآوری دادهمحاسبه شد که حاکی از پایایی  96/0

نامه تکمیل پرسش 311ای نسبتی در بین دانشجویان دانشگاه رازی توزیع شده بود، صورت تصادفی طبقهبه

 وتحلیلمورد مخدوش بودند که وارد تحلیل نشدند و تجزیه 8پرسشنامه  311و بازگشت داده شد؛ که از این 

امه در ندهندگان به پرسششناختی پاسخهای جمعیتپرسشنامه باقیمانده انجام گرفت. داده 303بر روی 
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ها در دو سطح توصیفی و استنباطی و با استفاده از وتحلیل دادهقابل مشاهده است. تجزیه 1جدول شماره 

 انجام شد. 1اساسپیافزار اسنرم 25نسخه 

 

 ی پژوهشهایافته

 جدول است. در شده استفاده توصیفی آمار از نمونه شناختیجمعیت هایگیویژ بررسی منظوربه

گونه که جدول است. همان شده ارائه شناختیجمعیت هایویژگی لحاظ از آماری وضعیت نمونه 1شماره 

سال، از  23تا  21قابل مشاهده است از نظر مقطع تحصیلی، دانشجویان کارشناسی، از نظر سن گروه سنی 

 ،جتماعیاانسانی، علومهای ادبیات و علومهای تحصیلی دانشجویان علوم انسانی شامل دانشکدهوهنظر   گر

 جنسیت مردان فراوانی بیشترین داشتند. اقتصاد و کارآفرینی و از نظر

 
 شناختیجمعیت هایویژگی منظر از آماری نمونه .1جدول 

 ریمتغ سطوح درصد
 یهایژگیو

 یشناختتیجمع
 درصد

 سطوح

 ریغمت

 یهایژگیو

 یشناختتیجمع

 (یمیو ش هیپا علوم یهادانشکدهعلوم )شامل  8/19

 یهاگروه

 یلیتحص

 یکارشناس 6/68

 یلیتحص مقطع

8/57 
 ،یانسان علوم و اتیادب یهادانشکدهانسان)شامل  علوم

 (ینیاقتصاد و کارآفر ،یعلوم اجتماع
4/26 

 یکارشناس

 ارشد

 (نفت و یفن یاهدانشکده)شامل  یمهندس 8/10

 دکترا 5
6/11 

 ،یکشاورز یهادانشکده)شامل  یکشاورز

 (یدامپزشک و یعیطب منابع

 زن 8/48
 تیجنس

 20 تا 18 37

 سن

 23 تا 21 5/39 مرد 2/51

 

 26 تا 24 9/11

 29 تا 27 6/11

 ترباال و 30 0

ای، نمونه برازش شد و نرمال یا غیر اسمیرنوف یک نمونهـابتدا با استفاده از آزمون کلموگروف

( کمتر =000/0p، سطح معناداری )2نرمال بودن متغیرهای مورد مطالعه مشخص گردید. با توجه به جدول 

 
1. SPSS 
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توان بر این اساس می قرار نگرفته است. -96/1+ و 96/1( بین 2/0) zهمچنین میانگین آماره  است و 05/0از 

ی مشاهده شده با توزیع فراوانی تجمعی مورد انتظار یکسان نیست و استدالل کرد که توزیع فراوانی تجمع

ش های ناپارامتری برای پژوهباشد، بنابراین امکان استفاده از آزمونتوزیع صفت مورد مطالعه نرمال نمی

 فراهم گردید.
 اسمیرنوفـ. نتایج آزمون کلموگروف2جدول 

 سطح

 معناداری
Z 

 اختالف بیشترین
 نمونه نگینمیا معیار انحراف

 مطلق مثبت منفی

000/0 2/0 15/0- 2/0 2/0 6/1 39/5 303 

ای یا نسبت استفاده شد. بر این اساس پژوهش، از آزمون دوجمله 2و  1 هایپرسشبرای پاسخ به 

رفت. با برآورد پژوهشگر مورد مقایسه قرار گ منزلت کتابخانه و حرفه کتابداری با نسبت آزمون یا میانگین

ای لیکرت مورد سنجش قرار گرفته درجه 5جه به اینکه منزلت کتابخانه و حرفه کتابداری بر اساس طیف تو

بود و همچنین متغیر منزلت کتابخانه و حرفه کتابداری متغیر کمّی محسوب شدند، بر این اساس با استفاده از 

بندی نمایش شد و در ستون گروهتفکیک  3( نظرات دانشجویان به دو گروه کمتر یا بیشتر از 3نقطه برش )

 داده شده است.

( از سطح =9/0p( نشان داد سطح معناداری )3در رابطه با پرسش اول پژوهش نتایج آزمون )جدول 

اند با نسبت بیشتر است. بنابراین درصد دانشجویانی که منزلت کتابخانه را باال ارزیابی کرده 05/0خطای 

دهد ( نشان می3بندی )میانگین برش=های ستون گروهاز سوی دیگر، داده ( تقریباً برابر است.50/0آزمون )

دانشجویان  درصد 50 توان گفت که تقریباًبوده و بر این اساس می 3دانشجویان دارای امتیاز بیشتر از  50/0

( 50/0) ( با نسبت آزمون50/0اند. همچنین مقایسه نسبت مشاهده شده )منزلت کتابخانه را مثبت ارزیابی کرده

 برآورد پژوهشگر تقریباً برابر بوده و نیمی از دانشجویان منزلت دهد فراوانی مشاهده شده با میانگیننشان می

 اند.کتابخانه را باالتر از متوسط ارزیابی کرده
 ی برای متغیر منزلت کتابخانهادوجمله. آزمون 3جدول 

  بندیگروه تعداد هشد مشاهده نسبت آزمون نسبت یمعنادار سطح

9/0 50/0 

 1 گروه 3 => 153 50/0

 2 گروه 3 < 150 50/0 کتابخانه منزلت

 کل  303 100/0

( از سطح خطای =000/0pسطح معناداری )، 4در رابطه با پرسش دوم پژوهش با توجه به جدول 

اند کمتر است. کرده کمتر بوده، بنابراین درصد دانشجویانی که منزلت حرفه کتابداری را باال ارزیابی 05/0
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بوده  3دانشجویان دارای امتیاز بیشتر از  درصد 27دهد ( نشان می3بندی )میانگین برش=های ستون گروهداده

د. اندانشجویان منزلت حرفه کتابداری را پایین ارزیابی کرده درصد 73 توان گفت کهو بر این اساس می

دهد نسبت یا فراوانی مشاهده ( نشان می50/0ت آزمون )( با نسب27/0همچنین مقایسه نسبت مشاهده شده )

 دانشجویان نگرش مثبتی نسبت به حرفه کتابداری ندارند. 73/0برآورد پژوهشگر بوده و  شده کمتر از میانگین
 

 ی برای متغیر منزلت حرفه کتابداریادوجمله. آزمون 4جدول 

 سطح

 یمعنادار

 نسبت

 آزمون

 مشاهده نسبت

 شده
  ندیبگروه تعداد

000/0 50/0 

 1 گروه 3 => 220 73/0

 2 گروه 3 < 83 27/0 یکتابدارحرفه  منزلت

 کل  303 100/0

 یرهایمتغ اساس نیا بر و شد استفاده یاکتشاف لیتحل روش از پژوهش 4 و 3 یهاپرسش به پاسخ یبرا

 یلیحصت مقطع و یلیتحص وهگر ت،یجنس سن، یرهایمتغ حسب بر یکتابدار حرفه منزلت و کتابخانه منزلت

 در مندرج یهاداده. دیگرد ارائه یپراکندگ و تمرکز یآمار یهاشاخص قالب در و گرفت قرار یبررس مورد

 از 6/2) مرد انیدانشجو به نسبت( 51 از 9/2) زن انیدانشجو نظر از کتابخانه که دارد آن از تیحکا 5 جدول

 و( 7/2) دودح در ریمتغ عیتوز ار،یمع انحراف نیانگیم به توجه با نیهمچن. است برخوردار یباالتر منزلت از( 5

 گروه دهدیم نشان یلیتحص یهاگروه نظر از کتابخانه منزلت. است شده پراکنده نیانگیم اطراف در( 04/3)

 . اندردهک یابیارز باالتر یلیتحص یهاگروه ریسا به نسبت را کتابخانه منزلت( 3/3) یانسانعلوم یلیتحص

کترا د بررسی منزلت کتابخانه بر اساس متغیر مقطع تحصیلی بیانگر آن است که دانشجویان مقطع

فی سن نیز نشان اند. توزیع متغیر کی( نسبت به سایر مقاطع تحصیلی ارزیابی مثبتی از کتابخانه داشته5/3)

ترین منزلت به سال و پایین 26تا  24( به گروه سنی 3/3دهد بیشترین منزلت کتابخانه با میانگین )می

 ارد.( اختصاص د1/2) سال با میانگین 29تا  27دانشجویان گروه سنی 
 . تحلیل اکتشافی متغیر منزلت کتابخانه بر حسب متغیرهای جنسیت، سن، گروه و مقطع تحصیلی5جدول 

 خطای

 معیار

 انحراف

 استاندارد

 نیانگیم نانیاطم فاصله 95/0
 نپایی کرانه باال کرانه  میانگین

 جنسیت زن 9/2 7/2 04/3 88/0 7/0

 

محاسبه شده است. 5بوده و این دسته از نمرات میانگین، از  5. سقف نمرات 1  
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 مرد 6/2 5/2 7/2 77/0 6/0

05/0 72/0 4/3 2/3 3/3 

 یهادانشکده)شامل  یانسان علوم

 ،یاجتماع علوم ،یانسان علوم و اتیادب

 (ینیکارآفر و اقتصاد

 گروه

 تحصیلی
04/0 3/0 2/2 05/2 1/2 

 و پایه علوم هایدانشکده شاملعلوم )

 (شیمی

04/0 3/0 2/2 9/1 08/2 
 یهادانشکده)شامل  یکشاورز

 (یدامپزشک و یعیطب منابع ،یکشاورز

 (نفت و یفن یهادانشکده)شامل  یمهندس 8/1 8/1 9/1 06/0 01/0

 کارشناسی 8/2 7/2 9/2 8/0 06/0
 مقطع

 تحصیلی
 ارشد کارشناسی 4/2 2/2 5/2 9/0 09/0

 دکترا 5/3 7/3 7/3 3/0 09/0

 20 تا 18 6/2 5/2 8/2 8/0 07/0

 سن
 23 تا 21 9/2 7/2 09/3 9/0 09/0

 26 تا 24 3/3 3/3 3/3 0 0

 29 تا 27 1/2 9/1 2/2 3/0 04/0

های منزلت حرفه کتابداری بر حسب متغیرهای جنسیت، سن، گروه تحصیلی و ( داده6در جدول )

( نسبت 7/2مقطع تحصیلی ارائه شده است. نتایج بیانگر آن است که حرفه کتابداری از نظر دانشجویان زن )

یلی های تحصری برخوردار است. منزلت حرفه کتابداری از نظر گروه( از منزلت باالت5/2به دانشجویان مرد )

های تحصیلی باالتر ( منزلت حرفه را نسبت به سایر گروه1/3انسانی )دهد گروه تحصیلی علومنشان می

اند. بررسی منزلت حرفه کتابداری بر اساس متغیر مقطع تحصیلی بیانگر آن است که دانشجویان ارزیابی کرده

کیفی سن نیز  اند. توزیع متغیر( نسبت به سایر مقاطع تحصیلی ارزیابی مثبتی از حرفه داشته4/3ترا )مقطع دک

ترین منزلت سال و پایین 23تا  21( به گروه سنی 8/2دهد باالترین منزلت حرفه کتابداری با میانگین )نشان می

 رد.اختصاص دا( 1/2) میانگین سال با 29تا  27به دانشجویان گروه سنی 
 

 . تحلیل اکتشافی متغیر منزلت حرفه کتابداری بر حسب متغیرهای جنسیت، سن، گروه و مقطع تحصیلی6جدول 

 خطای

 معیار

 انحراف

 استاندارد

 نیانگیم نانیاطم فاصله 95/0
 پایین کرانه باال کرانه  نیانگیم

 زن 7/2 6/2 9/2 8/0 7/0
 جنسیت

 مرد 5/2 4/2 6/2 7/0 6/0
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05/0 7/0 2/3 9/2 1/3 

 تایادب یهادانشکده)شامل  یانسان علوم

 اقتصاد و ،یعلوم اجتماع ،یو علوم انسان

 (ینیکارآفر
 گروه

 تحصیلی
 (شیمی و پایه علوم هایدانشکده شاملعلوم ) 2/2 09/2 3/2 4/0 04/0

05/0 3/0 2/2 9/1 1/2 
 یهادانشکده)شامل  یکشاورز

 (یدامپزشک و یعیطب منابع ،یکشاورز

 (نفت و یفن یهادانشکده)شامل  یمهندس 7/1 7/1 7/1 0 0

 کارشناسی 7/2 6/2 8/2 8/0 05/0
 مقطع

 تحصیلی
 ارشد کارشناسی 3/2 2/2 5/2 7/0 08/0

 دکترا 4/3 3/3 6/3 3/0 07/0

 20 تا 18 5/2 4/2 7/2 9/0 08/0
 

 سن

 

 23 تا 21 8/2 7/2 01/3 8/0 07/0

 26 تا 24 7/2 7/2 8/2 03/0 05/0

 29 تا 27 1/2 9/1 2/2 3/0 04/0

 

 نتیجه

هدف پژوهش حاضر بررسی منزلت کتابخانه و حرفه کتابداری از دیدگاه دانشجویان دانشگاه رازی  

ها نشان داد که منزلت کتابخانه در نظر دانشجویان دانشگاه رازی در سطح متوسط است. این یافته بود. یافته

داد ( همسو بود. نتایج این دو پژوهش نشان 1396) ( و بیگدلی و همکاران1396) اهینیبا نتایج بیگدلی و ش

وان به تهای عمومی دارند. در بیان علل این امر میکه مردم شهر اهواز نظر نسبتاً مطلوبی در مورد کتابخانه

ترین مهم عنوانان بههای نوین و دانش تخصصی کتابدارها، استفاده از فناوریمواردی چون خدمات کتابخانه

دالیل دیدگاه نسبتاً مطلوب دانشجویان دانشگاه رازی در مورد منزلت کتابخانه اشاره نمود. تأثیر استفاده از 

ر و فای و به تبع آن ارتقای منزلت کتابخانه و کتابداران توسط صیادیفناوری در بهبود خدمات کتابخانه

و تأکید قرار گرفته بود. البته با توجه به نزدیکی بسیار زیاد تعداد ( نیز مورد اشاره 1385) فراشباشی آستانه

ر از خط تاند با کسانی که این منزلت را پائینافرادی که منزلت کتابخانه را باالتر از میانگین ارزیابی نموده

اگر پائین هم ـ هاگونه نیز استدالل نمود که منزلت کتابخانهتوان این یافته را ایناند، میفرض کرده 3برش 

ت به توسعه دانش باید نسب هاـ در سطح باالیی نیست. برای بهبود این وضعیت و ارتقای منزلت کتابخانهنباشد

فردی  های فناوری و بهبود عواملها، ارتقای تجهیزات، منابع و زیرساختتخصصی منابع انسانی    کتابخانه
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(، حیدری، کوکبی و 1394) (، مرادزاده1393) رادستوده و سازمانی اهتمام کرد؛ مواردی که قبالً توسط

( 2016واسیالکاکی و مونیارو )(، 1396) (، شعبانی و موحدیان1396) (، بیگدلی و شاهینی1396) کعب عمیر

 ( مورد تأکید قرار گرفته بود.2017و کیم )

نزلت ه کتابداری از مها همچنین حاکی از آن بود که از دیدگاه دانشجویان دانشگاه رازی، حرفیافته

گیر دی و پرینس ،(1395) نظامی سوری و طبسی های حکیمی،پائینی برخوردار است. این نتیجه با یافته

 و واسیالکاکی (،2008حیدر ) و مجید (،2002ژیالسیک ) آپاراک و (، پتر1997هرنون و پاستین ) (،1992)

بود. در تبیین دالیل پائین  ( ناهمسو2017کیم ) تایجن با و همسو (،2018عمران ) و یو (، علی،2014مونیارو )

ی توان به برخی عوامل محتمل نظیر عدم آشنایبودن منزلت کتابداران از دیدگاه دانشجویان دانشگاه رازی می

دهندگان با حرفه کتابداری، عدم اعتماد آنان به دانش تخصصی کتابداران، ضعف در دانش تخصصی پاسخ

 ای و صنفی کتابداری و مواردی از اینهای حرفهبودن محتوای علمی حرفه، ضعف انجمنروز نکتابداران، به

 و عنوان علل موجب پائین بودن منزلت کتابداران قبالً توسط واسیالکاکیدست اشاره نمود. این عوامل به

تقای منزلت مورد اشاره قرار گرفته بودند. برای بهبود و ار (2018عمران ) و یو ( و علی،2014مونیارو )

ای آموزش هپذیری کتابداران، برگزاری دورهکتابداران باید راهکارهایی برای افزایش تعهد و مسئولیت

با  های صنفی، ارتباط مناسب کتابدارانضمن خدمت برای آشنایی با دانش تخصصی جدید، تقویت انجمن

. اجرایی و نظایر آن اندیشیده شودهای سازی و پستکاربران و مدیران، حضور کتابداران در مصادر تصمیم

حیدری، کوکبی و کعب  ،(1396) موحدیان و شعبانی ،(1394) مرادزاده ،(1393) رادستوده این، از پیش

 و (2016و همکاران ) مت داهان (،2016مونیارو ) و واسیالکاکی ،(1396) شاهینی و بیگدلی (،1396) عمیر

 هاییفناور از بیشتر استفاده کار، در جدیت بودن، متعهد پذیری،چون مسئولیت عواملی از (2017کیم )

 منزلت افزایش عوامل عنوانبه دانشگاهی مرتبط تحصیالت و تخصصی دانش اطالعاتی، و ارتباطی جدید

تحصیلی  هایهای این پژوهش همچنین نشان داد، دانشجویان گروهیافته .بودند کرده یاد کتابداران اجتماعی

های ادبیات و علوم انسانی، علوم اجتماعی، اقتصاد و کارآفرینی به نسبت دیگر ل دانشکدهعلوم انسانی، شام

دانشجویان، منزلت باالتری برای کتابخانه و حرفه کتابداری قائل بودند. همچنین از نظر جنسیت، منزلت هر 

ود. از نظر مقطع مذکر بدو مؤلفه یعنی کتابخانه و حرفه کتابداری نزد دانشجویان مؤنث بیشتر از دانشجویان 

تحصیلی، دانشجویان دوره دکتری به نسبت دیگر مقاطع دیدگاه بهتری نسبت به منزلت کتابخانه و حرفه 

سال و باالترین  26تا  24باالترین منزلت کتابخانه مربوط به گروه سنی کتابداری داشتند. از لحاظ سن نیز 

سال بود. باالتر بودن منزلت کتابخانه و حرفه کتابداری  23تا  21منزلت حرفه کتابداری مربوط به بازه سنی 
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 اسیشنتواند وابسته به حضور دانشجویان علم اطالعات و دانشمی نزد دانشجویان علوم انسانی احتماالً

دانشجویان علوم ) مندان آینده کتابداری( در این گروه تحصیلی، و نیز تحت تأثیر آشنایی بیشتر آنانحرفه)

های عالیتواسطه فاین رشته علمی و حرفه باشد. از لحاظ مقطع نیز احتماالً دانشجویان دکتری به انسانی( با

ری تپژوهشی و حضور بیشتر در کتابخانه، بیش از بقیه با کتابخانه و حرفه کتابداری آشنایی داشته و نگاه مثبت

بودن منزلت  و متفاوت دانشجویان مؤنثبه این دو دارند. باالتر بودن منزلت کتابخانه و حرفه کتابداری نزد 

ی اتواند تحت تأثیر عوامل فردی، فضای حرفهکتابخانه و کتابداری بر اساس گروه سنی هر چند می

 های حضور در دانشگاه و نظایر آن باشد، اما نیازمند تحلیل و بررسی بیشتر است.کتابداری، سال

 

 پیشنهادها

 :شوندمی پیشنهاد ذیل موارد کتابداری رفهح و کتابخانه منزلت افزایش منظوربه

 کتابداری، حرفه و هکتابخان به کاربران دیدگاه بهبود در ایکتابخانه خدمات کیفیت تأثیر به توجه با -1

 شودمی نهادپیش کتابداران فناورانه و تخصصی دانش ارتقای طریق از انسانی منابع کیفی توسعه

 لتمنز کاهش عوامل یکی عنوانبه شناسیدانش و عاتاطال علم رشته علمی محتوای نبود روزآمد -2

 شودیم پیشنهاد رواین از. بود پیشین هاینیز پژوهش و پژوهش این هاییافته از کتابداری حرفه

 .شود انجام الزم اقدامات رشته علمی محتوای روزآمدسازی به نسبت

 تابخانهک و حرفه منزلت کاهش عوامل دیگر از سازانتصمیم و کتابداران بین مناسب ارتباط عدم -3

 بهبود سازانصمیمت و مدیران و کتابداران بین ارتباط نیز و کتابداران بین ارتباط شودمی پیشنهاد. است

 .یابد

 کتابخانه تمنزل بهبود در تواندمی اجرایی و گیریتصمیم هایپست در کتابداران حضور برای تالش -4

 این در رحضو برای کتابداران شودمی پیشنهاد. باشد راثرگذا دانشجویان دیدگاه در کتابداری و

 .سازند فراهم را امکان این نیز مدیران و کنند تالش هاپست

 ربرانکا دیدگاه بهبود باعث تواندمی فناوری مناسب هایزیرساخت پژوهش هاییافته اساس بر -5

 .یابد تقاار هاابخانهکت در نوین فناوری هایزیرساخت شودمی پیشنهاد. شود کتابخانه به نسبت

 بهبود رب مؤثر عامل دیگر از آنها اشاعه و سازماندهی هایشیوه و هاکتابخانه اطالعاتی منابع کیفیت -6

 منابع؛ فیتکی ارتقای این به نسبت سازانتصمیم شودمی پیشنهاد رواین از است؛ کتابخانه منزلت

 داشته باشند. بیشتری حساسیت
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 منزلت هبودب باعث تواندمی نیز کتابداران و هاکتابخانه به مربوط نفیص و علمی هایانجمن تقویت -7

 .شوند تقویت هاانجمن این شودمی پیشنهاد لذا. شود کتابخانه نهاد و کتابداری حرفه

 

 منابع
 اهلل فتاحی. تهران: کتابدار.. به اهتمام رحمتشناسیشناختی از دانش(. 1386) ابرامی، هوشنگ

 دیدگاه آنان و اهواز مردم شناختیجمعیت هایویژگی از برخی بین رابطه. (1396) شبنم هینی،شا زاهد؛ بیگدلی،

  :DOI .93-77 ،(2) 7 ،رسانیاطالع و کتابداری پژوهشنامه. عمومی هایکتابخانه اجتماعی منزلت به نسبت

I2.4895410.22067/RIIS.V7 

 هایکتابخانه به نسبت اهواز مردم نگرش بررسی. (1396) افتخار مؤمنی؛ سمیه؛ میرزایی شبنم؛ شاهینی زاهد؛ بیگدلی

 ،(3) 23 ;عمومی هایکتابخانه و رسانیاطالع تحقیقات. عمومی هایکتابخانه کتابداران منزلت و عمومی

 fa.html-1416-1-https://publij.ir/article:از 1400تیر  26بازیابی شده در  .401-415

 . ترجمه محمود حقیقی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.تاریخ اصول کتابداری(. 1366) تامپسون، جیمز

 برای راهکارهایی و ارانکتابد اجتماعی پایگاه (. بررسی1395) زهره نظامی، سوری محمدعلی؛ طبسی، رضا؛ حکیمی،

 و رسانیاطالع تحقیقات(. ایران شرق جنوب هایکتابخانه کتابداران: موردی مطالعۀ) آنها منزلت ارتقاء
 از 1400تیر  25. بازیابی شده در تاریخ 172-159 ،(1) 22. عمومی هایکتابخانه

fa.html-1192-1-ublij.ir/articlehttps://p 

 و اطالعات علم حرفه اجتماعی جایگاه پرسشنامه اعتباریابی و ساخت(. 1395) فریده عمیر، کعب غالمرضا؛ حیدری،

 1400تیر  24بازیابی شده در تاریخ  .122-99 ،(2)1 ؛اطالعات مدیریت فنون و علوم فصلنامه. شناسیدانش

 http://stim.qom.ac.ir/article_658.html: از

 شناسیدانش و اطالعات علم رشته اجتماعی جایگاه(. 1396) فریده عمیر، کعب مرتضی؛ کوکبی غالمرضا؛ حیدری

 ،(2) 23 ;میعمو هایکتابخانه و رسانیاطالع تحقیقات. اهواز شهر هایکتابخانه در شاغل کتابداران نظر در

 :از 1400تیر  25بازیابی شده در تاریخ  .219-236

1&slc_lang=fa&sid=1-1646-10-http://publij.ir/browse.php?a_code=A 

 ر عباس حری. تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران.(. ویراستا1381) رسانیدایره المعارف کتابداری و اطالع

 هایتابخانهک در اجتماعی سرمایه توسعه و کتابداران اجتماعی منزلت ارتقاء بر مؤثر عوامل شناسایی(. 1393) راد، دانشستوده
 ناسی.شخوارزمی، دانشکده علوم تربیتی و روان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاهپایان .همدان دانشگاهی

 تحقیقات. کتابداری حرفۀ اجتماعی منزلت بر اثرگذار عوامل شناسایی. (1396) قاسم احمد؛ موحدیان، شعبانی،
 از 1400تیر  25. بازیابی شده در تاریخ 172-149 ،(2) 23 ;عمومی هایکتابخانه و رسانیاطالع

fa.html-1492-1-ublij.ir/articlehttps://p 

 ملی مطالعات. راهکارها و هاچالش: کتابداران اجتماعی جایگاه(/ 1385) محبوبه آستانه، فراشباشی سمیه؛ فر،صیادی

https://dx.doi.org/10.22067/riis.v7i2.48954
https://publij.ir/article-1-1416-fa.html
https://publij.ir/article-1-1192-fa.html
http://stim.qom.ac.ir/article_658.html
http://publij.ir/browse.php?a_code=A-10-1646-1&slc_lang=fa&sid=1
https://publij.ir/article-1-1492-fa.html
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 از 1400تیر  26بازیابی شده در تاریخ . 90-73 ،(1)17 اطالعات؛ سازماندهی و کتابداری
http://nastinfo.nlai.ir/article_551.html 

 ابخانهکت کتاب، ارزشی مبانی بازشناسی: رسانیاطالع و کتابداری هایجذابیت و هاارزش(. 1392) اهللرحمت فتاحی،
 .کتابدار: تهران. جدید عصر در کتابداری و

 نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه. پایاندانشگاهیان منظر از نشگاهیدا کتابداران اجتماعی منزلت(. 1394) مرادزاده، سارا

 شناسی.خوارزمی، دانشکده علوم تربیتی و روان

 سمت(.) ها. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهکتابخانه و کتابداری(. 1381) مزینانی، علی

 . تهران: اروند.فرهنگ فارسی (.1382) معین، محمد

 علی از« کتابداری و کتابخانه» بر نقدی: کتابخانه و کتاب تاریخ در مسلمانان (. جایگاه1383) نتصب مجابی، حسنم

 1400تیر  25. بازیابی شده در تاریخ 184-157، 28، رسانی دانشگاهیتحقیقات کتابداری و اطالعمزینانی. 

 https://jlib.ut.ac.ir/article_11608.html: از
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Abstract 

Introduction: The aim of this study was to study the views of Razi University students on 

the dignity of the library and the library profession. 

Methodology: The approach of the present study was quantitative and the method used to 

perform it was survey. The research population consisted of all students of Razi 

University in Kermanshah who were 14752 at the time of conducting the research, in 

November 2019. The sample size was determined using Morgan's table of 375 people. 

A constructed researcher-made questionnaire was used to collect data. 

Findings: The research findings showed that the dignity of the library is lower than the 

average level of the views of the students of Razi University and the dignity of the 

library profession is lower than the average level. 

Conclusion: Explaining the reasons for the low dignity of librarians from the perspective of 

Razi University students, we can point to some possible factors such as the lack of 

familiarity of respondents with the librarianship profession, their lack of confidence 

in librarianship, lack of expertise in librarianship, lack of up-to-date scientific content, 

weakness. He pointed to professional and professional associations of librarianship 

and the like. It should also be noted that research on the dignity of libraries and 

librarians everywhere is unprecedented, but research has shown that research that has 

studied both the dignity of the library and the library profession has not yet been 

conducted; therefore, the findings of this study appear to be new. 
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