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چکیده
هدف :جایگاه و منزلت کتابخانه بهعنوان یک نهاد و کتابداری بهعنوان یک حرفه موضوعی با اهمیت است .از اینرو
هدف پژوهش حاضر مطالعه دیدگاههای دانشجویان دانشگاه رازی در مورد منزلت کتابخانه و حرفه کتابداری بود.
روش پژوهش :رویکرد پژوهش حاضر کمّی و روش استفاده شده برای انجام آن ،پیمایشی بود .جامعه پژوهش عبارت
بودند از همه دانشجویان دانشگاه رازی در شهر کرمانشاه که در زمان انجام اجرای پژوهش یعنی آبان هزار و سیصد و نود
و هشت 14752 ،نفر بودند .حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان  375نفر تعیین شد .برای گردآوری دادهها از
پرسشنامه محقق ساختهای استفاده شد .از مجموع  375پرسشنامه که بهصورت تصادفی طبقهای نسبتی در بین دانشجویان
دانشگاه رازی توزیع شده بود 311 ،پرسشنامه تکمیل و عودت داده شد؛ که از این  311پرسشنامه  8مورد مخدوش بودند
که وارد تحلیل نشدند و تجزیهوتحلیل بر روی  303پرسشنامه باقیمانده انجام گرفت.
یافتهها :یافتهها نشان داد که منزلت کتابخانه از دیدگاه دانشجویان دانشگاه رازی در سطح متوسط و منزلت حرفه
کتابداری پائین تر از سطح متوسط است .همچنین یافتهها حاکی از آن بود که دیدگاه دانشجویان در مورد منزلت
کتابخانه و کتابداری بر اساس متغیرهای سن ،جنسیت ،گروههای تحصیلی و مقطع تحصیلی با هم متفاوت است.
نتیجه :در تبیین دالیل پائین بودن منزلت کتابداران از دیدگاه دانشجویان دانشگاه رازی میتوان به برخی
عوامل محتمل نظیر عدم آشنایی پاسخدهندگان با حرفه کتابداری ،عدم اعتماد آنان به دانش تخصصی
کتابداران ،ضعف در دانش تخصصی کتابداران ،بهروز نبودن محتوای علمی حرفه ،ضعف انجمنهای حرفهای
و صنفی کتابداری و مواردی از این دست اشاره نمود.
کلیدواژهها :منزلت ،کتابخانه ،کتابداری

 .1استادیار ،گروه علم اطالعات و دانششناسی ،دانشگاه رازی( ،نویسنده مسئول)؛ a.zare@razi.ac.ir
 .2دکتری علم اطالعات و دانششناسی ،دانشگاه جامع علمی کاربردی کرمانشاه ؛ sshafee54@yahoo.com
 .3استادیار گروه علم اطالعات و دانششناسی ،دانشگاه رازی؛ mmoradi44@gmail.com
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مقدمه
در کنار تحوالت تاریخی و دوشادوش تغییرات اجتماعی ،شاهد تغییر و توسعه نهاد کتابخانه در انواع
آن و حرفه کتابداری و اطالعرسانی هستیم .در دوران باستان بهواسطه شکوه و جاللی که پادشاهان برای
کتابخانههایشان میآفریدند ،کتابداری را حرفهای اشرافی و تشریفاتی مییابیم که دانشمندان و بزرگان به آن
میگماشتند؛ در قرونوسطی بهواسطه انحطاط اجتماعی و به زوال رفتن کتابخانهها در اروپا ،شاهد بیاهمیت
شدن حرفه کتابداری هستیم و در قرون جدید با توسعه صنعتی و تغییرات اجتماعی کتابخانه و حرفه کتابداری
تولدی مجدد مییابد (تامپسون.)1366 ،
می توان چنین استدالل نمود که منزلت نهاد کتابخانه و حرفه کتابداری ،رابطهای دوسویه با شرایط
اجتماعی خود دارد .همان گونه که شرایط اجتماعی بر منزلت کتابخانه و کتابداری اثرگذار است ،میتواند
از آن اثرپذیر هم باشد .جامعه و شرایط اجتماعی میتواند باعث بهبود یا به محاق رفتن کتابخانه گردد و
متقابالً کتابخانه نیز میتواند همین اثربخشی را بروز دهد .البته مراد و منظور از شرایط اجتماعی ،مجموع
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 ،دانشگاهها از گذشته تا امروز ،از جندیشاپور تا آکادمی افالطون ،از جامع
ری و بغداد تا هاروارد 1و امآیتی ،2تعریف و کارکردی مشخص دارد .معین ( )1382دانشگاه را اینگونه
تعریف نموده است« :جای دانش ،محل تعلیم و تعلم دانش ،مؤسسه علمی وسیع شامل چند دانشکده و
مؤسسه» .دانشگاه بهعنوان محلی برای تعلیم و تعلم دانش ،نیازمند ابزارهای برای انجام این کار بود و از جمله
این ابزارها ،منابع چاپی و امروزه منابع چاپی و غیر چاپیـاطالعاتی و علمی است .این امر وجود نهادی در
دانشگاه برای تأمین ،سازماندهی و دسترسپذیر ساختن اطالعات را آشکار ساخت .در واقع میتوان گفت با
ظهور و تأسیس اولین دانشگاهها ،نیاز به کتابخانههای دانشگاهی و کتابداری دانشگاهی احساس شد.
دایرهالمعارف کتابداری و اطالعرسانی ( ،)1381کتابخانه دانشگاهی را یک یا شماری کتابخانه میداند که
برای جوابگویی به نیازهای دانشجویان و استادان و توسط یک دانشگاه تأسیس ،نگهداری ،و اداره میشود.
به باور تامپسون )1991( 3اعتبار و عظمت دانشگاهها را نه در شمار زیاد دانشجویان ،که در شهرت
آنها در پرداختن به امر پژوهش و پیشرفت دانش و توفیق یک دانشگاه در گرو تجهیز خود به ابزار تحقیق،
1. Harvard
2. MIT
3. Thompson
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منزلت کتابخانه و حرفه کتابداری از7 ...

از جمله آزمایشگاههای مجهز و کتابخانههای غنی است.
فتاحی ( )1392انجام هر فعالیتی را هر اندازه ساده هم که باشد نیازمند استفاده از اطالعات میداند و
استفاده از اطالعات را عاملی بسیار مهم در توسعه اقتصادی جوامع میداند .وی با بیان این مطلب ،بر این باور
است که کتابخانه و حرفه کتابداری با شناسایی نیازها ،بازارها ،برنامهریزی ،و تصمیمگیری میتوانند در
موفقیت اقتصادی جوامع نقشآفرینی مؤثری داشته باشند.
با وجود این ،همواره این پرسش مطرح است که آیا کتابخانههای دانشگاهی با وجود این اهمیت،
در دیدگاه دانشگاهیان اعم از مدیران ،استادان و دانشجویان دارایشان و منزلت الزم هستند آیا کتابخانه و
حرفه کتابداری ،در دانشگاه از موقعیت مناسبی برخوردار است دانشگاهیان در مورد کتابخانههای دانشگاهی
چگونه می اندیشند و جایگاه کتابخانه و کتابداری در باور آنان چگونه است و بسیاری از پرسشهای این
چنینی .از اینرو ،پژوهش حاضر در صدد برآمد تا به بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه رازی در مورد
منزلت کتابخانه و حرفه کتابداری بپردازد.
پرسشهای پژوهش
این پژوهش در صدد یافتن پاسخ برای این پرسشها بود:
 -1منزلت کتابخانه از دیدگاه دانشجویان چگونه است
 -2منزلت حرفه کتابداری از دیدگاه دانشجویان چگونه است
 -3آیا دیدگاه دانشجویان در مورد منزلت کتابخانه بر اساس متغیرهای جنسیت ،سن ،مقطع و گروه
تحصیلی متفاوت است
 -4آیا دیدگاه دانشجویان در مورد منزلت حرفه کتابداری بر اساس متغیرهای جنسیت ،سن ،مقطع و
گروه تحصیلی متفاوت است
مروری کوتاه بر مطالعات پیشین
با وجود اینکه جایگاه و منزلت اجتماعی کتابخانه و کتابداری همواره از دغدغههای حرفهمندان این
عرصه بوده است ،اما کاوش و پژوهش روشمند در این عرصه چندان دیرین نیست .عمده فعالیتهای
پژوهشی انجام شده در این زمینه در بیست سال گذشته صورت گرفته است و مرور پیشینهها نشان میدهد
این مقوله ،تقریباً در اکثر نقاط جهان مورد توجه پژوهشگران بوده است؛ با این وجود طرح مسأله اهمیت
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جایگاه و منزلت کتابخانه و کتابداری نخستین بار توسط پژوهشگران آمریکایی انجام شد.
صیادیفر و فراشباشی آستانه ( )1385از توسعه خدمات بهعنوان عاملی برای کسب جایگاه اجتماعی
شایسته کتابداران و ارتقای آن یاد کردند .به باور آنان کتابداران در صورتی میتوانند وجهه اجتماعی خود
را بهبود بخشند که تالش نمایند بر چالشهای پیش روی حرفه خود بهویژه چالش فناوری توفیق یابند.
یافتههای برخی پژوهشهای پیشین نظیر ستودهراد ( )1393نشان میدهد عواملی چون اعتماد کامل بین
کتابداران ،اعتماد متقابل بین کتابداران ،روابط شخصی و صمیمانه در سطح عالی ،روابط دوستانه خارج از
محیط کار در سطح عالی ،گذشت و فداکاری بین کتابداران ،مسئولیتپذیری ،متعهد بودن ،جدیت در کار،
کار کردن بیشتر از وظیفه محوله و در نظر گرفتن منافع کتابخانه در توسعه سرمایه اجتماعی مؤثرند .حکیمی،
طبسی و سوری نظامی ( )1395نیز با بررسی پایگاه اجتماعی کتابداران از دیدگاه شهروندان جنوب شرق
ایران به این نتیجه رسیدند که کتابداران نسبت به دیگر مشاغل ،پایگاه اجتماعی پائینتری دارند .نتایج این
پژوهش که با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه انجام گرفت ،نشان داد که کتابداران کتابخانههای
دانشگاهی نسبت به کتابداران کتابخانههای عمومی از منزلت اجتماعی باالتری برخوردار بودند .آنان همچنین
راهکارهایی برای ارتقای منزلت اجتماعی کتابداران ،نظیر توجه دولت ،آموزش کتابداران ،شناخت نیاز
مخاطب و برجستهسازی اهمیت کتابخانهها و کتابداران ،ارائه دادند .مرادزاده ( )1394در پایاننامه کارشناسی
ارشد خود به بررسی منزلت اجتماعی کتابداران دانشگاهی از منظر دانشگاهیان پرداخت .این پژوهش که
صرفاً بر منزلت اجتماعی کتابداران تأکید داشت ،با استفاده از روش کیفی نظریه زمینهای 1و مصاحبه نیمه
ساختاریافته با  19نفر از استادان و دانشجویان دکتری دانشگاه خوارزمی انجام شد .یافتههای این پژوهش
نشان داد که سه عامل شخصی ،سازمانی و اجتماعیـفرهنگی را در ایجاد و ارتقاء منزلت اجتماعی کتابداران
مؤثر است .حیدری و کعب عمیر ( )1395در پژوهشی که با هدف ساخت و اعتبار یابی پرسشنامه جایگاه
اجتماعی حرفه علم اطالعات و دانششناسی انجام دادند دریافتند که از میان  9عاملی اثرگذار بر جایگاه
اجتماعی حرفه ،عامل اقتصادی بیشترین اثرگذاری را دارد .بررسی رابطه بین برخی از ویژگیهای جمعیت-
شناختی مردم اهواز و دیدگاه آنان نسبت به منزلت اجتماعی کتابخانههای عمومی که توسط بیگدلی و شاهینی
( )1396صورت گرفت حاکی از آن بود که نگرش کلی مردم اهواز نسبت به کتابخانههای عمومی مثبت و
«به نسبت مطلوب» است .شعبانی و موحدیان ( )1396با رویکرد کیفی و مصاحبه نیمه ساختاریافته با 27
کتابدار شاغل در کتابخانههای عمومی استان زنجان دریافتند که پنج عامل اثرگذار بر منزلت اجتماعی
1. Grounded Theory
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کتابداران عبارتند از ویژگیهای فردی کتابداران ،ویژگیهای حرفۀ کتابداری ،نگاه جامعه به کتاب و
کتابخانه ،خدمات کتابخانهها و عوامل سازمانی کتابخانهها .نتایج این پژوهش همچنین حاکی از آن بود
خدماتی که مردم از کتابخانهها دریافت میکنند ،مهمترین عامل در ارتقای منزلت اجتماعی کتابداران شاغل
در آن کتابخانههاست .یافتههای پژوهش حیدری ،کوکبی و کعب عمیر ( )1396نیز نشان داد که از نظر
کتابداران شاغل در کتابخانههای شهر اهواز ،جایگاه اجتماعی رشته علم اطالعات و دانش-شناسی به شش
عامل خصوصیات فردی ،تخصصگرایی رشته ،اقتصاد شغلی ،استانداردهای حرفهای ،مهارتآموزی و نیاز
اجتماعی به رشته بستگی دارد و دو عامل تخصصگرایی رشته و نیاز اجتماعی به رشته از بقیه عوامل مؤثرتر
هستند .بیگدلی ،شاهینی ،میرزایی و مؤمنی ( )1396ضمن بررسی نگرش مردم اهواز نسبت به کتابخانههای
عمومی و منزلت کتابداران کتابخانههای عمومی ،دریافتند مردم شهر یاد شده نسبت به خدمات کتابخانههای
عمومی دیدی مثبت و نسبت به مجموعه این کتابخانهها نگرشی منفی دارند.
در بیرون از ایران نیز ،پژوهشهایی در این حوزه انجام شد است .پرینس و دیگیر )1992( 1در یکی
از نخستین فعالیتهای پژوهشی در این زمینه ،با بررسی موقعیت و منزلت اجتماعی کتابداران در برخی از
کشورهای آمریکای التین و آفریقا ،دریافتند که موقعیت و منزلت اجتماعی کتابداران در این کشورها با
توجه به تغییرات فناورانه به شدت در حال افت و کاهش است .درک دانشجویان از کتابخانههای دانشگاهی
مورد توجه هرنون و پاستین )1997( 2نیز بوده است .آنان دریافتند که دانشجویان دانشگاه نبراسکا 3درکی
مبهم از امکانات و خدمات ارائه شده توسط کتابخانه آن دانشگاه دارند .پتر و آپاراک ژیالسیک)2002( 4
در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که بر اساس دیدگاه مردم ،کتابداران در کشور کرواسی نسبت به دیگر
حرفهها نظیر پزشکان ،مهندسان ،حقوقدانان و معلمان از جایگاه اجتماعی پائینتری برخوردارند .با این
وجود ،کتابداران ،خود بر این باورند که موقعیتشان متوسط رو به باالست .یافتههای پژوهش مجید و حیدر

5

( )2008که با رتبهبندی رضایت استفادهکنندگان از خدمات حرفههای مختلف در کشور سنگاپور انجام
گرفت ،نشان داد که در مقایسه با پزشکان ،حسابداران ،حقوقدانان و متخصصان فناوری اطالعات ،کتابداران
از منزلت اجتماعی باالیی برخوردار نیستند .از سوی دیگر تصورات غلط درباره وضعیت شغلی کتابداران،
نقش تدریس ،دانش و تخصص و نگرش نسبت به دانشجویان بهعنوان علل تعامل نادرست کتابداران
1. Prins & Degier
2. Hernon & Pastine
3. Nebraska
4. Petr& Aparac-Jelusic
5. Majid & Haider
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دانشگاهی با دانشجویان از یافتههای پژوهش فاگان بود ( .)Fagan, 2008او بر این باور است که این امر بسیار
اهمیت دارد که دانشجویان بدانند کتابداران تمایل دارند به آنان کمک کنند .واسیالکاکی و مونیار)2014( 1
با بررسی تصویر غالب حرفه کتابداری و اطالعرسانی در رسانههای انگلیسیزبان دریافتند که جامعه و
دانشجویان ،نسبت به کتابداران نگاهی منفی دارند .یافتههای این پژوهش که بهصورت تحلیل محتوا انجام
شد ،همچنین حاکی از آن بود که از نظر رسانههای جمعی ،کتابدار به مانند «خدمتکاری پیر» بوده و روزنامهها
به کتابداران مرد بهعنوان «افرادی فریبکار» اشاره داشتند .با این وجود واسیالکاکی و مونیارو ،تصویر ارائه
شده از کتابدار را در کتابهای کودک ،مثبت ارزیابی کردند .نتایج پژوهش یاد شده نشان داد که بهطور
کلی ،تصویر و کلیشههای مربوط به حرفه کتابداری و اطالعرسانی در طول سالیان ،بهطور چشمگیری تغییر
نکرده است .واسیالکاکی و مونیارو )2016( 2در مطالعهای دیدگاه کاربران کتابخانههای عمومی در مورد
حرفهمندان کتابداری ،را بررسی کرد .این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی و توزیع پرسشنامه بین 291
نفر از کاربران کتابخانههای عمومی در منطقه آتیکا 3در کشور یونان 4اجرا شد .یافتههای این پژوهش حاکی
از آن بود که از نظر پاسخدهندگان ،کسب دانش تخصصی ،گذراندن دوره رسمی آموزش کتابداری و
اطالعرسانی در دانشگاه و مجهز شدن به فناوریهای نوین توسط کتابداران ،میتواند در بهبود تصویر و
منزلت آنان تأثیرگذار باشد .مت داهان و همکاران )2016( 5در یک مطالعه موردی که در دانشگاه پاهانگ

6

مالزی انجام دادند ،دیدگاه کاربران را نسبت به کیفیت خدمات کتابخانه آن دانشگاه بررسی کردند .آنان
دریافتند که بهوجود آمدن رقبای جدی برای کتابخانهها باید باعث شود تا کتابداران در بهبود کیفیت خدمات
خود کوشش کنند .کیم )2017( 7ضمن مطالعه دیدگاه کاربران در مورد جایگاه کتابداران کتابخانههای
دانشگاه کیونجی 8کرهجنوبی ،به این نتیجه دست یافت که از نظر کاربران کتابداران از جایگاه نسبتاً مطلوبی
برخوردارند .وی همچنین دریافت که بین جایگاه کتابداران و استفاده کاربران از کتابخانه رابطه معنادار مثبت
وجود دارد و با افزایش منزلت کتابداران ،استفاده از کتابخانهها افزایش مییابد .علی ،یو و عمران)2018( 9
نظر کاربران کتابخانههای عمومی را در سالنگور 10مالزی ،درباره کتابداران این کتابخانهها بررسی کردند .این
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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پژوهش با استفاده از روش پیمایشی و توزیع پرسشنامه بین  382نفر انجام شد .یافتههای این پژوهش نشان داد
که پاسخدهندگان به پرسشنامه ،در مؤلفههای تصویر حرفهای ،مهارت حرفهای و ماهیت کاری کتابداران نظر
منفی داشتند.
جمعبندی مطالعات پیشین نشان داد عمده پژوهشهای پیشین در زمینه موضوع مطالعه ،با استفاده از
رویکردهای کمّی و روش پیمایشی انجام شده و ابزار پرسشنامه ،نسبت به دیگر ابزار پژوهش ،بیشتر مورد
توجه پژوهشگران بوده است .همچنین مرور مطالعات و پژوهشهای پیشین نشان میدهد که کتابداران هنوز
از نظر منزلت و جایگاه ،وضعیت مطلوبی ندارند و برخی عوامل نظیر دانش تخصصی ،آموزش رسمی
کتابداری و اطالعرسانی در دانشگاه ،مجهز شدن به فناوریهای نوین ،توجه مسئولین ،عوامل فردی،
اجتماعی و سازمانی ،و بهبود کیفیت خدمات ارائه شده توسط کتابخانهها میتواند باعث ارتقای منزلت
کتابداران و کتابخانهها شود .البته همانگونه که قبالً گفته شد ،هیچکدام از پژوهشهای یاد شده ،منزلت
کتابخانهها و حرفه کتابداری را بهصورت همزمان بررسی نکرده بودند.
روششناسی پژوهش
رویکرد پژوهش حاضر کمّی و روش استفاده شده برای انجام آن ،پیمایشی بود .جامعه پژوهش
عبارت بودند از همه دانشجویان دانشگاه رازی در شهر کرمانشاه که در زمان انجام اجرای پژوهش یعنی آبان
هزار و سیصد و نود و هشت 14752 ،نفر بودند .حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان  375نفر تعیین شد.
برای گردآوری دادهها از پرسشنامه محقق ساختهای استفاده شد .با توجه به عدم وجود پرسشنامهای که
بهصورت اختصاصی و توأمان ،به بررسی منزلت کتابخانه و حرفه کتابداری پرداخته باشد ،برای تدوین
پرسشنامه مورد نیاز برای گردآوری دادهها ،از پرسشنامه علی ،یو و عمران ( )2018بهعنوان الگو و مدل
استفاده شد و با اعمال تغییراتی متناسب با اهداف پژوهش در آن ،پرسشنامهای برای سنجش همزمان
کتابخانه و حرفه کتابداری تدوین شد .روایی پرسشنامه ،توسط چند نفر از استادان ،دانشآموختگان و
دانشجویان دکتری علم اطالعات و دانششناسی بررسی شد .پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ
 0/96محاسبه شد که حاکی از پایایی باالی ابزار گردآوری دادهها بود .از مجموع  375پرسشنامه که
بهصورت تصادفی طبقهای نسبتی در بین دانشجویان دانشگاه رازی توزیع شده بود 311 ،پرسشنامه تکمیل
و بازگشت داده شد؛ که از این  311پرسشنامه  8مورد مخدوش بودند که وارد تحلیل نشدند و تجزیهوتحلیل
بر روی  303پرسشنامه باقیمانده انجام گرفت .دادههای جمعیتشناختی پاسخدهندگان به پرسشنامه در
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جدول شماره  1قابل مشاهده است .تجزیهوتحلیل دادهها در دو سطح توصیفی و استنباطی و با استفاده از
نسخه  25نرمافزار اسپیاساس 1انجام شد.
یافتههای پژوهش
بهمنظور بررسی ویژگیهای جمعیتشناختی نمونه از آمار توصیفی استفاده شده است .در جدول
شماره  1وضعیت نمونه آماری از لحاظ ویژگیهای جمعیتشناختی ارائه شده است .همانگونه که جدول
قابل مشاهده است از نظر مقطع تحصیلی ،دانشجویان کارشناسی ،از نظر سن گروه سنی  21تا  23سال ،از
نظر گروههای تحصیلی دانشجویان علوم انسانی شامل دانشکدههای ادبیات و علومانسانی ،علوماجتماعی،
اقتصاد و کارآفرینی و از نظر جنسیت مردان فراوانی بیشترین داشتند.
جدول  .1نمونه آماری از منظر ویژگیهای جمعیتشناختی
ویژگیهای

سطوح

جمعیتشناختی

متغیر
کارشناسی
کارشناسی

مقطع تحصیلی

ارشد

درصد

ویژگیهای
جمعیتشناختی

68/6
26/4

دکترا

5

 18تا 20

37

 21تا 23

39/5

 24تا 26

11/9

 27تا 29

11/6

 30و باالتر

0

سطوح متغیر
علوم (شامل دانشکدههای علوم پایه و شیمی)

علوم انسان(شامل دانشکدههای ادبیات و علوم انسانی،
گروههای

علوم اجتماعی ،اقتصاد و کارآفرینی)

تحصیلی

مهندسی (شامل دانشکدههای فنی و نفت)
کشاورزی (شامل دانشکدههای کشاورزی،
منابع طبیعی و دامپزشکی)

سن

جنسیت

درصد
19/8
57/8
10/8
11/6

زن

48/8

مرد

51/2

ابتدا با استفاده از آزمون کلموگروفـاسمیرنوف یک نمونهای ،نمونه برازش شد و نرمال یا غیر
نرمال بودن متغیرهای مورد مطالعه مشخص گردید .با توجه به جدول  ،2سطح معناداری ( )p=0/000کمتر

1. SPSS

منزلت کتابخانه و حرفه کتابداری از13 ...

سال  ،11شماره  ،1بهار و تابستان 1400

از  0/05است و همچنین میانگین آماره  )0/2( zبین  +1/96و  -1/96قرار نگرفته است .بر این اساس میتوان
استدالل کرد که توزیع فراوانی تجمعی مشاهده شده با توزیع فراوانی تجمعی مورد انتظار یکسان نیست و
توزیع صفت مورد مطالعه نرمال نمیباشد ،بنابراین امکان استفاده از آزمونهای ناپارامتری برای پژوهش
فراهم گردید.
جدول  .2نتایج آزمون کلموگروفـاسمیرنوف
نمونه

میانگین

انحراف معیار

303

5/39

1 /6

بیشترین اختالف
مطلق

مثبت

منفی

0 /2

0 /2

-0/15

Z
0 /2

سطح
معناداری
0/000

برای پاسخ به پرسشهای  1و  2پژوهش ،از آزمون دوجملهای یا نسبت استفاده شد .بر این اساس
منزلت کتابخانه و حرفه کتابداری با نسبت آزمون یا میانگین برآورد پژوهشگر مورد مقایسه قرار گرفت .با
توجه به اینکه منزلت کتابخانه و حرفه کتابداری بر اساس طیف  5درجهای لیکرت مورد سنجش قرار گرفته
بود و همچنین متغیر منزلت کتابخانه و حرفه کتابداری متغیر کمّی محسوب شدند ،بر این اساس با استفاده از
نقطه برش ( )3نظرات دانشجویان به دو گروه کمتر یا بیشتر از  3تفکیک شد و در ستون گروهبندی نمایش
داده شده است.
در رابطه با پرسش اول پژوهش نتایج آزمون (جدول  )3نشان داد سطح معناداری ( )p=0/9از سطح
خطای  0/05بیشتر است .بنابراین درصد دانشجویانی که منزلت کتابخانه را باال ارزیابی کردهاند با نسبت
آزمون ( )0/50تقریباً برابر است .از سوی دیگر ،دادههای ستون گروهبندی (میانگین برش= )3نشان میدهد
 0/50دانشجویان دارای امتیاز بیشتر از  3بوده و بر این اساس میتوان گفت که تقریباً  50درصد دانشجویان
منزلت کتابخانه را مثبت ارزیابی کردهاند .همچنین مقایسه نسبت مشاهده شده ( )0/50با نسبت آزمون ()0/50
نشان میدهد فراوانی مشاهده شده با میانگین برآورد پژوهشگر تقریباً برابر بوده و نیمی از دانشجویان منزلت
کتابخانه را باالتر از متوسط ارزیابی کردهاند.
جدول  .3آزمون دوجملهای برای متغیر منزلت کتابخانه

منزلت کتابخانه

گروهبندی

تعداد

نسبت مشاهده شده

گروه 1

=<3

153

0/50

گروه 2

>3

150

0/50

303

0/100

کل

نسبت آزمون
0/50

سطح معناداری
0 /9

در رابطه با پرسش دوم پژوهش با توجه به جدول  ،4سطح معناداری ( )p=0/000از سطح خطای
 0/05کمتر بوده ،بنابراین درصد دانشجویانی که منزلت حرفه کتابداری را باال ارزیابی کردهاند کمتر است.
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دادههای ستون گروهبندی (میانگین برش= )3نشان میدهد  27درصد دانشجویان دارای امتیاز بیشتر از  3بوده
و بر این اساس میتوان گفت که  73درصد دانشجویان منزلت حرفه کتابداری را پایین ارزیابی کردهاند.
همچنین مقایسه نسبت مشاهده شده ( )0/27با نسبت آزمون ( )0/50نشان میدهد نسبت یا فراوانی مشاهده
شده کمتر از میانگین برآورد پژوهشگر بوده و  0/73دانشجویان نگرش مثبتی نسبت به حرفه کتابداری ندارند.
جدول  .4آزمون دوجملهای برای متغیر منزلت حرفه کتابداری

منزلت حرفه کتابداری

نسبت مشاهده

نسبت

سطح

شده

آزمون

معناداری

گروهبندی

تعداد

گروه 1

=<3

220

0/73

گروه 2

>3

83

0/27

303

0/100

کل

0/000

0/50

برای پاسخ به پرسشهای  3و  4پژوهش از روش تحلیل اکتشافی استفاده شد و بر این اساس متغیرهای
منزلت کتابخانه و منزلت حرفه کتابداری بر حسب متغیرهای سن ،جنسیت ،گروه تحصیلی و مقطع تحصیلی
مورد بررسی قرار گرفت و در قالب شاخصهای آماری تمرکز و پراکندگی ارائه گردید .دادههای مندرج در
جدول  5حکایت از آن دارد که کتابخانه از نظر دانشجویان زن ( 2/9از  )15نسبت به دانشجویان مرد ( 2/6از
 )5از منزلت باالتری برخوردار است .همچنین با توجه به میانگین انحراف معیار ،توزیع متغیر در حدود ( )2/7و
( )3/04در اطراف میانگین پراکنده شده است .منزلت کتابخانه از نظر گروههای تحصیلی نشان میدهد گروه
تحصیلی علومانسانی ( )3/3منزلت کتابخانه را نسبت به سایر گروههای تحصیلی باالتر ارزیابی کردهاند.
بررسی منزلت کتابخانه بر اساس متغیر مقطع تحصیلی بیانگر آن است که دانشجویان مقطع دکترا
( ) 3/5نسبت به سایر مقاطع تحصیلی ارزیابی مثبتی از کتابخانه داشتهاند .توزیع متغیر کیفی سن نیز نشان
میدهد بیشترین منزلت کتابخانه با میانگین ( )3/3به گروه سنی  24تا  26سال و پایینترین منزلت به
دانشجویان گروه سنی  27تا  29سال با میانگین ( )2/1اختصاص دارد.
جدول  . 5تحلیل اکتشافی متغیر منزلت کتابخانه بر حسب متغیرهای جنسیت ،سن ،گروه و مقطع تحصیلی
میانگین
جنسیت

زن

2 /9

 0/95فاصله اطمینان میانگین

انحراف

خطای

کرانه پایین

کرانه باال

استاندارد

معیار

2 /7

3/04

0/88

0 /7

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

2 /5

2 /7

0/77

0 /6

علوم انسانی (شامل دانشکدههای
ادبیات و علوم انسانی ،علوم اجتماعی،

3 /3

3 /2

3 /4

0/72

0/05

اقتصاد و کارآفرینی)
گروه

علوم (شامل دانشکدههای علوم پایه و

تحصیلی

شیمی)

2 /1

2/05

2 /2

0 /3

0/04

2/08

1 /9

2 /2

0 /3

0/04

مهندسی (شامل دانشکدههای فنی و نفت)

1 /8

1 /8

1 /9

0/06

0/01

کارشناسی

2 /8

2 /7

2 /9

0 /8

0/06

کارشناسی ارشد

2 /4

2 /2

2 /5

0 /9

0/09

دکترا

3 /5

3 /7

3 /7

0 /3

0/09

 18تا 20

2 /6

2 /5

2 /8

0 /8

0/07

 21تا 23

2 /9

2 /7

3/09

0 /9

0/09

 24تا 26

3 /3

3 /3

3 /3

0

0

 27تا 29

2 /1

1 /9

2 /2

0 /3

0/04

کشاورزی (شامل دانشکدههای
کشاورزی ،منابع طبیعی و دامپزشکی)

مقطع
تحصیلی

سن

در جدول ( )6داده های منزلت حرفه کتابداری بر حسب متغیرهای جنسیت ،سن ،گروه تحصیلی و
مقطع تحصیلی ارائه شده است .نتایج بیانگر آن است که حرفه کتابداری از نظر دانشجویان زن ( )2/7نسبت
به دانشجویان مرد ( )2/5از منزلت باالتری برخوردار است .منزلت حرفه کتابداری از نظر گروههای تحصیلی
نشان میدهد گروه تحصیلی علومانسانی ( )3/1منزلت حرفه را نسبت به سایر گروههای تحصیلی باالتر
ارزیابی کردهاند .بررسی منزلت حرفه کتابداری بر اساس متغیر مقطع تحصیلی بیانگر آن است که دانشجویان
مقطع دکترا ( )3/4نسبت به سایر مقاطع تحصیلی ارزیابی مثبتی از حرفه داشتهاند .توزیع متغیر کیفی سن نیز
نشان میدهد باالترین منزلت حرفه کتابداری با میانگین ( )2/8به گروه سنی  21تا  23سال و پایینترین منزلت
به دانشجویان گروه سنی  27تا  29سال با میانگین ( )2/1اختصاص دارد.
جدول  .6تحلیل اکتشافی متغیر منزلت حرفه کتابداری بر حسب متغیرهای جنسیت ،سن ،گروه و مقطع تحصیلی
 0/95فاصله اطمینان میانگین

انحراف

خطای

کرانه پایین

کرانه باال

استاندارد

معیار

زن

2 /7

2 /6

2 /9

0 /8

0 /7

مرد

2 /5

2 /4

2 /6

0 /7

0 /6

میانگین

جنسیت
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علوم انسانی (شامل دانشکدههای ادبیات
و علوم انسانی ،علوم اجتماعی ،اقتصاد و
گروه
تحصیلی

کارآفرینی)
علوم (شامل دانشکدههای علوم پایه و شیمی)

کشاورزی (شامل دانشکدههای

تحصیلی

سن

2 /2

2/09

2 /3

0 /4

0/04

2 /1

1 /9

2 /2

0 /3

0/05

مهندسی (شامل دانشکدههای فنی و نفت)

1 /7

1 /7

1 /7

0

0

کارشناسی

2 /7

2 /6

2 /8

0 /8

0/05

کارشناسی ارشد

2 /3

2 /2

2 /5

0 /7

0/08

دکترا

3 /4

3 /3

3 /6

0 /3

0/07

 18تا 20

2 /5

2 /4

2 /7

0 /9

0/08

 21تا 23

2 /8

2 /7

3/01

0 /8

0/07

 24تا 26

2 /7

2 /7

2 /8

0/03

0/05

 27تا 29

2 /1

1 /9

2 /2

0 /3

0/04

کشاورزی ،منابع طبیعی و دامپزشکی)

مقطع

3 /1

2 /9

3 /2

0 /7

0/05

نتیجه
هدف پژوهش حاضر بررسی منزلت کتابخانه و حرفه کتابداری از دیدگاه دانشجویان دانشگاه رازی
بود .یافته ها نشان داد که منزلت کتابخانه در نظر دانشجویان دانشگاه رازی در سطح متوسط است .این یافته
با نتایج بیگدلی و شاهینی ( )1396و بیگدلی و همکاران ( )1396همسو بود .نتایج این دو پژوهش نشان داد
که مردم شهر اهواز نظر نسبتاً مطلوبی در مورد کتابخانههای عمومی دارند .در بیان علل این امر میتوان به
مواردی چون خدمات کتابخانهها ،استفاده از فناوریهای نوین و دانش تخصصی کتابداران بهعنوان مهمترین
دالیل دیدگاه نسبتاً مطلوب دانشجویان دانشگاه رازی در مورد منزلت کتابخانه اشاره نمود .تأثیر استفاده از
فناوری در بهبود خدمات کتابخانهای و به تبع آن ارتقای منزلت کتابخانه و کتابداران توسط صیادیفر و
فراشباشی آستانه ( )1385نیز مورد اشاره و تأکید قرار گرفته بود .البته با توجه به نزدیکی بسیار زیاد تعداد
افرادی که منزلت کتابخانه را باالتر از میانگین ارزیابی نمودهاند با کسانی که این منزلت را پائینتر از خط
برش  3فرض کردهاند ،میتوان این یافته را اینگونه نیز استدالل نمود که منزلت کتابخانهها ـاگر پائین هم
نباشدـ در سطح باالیی نیست .برای بهبود این وضعیت و ارتقای منزلت کتابخانهها باید نسبت به توسعه دانش
تخصصی منابع انسانی کتابخانهها ،ارتقای تجهیزات ،منابع و زیرساختهای فناوری و بهبود عوامل فردی
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منزلت کتابخانه و حرفه کتابداری از17 ...

و سازمانی اهتمام کرد؛ مواردی که قبالً توسط ستودهراد ( ،)1393مرادزاده ( ،)1394حیدری ،کوکبی و
کعب عمیر ( ،)1396بیگدلی و شاهینی ( ،)1396شعبانی و موحدیان ( ،)1396واسیالکاکی و مونیارو ()2016
و کیم ( )2017مورد تأکید قرار گرفته بود.
یافتهها همچنین حاکی از آن بود که از دیدگاه دانشجویان دانشگاه رازی ،حرفه کتابداری از منزلت
پائینی برخوردار است .این نتیجه با یافتههای حکیمی ،طبسی و سوری نظامی ( ،)1395پرینس و دیگیر
( ،)1992هرنون و پاستین ( ،)1997پتر و آپاراک ژیالسیک ( ،)2002مجید و حیدر ( ،)2008واسیالکاکی و
مونیارو ( ،)2014علی ،یو و عمران ( ،)2018همسو و با نتایج کیم ( )2017ناهمسو بود .در تبیین دالیل پائین
بودن منزلت کتابداران از دیدگاه دانشجویان دانشگاه رازی میتوان به برخی عوامل محتمل نظیر عدم آشنایی
پاسخ دهندگان با حرفه کتابداری ،عدم اعتماد آنان به دانش تخصصی کتابداران ،ضعف در دانش تخصصی
کتابداران ،بهروز نبودن محتوای علمی حرفه ،ضعف انجمنهای حرفهای و صنفی کتابداری و مواردی از این
دست اشاره نمود .این عوامل بهعنوان علل موجب پائین بودن منزلت کتابداران قبالً توسط واسیالکاکی و
مونیارو ( )2014و علی ،یو و عمران ( )2018مورد اشاره قرار گرفته بودند .برای بهبود و ارتقای منزلت
کتابداران باید راهکارهایی برای افزایش تعهد و مسئولیتپذیری کتابداران ،برگزاری دورههای آموزش
ضمن خدمت برای آشنایی با دانش تخصصی جدید ،تقویت انجمنهای صنفی ،ارتباط مناسب کتابداران با
کاربران و مدیران ،حضور کتابداران در مصادر تصمیمسازی و پستهای اجرایی و نظایر آن اندیشیده شود.
پیش از این ،ستودهراد ( ،)1393مرادزاده ( ،)1394شعبانی و موحدیان ( ،)1396حیدری ،کوکبی و کعب
عمیر ( ،)1396بیگدلی و شاهینی ( ،)1396واسیالکاکی و مونیارو ( ،)2016مت داهان و همکاران ( )2016و
کیم ( )2017از عواملی چون مسئولیتپذیری ،متعهد بودن ،جدیت در کار ،استفاده بیشتر از فناوریهای
جدید ارتباطی و اطالعاتی ،دانش تخصصی و تحصیالت مرتبط دانشگاهی بهعنوان عوامل افزایش منزلت
اجتماعی کتابداران یاد کرده بودند .یافتههای این پژوهش همچنین نشان داد ،دانشجویان گروههای تحصیلی
علوم انسانی ،شامل دانشکده های ادبیات و علوم انسانی ،علوم اجتماعی ،اقتصاد و کارآفرینی به نسبت دیگر
دانشجویان ،منزلت باالتری برای کتابخانه و حرفه کتابداری قائل بودند .همچنین از نظر جنسیت ،منزلت هر
دو مؤلفه یعنی کتابخانه و حرفه کتابداری نزد دانشجویان مؤنث بیشتر از دانشجویان مذکر بود .از نظر مقطع
تحصیلی ،دانشجویان دوره دکتری به نسبت دیگر مقاطع دیدگاه بهتری نسبت به منزلت کتابخانه و حرفه
کتابداری داشتند .از لحاظ سن نیز باالترین منزلت کتابخانه مربوط به گروه سنی  24تا  26سال و باالترین
منزلت حرفه کتابداری مربوط به بازه سنی  21تا  23سال بود .باالتر بودن منزلت کتابخانه و حرفه کتابداری
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نزد دانشجویان علوم انسانی احتماالً می تواند وابسته به حضور دانشجویان علم اطالعات و دانششناسی
(حرفه مندان آینده کتابداری) در این گروه تحصیلی ،و نیز تحت تأثیر آشنایی بیشتر آنان (دانشجویان علوم
انسانی) با این رشته علمی و حرفه باشد .از لحاظ مقطع نیز احتماالً دانشجویان دکتری بهواسطه فعالیتهای
پژوهشی و حضور بیشتر در کتابخانه ،بیش از بقیه با کتابخانه و حرفه کتابداری آشنایی داشته و نگاه مثبتتری
به این دو دارند .باالتر بودن منزلت کتابخانه و حرفه کتابداری نزد دانشجویان مؤنث و متفاوت بودن منزلت
کتابخانه و کتابداری بر اساس گروه سنی هر چند میتواند تحت تأثیر عوامل فردی ،فضای حرفهای
کتابداری ،سال های حضور در دانشگاه و نظایر آن باشد ،اما نیازمند تحلیل و بررسی بیشتر است.
پیشنهادها
بهمنظور افزایش منزلت کتابخانه و حرفه کتابداری موارد ذیل پیشنهاد میشوند:
 -1با توجه به تأثیر کیفیت خدمات کتابخانهای در بهبود دیدگاه کاربران به کتابخانه و حرفه کتابداری،
توسعه کیفی منابع انسانی از طریق ارتقای دانش تخصصی و فناورانه کتابداران پیشنهاد میشود
 -2روزآمد نبود محتوای علمی رشته علم اطالعات و دانششناسی بهعنوان یکی عوامل کاهش منزلت
حرفه کتابداری از یافتههای این پژوهش و نیز پژوهشهای پیشین بود .از اینرو پیشنهاد میشود
نسبت به روزآمدسازی محتوای علمی رشته اقدامات الزم انجام شود.
 -3عدم ارتباط مناسب بین کتابداران و تصمیمسازان از دیگر عوامل کاهش منزلت حرفه و کتابخانه
است .پیشنهاد میشود ارتباط بین کتابداران و نیز ارتباط بین کتابداران و مدیران و تصمیمسازان بهبود
یابد.
 -4تالش برای حضور کتابداران در پستهای تصمیمگیری و اجرایی میتواند در بهبود منزلت کتابخانه
و کتابداری در دیدگاه دانشجویان اثرگذار باشد .پیشنهاد میشود کتابداران برای حضور در این
پستها تالش کنند و مدیران نیز این امکان را فراهم سازند.
 -5بر اساس یافتههای پژوهش زیرساختهای مناسب فناوری میتواند باعث بهبود دیدگاه کاربران
نسبت به کتابخانه شود .پیشنهاد میشود زیرساختهای فناوری نوین در کتابخانهها ارتقا یابد.
 -6کیفیت منابع اطالعاتی کتابخانهها و شیوههای سازماندهی و اشاعه آنها از دیگر عامل مؤثر بر بهبود
منزلت کتابخانه است؛ از اینرو پیشنهاد میشود تصمیمسازان نسبت به این ارتقای کیفیت منابع؛
حساسیت بیشتری داشته باشند.
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 -7تقویت انجمنهای علمی و صنفی مربوط به کتابخانهها و کتابداران نیز میتواند باعث بهبود منزلت
حرفه کتابداری و نهاد کتابخانه شود .لذا پیشنهاد میشود این انجمنها تقویت شوند.
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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.
Keywords: Dignity, Library, Librarianship
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چكیده
مقدمه :مدلسازي موضوعي یکي از تکنيکهاي متنكاوي است كه امکان كشف موضوعات نامعلوم در
مجموعه اسناد ،تفسير اسناد بر اساس این موضوعات و استفاده از این تفاسير براي سازماندهي ،خالصه كردن
و جستجوي متنها را بهطور اتوماتيک ميسر ميكند .آشنایي با مفهوم و تکنيک مدلسازي موضوعي ،و
كاربرد آن در كشف موضوعات و سازماندهي منابع اطالعاتي از اهداف اصلي این پژوهش است.
روششناسی :پژوهش حاضر از نوع كتابخانهاي است كه در آن ،ضمن معرفي مدلسازي موضوعي ،به
دستهبندي و مرور كاربردهاي این تکنيک بر اساس ماهيت عملکردي آن و ارائه نمونه تحقيقاتي كه از این
تکنيک استفاده نمودهاند پرداخته است.
یافتهها :الگوریتمهاي مدلسازي موضوعي عالوه بر سه هدف اصلي مبني بر كشف موضوعات پنهان ،تفسير اسناد
بر اساس موضوعات و نهایتا سازماندهي و طبقهبندي متون ،در كشف موضوعات و روابط پنهان در حوزههاي
علوم ،بازیابي اطالعات ،دستهبندي مدارک بر اساس موضوعات ،كشف الگوهاي برجسته و رویدادهاي در حال
ظهور ،خوشهبندي مفاهيم حوزههاي علمي ،تحليل سير تحول مفهومي در طول دورههاي تاریخي ،تعيين روابط
سلسهمراتبي مفاهيم یک حوزه یا زمينه خاص علمي و غنيسازي فهرست واژگان كاربرد دارد.
نتیجه :مدلسازي موضوعي با تکيه بر یادگيري ماشين و بهرهگيري از دانش هوش مصنوعي بهعنوان یکي از
رویکردهاي نوین سازماندهي منابع اطالعاتي مطرح شده و مطالعات جدي در این زمينه در حال انجام است .لذا با
كاربرد الگوریتمهاي مدلسازي موضوعي در راستاي خودكارسازي استخراج موضوع و كشف موضوعات نهان
موجود در منبع ميتوان بر تقویت و روزآمدسازي نظامهاي نوین سازماندهي منابع اطالعاتي عمل كرد.
کلیدواژهها :متنكاوي ،مدلسازي موضوعي ،كشف موضوع ،سازماندهي اطالعات ،تشخيص موضوع

 .1دانشجوي دكتري علم اطالعات و دانششناسي ،دانشگاه اصفهان ،ایرانfahim2398@gmail.com ،
 .2دانشيار گروه علم اطالعات و دانششناس ي ،دانشگاه اصفهان ،ایران( ،نویسنده مسئول)a.mansouri@edu.ui.ac.ir ،
 .3استادیار گروه مهندسي هوش مصنوعي ،دانشگاه اصفهان ،ایرانh.karshenas@eng.ui.ac.ir،
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مقدمه
با توجه به ظهور فضاي دیجيتال و گسترش رو به رشد توليد متون در این محيط ،براي مدیریت بهتر
حجم عظيم مدارک الکترونيکي نياز به استفاده از تکنيکها و رویکردهاي تجزیهوتحليل جدیدي است كه
بتواند بهصورت خودكار سازماندهي ،جستجو ،نمایهسازي و مرور مجموعههاي بزرگ را ميسر نماید
()Hwang,Wei, Lee, & Chen, 2017؛ به همين دليل ،پژوهشهاي زیادي در این رابطه صورت گرفت
(

& Baeza-Yates & Ribeiro-Neto, 1999; Arora, Kanjilal, & Varshney, 2010; Nadezhda

 .)Aleksey, 2018روش پایه پيشنهادشده توسط پژوهشگران حوزه بازیابي اطالعات در مورد مجموعههاي
عظيم مدارک ،كاهش حجم مدارک درون مجموعه به برداري از اعداد حقيقي است كه هركدام دال بر
بسامد تکرار كلمات بود .براي غلبه بر این مشکل ،پژوهشگران بازیابي اطالعات اخير ٌا از تکنيکهاي
متنكاوي همچون الگوریتمهاي مدلسازي موضوعي استفاده ميكنند (.)Blei & Jordan, 2003
مدلسازي موضوعي یکي از اشکال تجزیهوتحليل متن بهمنظور بررسي رابطه بين كلمات داخل
مدرک است ،جایي كه كلمات در كنار یکدیگر تشکيلدهنده درونمایه و موضوع اصلي متن است .ایده
مدلسازي موضوعي همراستا و منطبق با باور بسياري از زبان شناسان و فيلسوفان است ،همانطور كه
ویتگنشتاین )2010( 1معتقد است كه معاني از ارتباط بين كلمات حاصل ميشود و نه جایگاه مستقل كلمه.

بهعبارتدیگر ،معني كلمه از بافت و زمينه حاصل ميشود .مدلسازي موضوعي كلمات مشابه ازنظر معنایي
را به هم مرتبط ميكند .بهدليل تأكيد مدلسازي موضوعي بر همبستگي 2مشکل چندمعنایي كلمه 3و یا
مترادفات 4را نيز بر اساس زمينهاي كه در آن استفاده ميشود حل مينماید .براي نمونه ،كلمه «شير»
ميتواند با كلمات دیگري مانند «مسموميت»« ،لبنيات» ،در یک دستهبندي موضوعي حضور داشته باشد و
یا هم رخدادي آن با كلمات دیگري چون «حيوان»« ،وحشي»« ،درنده» در دستهبندي موضوعي دیگر،
معاني متفاوت این كلمه را نشان دهد.
اولين تالش براي توسعه مدلسازي موضوعي توسط پاپادیميتریو ،تاماكي ،راگاوان و
( )1998و هافمن )1999( 6انجام شد .بعدها این تکنيک با پژوهشهاي بيشتر از سوي بالي و

ومپال5

جوردن7

1. Wittgenstein
2. Correlation
3. Polysemy
4. Synonomy
5. Papadimitrio, tamaki, Raghavan, & Vempala
6. Hofmann
7. Blei & Jordan
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( )2003توسعه یافت .الگوریتمهاي مدلسازي موضوعي روشهاي آماري هستند كه كلمات داخل یک
متن را تحليل كرده و از این طریق موضوعات داخل متون را استخراج ميكنند .همچنين ارتباط این
موضوعات با یکدیگر و نيز تغيير آنها در طول زمان را مشخص ميكنند .هدف مدلسازي موضوعي
تجزیه وتحليل مداركي است كه به موضوعات مختلفي پرداخته است و موضوعات ،احتمالي از توزیع
كلمات است (( )Alghamdi & Alfalqi, 2015شکل  .)1مدلسازي موضوعي رویکردي است كه
موضوعهاي درون پيکرهاي از اسناد را استخراج ميكند و به هر سند برخي از این موضوعها را نسبت
ميدهد  .بنابراین یک مدل موضوعي ،دو برونداد دارد .نخستين برونداد توزیع موضوع بر روي واژگان
است كه در قالب دستههاي موضوعي نشان داده ميشود .برونداد دیگر یک مدل موضوعي ،امکان انتساب
یک سند به چند موضوع مرتبط است (مسعودي و راحتيقوچاني .)117 ،1394 ،شکل ( )1سه موضوع
استخراجشده از اسناد مجله خبري نيویورکتایمز را نشان ميدهد .هر واژه با درصدي احتمال ،در یک
موضوع حضور دارد .همچنين این شکل نشان ميدهد چگونه یک سند ميتواند با یک یا چند موضوع
شناخته شود.

شكل  .1مثالی از توزیع کلمات بر روی موضوعها و توزیع موضوعها بر روی اسناد در پیكره
)Boyd-Graber, Blei, & Zhu, 2007( New York Times

بنابراین ،برخالف روشهاي طبقهبندي سنتي ،یا روشهاي خوشهبندي ،كه مدرک یا داده را تنها
در یک دستهبندي قرار ميدهد ،مدلسازي موضوعي ،امکان تعلق مدرک به طبقات و دستههاي مختلف را
بر اساس درجه عضویت آن ميسر مينماید.
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ماهیت عملكردی مدلسازی موضوعی
مدلسازي موضوعي اساسا مبتني بر رابطه

ترایایي1

یا رابطه انتقالي و هم

رخدادي2

واژگان است

( .)Kontostathis & Pottenger, 2006در ریاضيات ،بين سه عضو  aو  bو  cاز مجموعه  Aیک رابطه ترایا
برقرار است هرگاه بتوان از وجود رابطه دوتایي بين  aو  bاز یکسو ،و  bو  cاز سوي دیگر ،نتيجه گرفت
كه  aو  cنيز داراي همان رابطه هستند (.)Blei & Lafferty, 2007
هم رخدادي شيوهاي از تحليل محتوا است كه از طریق هم رخدادي واژهها یا مفاهيم در متون و
مدارک عمل ميكند .تحليل هم رخدادي نمونهاي از روش مدلسازي گرافيکي است كه در آن از
اندیشههاي مربوط به تحليل رابطه استفاده مي شود .لذا این روش ابزاري قدرتمند در كشف دانش است
(  .)Neff & Corley, 2009; Liu, Hu, & Wang, 2012عالوه بر تعاریف فوق ،تعریفهاي دیگري توسط
پژوهشگراني همچون (

Kostoff, Eberhart, Toothman, & Foo, 1997; Ding & Chowdhhury,

 )2001; Rokaya, 1997ارائه شده است كه بهصورت مختصر شامل تعاریف زیر است:
 -1نوعي تحليل محتوا براي كشف الگوها و تعيين گرایشهاي موضوعي
 -2تعيين درجه ارتباط بين مفاهيم و اصطالحات
 -3كشف شبکه مفاهيم حوزههاي علمي
 -4كشف روابط مفهومي ميان مدارک
 -5تحليل سير تحول مفهومي در طول دورههاي زماني و . ...
از طرفي روشهاي مختلفي براي دستهبندي و خوشهبندي و تشخيص موضوعات منابع علمي و
غيرعلمي استفاده ميشود كه هر كدام اشکالت خاص خود را دارد .یکي از اشکالت ،عدمتشخيص
موضوعات پنهان و ميزان تخصيص هر موضوع به هر مدرک است .روشهاي متنكاوي از جمله
مدلسازي موضوعي به اذعان پژوهشهاي انجام شده یکي از روشهاي قوي براي حل این مسئله است .با
توجه به اینکه تخصيص موضوع براي كتابداران یکي از دغدغههاي اصلي است ،انتخاب روشي مناسب
ضرورت دارد ،لذا در پژوهش حاضر با استفاده از روش كتابخانهاي اقدام به بررسي بنيادي این روش و
معرفي ویژگيها ،قابليتها و كاركردهاي آن نموده است.

1. Transitive Relation
2. Co-occurrence
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مرور نوشتارها در تبیین کارکردهای مدلسازی موضوعی
اگرچه تکنيک مدلسازي موضوعي روشي آماري است و ابتدا در حوزه علوم كامپيوتر
شکلگرفته است اما كاربرد آن در اكثر شاخههاي علوم ازجمله علوم طبيعي ،پایه و انساني در حال اثبات
است .با توجه به سه هدف اصلي تکنيک مدلسازي موضوعي مبني بر كشف موضوعات پنهان ،تفسير
اسناد بر اساس موضوعات و نهایتا سازماندهي و طبقهبندي متون ميتوان نوشتارهاي مربوط به این حوزه را
نيز به سه دسته عمده تقسيم نمود .بااینحال استفاده از این تکنيک فراتر از سه هدف مذكور در حال
پژوهش و ارزیابي است .از اینرو ،در ادامه ضمن مطالعه و مرور پژوهشهاي انجامشده با سه هدف
یادشده به سایر كاربردهاي این تکنيک با استناد به پژوهشهاي انجامشده خواهيم پرداخت.
1ـ کشف موضوعات و روابط پنهان در حوزههای علوم :از دیدگاه اسپارک جونز )1971( 1دو كلمه
كه در یک متن یا یک گفتمان مشترک بهكاررفته شود ميتوانند به هم مرتبط باشند .بهعبارتدیگر ،آنها
بهدليل حضور در منبعي یکسان ممکن است ازنظر معنایي به هم مرتبط باشند .همسو با دیدگاه ویکري و
ویکري ) 1987( 2نيز اگر به مجموعه تمام جمالت موجود در یک متن بيندیشيم ميتوانيم دریابيم كه چه
ساختار ارتباطي پيچيدهاي دارد .درون جمله ،واژهها در طبقات نحوي جاي ميگيرند .در وراي این،
جمالت نيز به شيوهاي با یکدیگر ارتباط ميیابند كه بتوانند بحث موجود در یک متن را پيش برند.
درنتيجه با مجموعهاي از مفاهيم آشکار و پنهان در درونمتن مواجه هستيم .هاگن )2018( 3در مطالعهاي به
تجزیهوتحليل محتوا و موضوعات اصلي دادخواستهاي الکترونيکي به كمک مدلسازي موضوعي
پرداخت .هدف وي ارتقا و ارزیابي مدلهاي  LDAبود .نتایج پژوهشهاي او نشان داد كه موضوعات
توليدشده در مدلسازي موضوعي نسبت به موضوعات برگرفته از تجزیهوتحليل دستي این مزیت را دارد
كه زمينههاي مختلف مطرح در متن را بيان نمود ه كه ممکن است از دید تحليلگران موضوعي پنهان مانده
باشد .از دیگر پژوهشهایي كه به بررسي استفاده از تکنيک مدلسازي موضوعي در كشف موضوعات
پنهان و نامعلوم در متون پرداخته و در ضمن تحول موضوعات را در طول زمان نشان داده است را ميتوان
در آثار ( Newman, Hagedorn, Chemudugunta, & Smyth, 2007; Steyvers, Smyth, Rosen-Zvi,
;Griffiths, 2007; Cain, 2016; Figuerola, García & Pinto, 2017; Fang, Yang, Gao & Li, 2018

Hagen, 2018; Sanandres, Madariaga, Abello, 2018; Bitterman, & Fischer, 2018؛ محمدیان،

1. Sparck Jones
2. Vickery & Vickery
3. Hagen
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 )1393مشاهده كرد .هدفهاي ضمني كه از پرتو این دسته از پژوهشهاي حاصلشده ،كشف موضوعات
یا مسائل اصلي و بهروز در یک حوزه مشخص ،تشخيص مسائل كمتر پرداختهشده ولي نيازمند بررسي
بيشتر ،كشف موضوعات اصلي پژوهشها در یک بازه زماني مشخص ،و یا تغيير روند پرداختن به یک
موضوع یا موضوعات در طول زمان و كشف موضوعات موردعالقه خوانندگان هست.
2ـ بازیابی اطالعات :همواره براي مدیریت بهتر حجم عظيم و رو به رشد مدارک الکترونيکي نياز
به استفاده از تکنيکها و رویکردهاي تجزیهوتحليل بوده كه بتواند بهصورت بهينه به بازیابي مؤثر اطالعات
منطبق با نياز كاربر منجر شود .در همين راستا تکنيک مدلسازي موضوعي بهعنوان روشي كارآمد در
كاهش بعد مدارک و كنترل حجم عظيم مدارک ،بازنمون جنبههاي مختلف موضوعي در یک مدرک یا
پایگاه و بيان نسبت موضوعات پرداختهشده در هر مدرک معرفي شد است .همچنين امکان بررسي ميزان
ارتباط بين مدارک با توجه به شباهت موضوعي آنها فراهم شد كه بهنوعي به بازیابي مؤثر اطالعات مرتبط
بود .كين )2016( 1در مطالعهاي امکان استفاده از مدلسازي موضوعي در ارتقا دسترسي به متون دیجيتال را
موردبررسي قرار داد .وي به این نتيجه رسيد كه استفاده از این تکنيک در بازیافت موضوعات متون
طبقهبندي نشده بسيار كاربردي بود .همچنين گاو )2015( 2در پایاننامه دكتري خود به معرفي مدلسازي
موضوعي بر اساس الگو براي پاکسازي و بازیابي اطالعات پرداخت .نتایج پژوهش وي ارائه روشي نوین
براي گسترش سؤال جستجوگر بر اساس الگوهاي موضوعي و درنتيجه بهبود بازیابي اطالعات بود .از دیگر
پژوهشهاي صورت گرفته در این راستا مطالعات (

& Xing Yi & James Allan, 2009; Suominen

 )Toivanen, 2015; Xu, 2015; Eklund & Nelhans, 2017; Meen & Yongjun, 2018بوده است كه
تحليلها و نتایج حاصل از آن در حوزه تحليل استنادي و علمسنجي نيز استفادهشده است.
3ـ دستهبندی مدارک بر اساس موضوعات :آنچه از برونداد كشف موضوعات و برقراري ارتباط
بين مدارک از جهت ميزان شباهت موضوعي حاصل ميشود چيزي جز طبقهبندي و سازماندهي مدارک
و اسناد نخواهد بود؛ كه پژوهشهاي (

Hu, Fang & Liang, 2014; Lee, Lo, Chen, Lin, & Wang,

2015; Li, He Jun-Qing, Cheng-Long, 2016; Sarioglu, Yadav, & Chio, 2017; Sohrabi,
 )Raeesi vanani,& Baranizade Shineh, 2017; Selvi, 2019با تمركز بر این هدف به استفاده از

تکنيک مدلسازي موضوعي پرداختهاند .براي نمونه ،هو ،فانگ و ليانگ )2014( 3در مطالعهاي تجربي به

1. Cain
2. Gao
3. Hu, Fang, & Liang,
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ساخت یک سيستم سازمان دهي دانش براي مدارک پروانه ثبت اختراع به كمک مدلسازي موضوعي
پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد كه روش مذكور روابط معنایي عميق بين موضوعات را كشف
نموده و به توصيف بهتر زمينه اختراعات درجشده در پروندههاي ثبت اختراع منجر شد .و درنهایت سيستم
سازماندهي دانش خلقشده به كمک تکنيک مذكور به طبقهبندي خودكار اسناد ثبت اختراع و اصالح
دستهبندي نتایج جستجو در پایگاه منجر شد .لي ،لو ،چن ،لين و وانگ )2015( 1نيز در مطالعهاي به
طبقهبندي عناوین خبري به كمک مدلسازي موضوعي و الگوریتم  LDAپرداختند .نتایج پژوهش آنها
نشان داد كه روش پيشنهادي نسبت به روش سنتي طبقهبندي اطالعات خبري عملکرد بهتري در بازیابي
اطالعات داشت.
4ـ کشف الگوهای برجسته و رویدادهای در حال ظهور :با اتکا به گذشته علم ،ميتوان آینده علمي
یک حوزه تخصصي را پيشبيني كرد .بنابراین ،داشتن درک و نمایي كلي از چارچوب علمي حوزه موردنظر
پژوهشگران را براي رسيدن به هدفهاي پژوهشي یاري ميكند (سهيلي ،شعباني و خاصه.)1395 ،
از اینرو ،ارزیابي دقيق موضوعي مقالت ميتواند شاخصي از روند و گرایش فعاليتهاي
پژوهشي هر حوزه را در گذشته جهت آیندهنگري براي پژوهشهاي بعدي نشان دهد .مدلسازي
موضوعي بهعنوان یکي از مطرحترین فنهاي تحليل متن ،ابزاري عالي براي شناخت الگو در انبارههاي
بزرگ اطالعات شناختهشده است .بيترمن و فيشر )2018( 2در مطالعهاي به كشف نقاط قوت موضوعي در
نشریات حوزه روانشناختي پرداختند و براي رسيدن به این هدف از ابزار مدلسازي موضوعي استفاده
نمودند .آنها از الگوریتم موضوعي  LDAبراي كشف و استخراج موضوعات نهان در اسناد استفاده كردند
و به این نتيجه رسيدند كه با استفاده از مدلسازي موضوعي ،ميتوان موضوعات خاصي را كشف كرد كه
با سيستمهاي طبقهبندي موجود امکان شناسایي آن آسان نيست .فانگ ،یانگ ،گااو و لي )2018( 3نيز در
مطالعهاي به كشف موضوع پژوهشها در ميان منابع الکترونيکي كتابخانه پرداختند .هدف آنها كشف
موضوعات بهروز و رایج در پژوهشها بود .آنها به این نتيجه رسيدند كه موضوعات كشفشده به كمک
این روش بهطور قابلتوجهي با موضوعات شناسایيشده توسط متخصصان سازگار و همخوان است كه
نشاندهنده دقت و ارزش روش مورداستفاده است.
5ـ خوشهبندی مفاهیم حوزههای علمی :با انجام فرآیندهاي خوشهبندي اطالعات ،حيطه
1. Lee, Lo, Chen, Lin, & Wang
2. Bitterman & Fischer
3. Fang, Yang, Gao, & Li
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گستردهاي از دادههاي پراكنده در گروههاي مدون و سازمانیافته قرار ميگيرند .براي دسترسي به منابع
اطالعاتي ،شناسایي ابعاد و جنبههاي خاص موضوعي مفاهيم ،كه با اصطالحهاي تخصصي مشخص
ميشوند ،ضروري است .خوشه بندي سبب شده تا گروهي از مفاهيم مشابه در زیر یک رده ،با موضوع
كلي سازمان دهي شوند؛ این فعاليت در دستيابي به اطالعات مرتبط با موضوع خواستهشده تأثير بسزایي
دارد و باعث دسترسي مطلوب به اطالعات هم موضوع ميشود ( .)Anthony & Marie, 2007یکي از
بروندادهاي اصلي اجراي مدلسازي موضوعي خوشهبندي مفاهيم مجموعه متون هست .در بررسي مفاهيم
حوزه بيوانفورماتيک ،لئو و همکارانش )2016( 1با بهرهگيري از تکنيک مدلسازي موضوعي به
خوشهبندي مفاهيم این حوزه پرداختند .یافتههاي آنها حاكي از كارآمدي تکنيک مدلسازي موضوعي در
خوشهبندي مفاهيم حوزه موردنظر بود كه باعث ارتقا توان پژوهشها در تفسير اطالعات بيولوژیکي نيز
ميشد .سایر مقالت مشابه باهدف خوشهبندي مفاهيم در حوزههاي علمي به كمک الگوریتمهاي
مدلسازي موضوعي ميتوان به آثار (

;Castellani Murino, Bellani, Rambaldelli et al, 2010

Masseroli, Chicco, & Pinoli, 2012; Lee, Liu, Kelly,& Tong, 2014; Bisgin, Chen, Wang,
 )Kelly, Hong et al, 2015اشاره كرد.

6ـ تحلیل سیر تحول مفهومی در طول دورههای زمانی :مفاهيم نهفقط بهدليل تحول دروني تجربه
علمي دچار دگرگوني ميشوند؛ بلکه تغيير در عقاید و اعمال صاحبنظران و پژوهشگران نيز ممکن است
موجب دگرگوني مفهومي یک واژه شود .بهعبارتدیگر ،كاربرد یک مفهوم در دورههاي تاریخي به
شرایط زمان و مکان آن دوره بستگي دارد .ازاینرو ،یکي از پژوهشهاي رایج در حوزههاي علمي
مختلف بررسي سير تحول مفهومي آن حوزه در طول دورههاي زماني است .ازآنجاكه در فنهاي
متنكاوي و ازجمله مدلسازي موضوعي استخراج مفاهيم كليدي مجموعه متون صورت ميگيرد ميتوان
2

س ير تحول این مفاهيم را با توجه به هم رخدادي آنها در محتواي علوم مالحظه كرد .براي نمونه ،كوراتا

( )2018در مطالعها ي به تحليل محتواي مقالت حوزه علم اطالعات و كتابداري به كمک روش مدلسازي
موضوعي پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد كه روش مدلسازي موضوعي قادر به شناسایي مفاهيم
معمول و تغييرات در روند پژوهشهاي است.
7ـ تعیین روابط سلسهمراتبی مفاهیم یک حوزه یا زمینه خاص علمی :ازنظر سرگل )1974( 3رابطه

1. Liu, Hu, & Wang
2. Kurata
3. Soergel
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سلسلهمراتبي براي نشان دادن كل دانش بشري پدید نميآید ،بلکه براي نشان دادن سلسلهمراتب موضوعي
در یک زمينه خاص موضوعي بهمنظور بهبود نمایهسازي و جستجو پدید آمده است .تعریف تجربي روابط
سلسلهمراتبي را به جزیيات «معني» رابطه مربوط ميداند .ازنظر وي براي فهم بهتر ماهيت روابط
سلسلهمراتبي كه بهنوبه خود براي توسعه ساختار سلسلهمراتبي مفيد است ،بهتر است معناي رابطه با جزیيات
بيشتر موردتوجه قرار گيرد .هدف از این ساختار ،اجازه به كاربر در انتخاب موضوع در عامترین سطح
براي افزایش تعداد یافتهها یا تقليل به سطح خاصتر براي مهياكردن دقت بيشتر در نتایج جستجو است
( .)ANSI/ NISO, 2005پژوهشهاي زیادي با استناد به برونداد تکنيک مدلسازي موضوعي كه
خوشهبندي مفاهيم اصلي آثار علمي و رعایت سلسلهمراتب مفهومي هر خوشه است به تعيين روابط
سلسلهمراتبي مفاهيم آن حوزه پرداختهاند

(Chen, Anoop, Ashraf, & Deepak, 2016; Chien, 2016

;.)Zhu, Lu, & Liu, 2018
8ـ غنیسازی فهرست واژگان :فهرست واژگان همچون اصطالحنامهها در محيطهاي اطالعاتي
سنتي و هستيشناسيها در فضاي اطالعاتي وب معنایي ،یکي از مهمترین ابزارهاي سازماندهي منابع
اطالعاتي هستند كه با گردآوري اصطالحات و روابط ميان آنها براي نمایش اطالعات در یک حوزه
موضوعي به كار ميرود كه عالوه بر این كاركرد مهم ،بهعنوان ابزاري ارزشمند در خدمت بازیابي
اطالعات است ( .) Aitchison & Shen, 1980حفظ پویایي و روزآمدي این ابزارها متناسب با ظهور
مفاهيم و موضوعات و روابط معنایي جدید حوزههاي علمي مختلف تأثير به سزایي در بازنمون مؤثر
اطالعات دارد .از اینرو ،مطالعات مختلفي به بررسي ایجاد تحول در ساختار مفاهيم و روابط بهموازات
ظهور موضوعات و دانش جدید كرده است .نيومن ،هاگدوم ،چمودوگانتا و اسميت )2007( 1به بررسي
كارآمدي مدلسازي موضوعي در غنيسازي فرادادههاي موضوعي پرداختند .هدف آنها ارائه چگونگي
عملکرد مدلسازي موضوعي در غنيسازي فرادادههاي موضوعي و ارتقا كيفيت جستجو در پورتال
كتابخانههاي دیجيتال فدرال امریکا بود .نتایج آنها نشان داد كه موضوعات اضافهشده به فرادادههاي
موضوعي و حاصل از مدلسازي موضوعي تأثير به سزایي در غنيسازي مجموعه داشت .راني ،دهار و
ویاس )2017( 2نيز در مطالعه خود به بررسي امکان استفاده از روش مدلسازي موضوعي و مقایسه دو
الگوریتم مدلسازي موضوعي یعني  LSAو  LDAدر طراحي هستيشناسي اصطالحات تخصصي

1. Newman, Hagedom, Chemudugunta, & Smyth
2. Rani, Dhar, & Vyas
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نيمهخودكار و طبقهبندي موضوعات پرداختند .هدف آنها تعيين ارتباط آماري بين مدارک و اصطالحات
براي ساخت هستيشناسي موضوعي و ایجاد گراف هستيشناسي با حداقل دخالت انسان و بازیابي معنایي
براي موضوعها و تشخيص كلمات در یک حوزه موضوعي بود .نتایج آنها نشان داد كه الگوریتم مدلسازي
موضوعي  LDAبهطور مؤثرتري عمل ميكند و به ساخت دانش موضوعي و بازیابي معنایي كمک ميكند.
افزون بر آن ،همانگونه كه اشاره شد ،با گسترش پژوهشها و بررسي امکان استفاده از مدلسازي
موضوعي در حل سایر مسائل ،دستهبندي پژوهشها را فراتر از هدفهاي یادشده امکانپذیر نموده است.
براي نمونه ،مسعودي و راحتيقوچاني ( ) 1394در مطالعه خود براي رفع ابهام از واژگان مبهم فارسي و
داراي معاني متعدد ،با استخراج ویژگيهاي جدید ،مدل موضوعي  LDAرا پيشنهاد دادند .محمدیان
( )1393نيز در پایاننامه ارشد خود به ارائه روشي براي شناسایي سرقتهاي علمي در اسناد فارسي بر اساس
مدلسازي موضوعي پرداخت .وي ضمن دستهبندي و بيان ویژگيهاي متدهاي تشخيص تقلب علمي بر
اساس شباهتهاي متن منبع با متون موجود در پایگاه داده مرجع (تشخيص تقلب خارجي) و استفاده از
ویژگيهاي ساختاري سند مشکوک براي كشف تقلب احتمالي (تشخيص تقلب طبيعي) به این نتيجه رسيد
كه روشهاي موجود مشکل هممعنيها و چند معنيها را حل نميكند و نياز به استفاده از معاني مخفي
موجود در متن هست .وي بر این اعتقاد بود كه استفاده از خوشهبندي و پيشپردازشهاي صورت گرفته بر
روي متن باعث كاهش چشمگير زمان و فضاي مورداستفاده براي تشخيص موارد تقلب صورت گرفته بر
روي متن ميشود و این امر امکان تشخيص تقلب در دادگان بزرگتر را امکانپذیر مينماید.
نتیجه
الگوریتمهاي مدلسازي موضوعي روش هاي آماري هستند كه كلمات داخل یک متن را تحليل
كرده و از این طریق موضوعات داخل متون را استخراج ميكنند .همچنين ارتباط این موضوعات با
یکدیگر و نيز تغيير آنها در طول زمان را مشخص ميكنند .مدلسازي موضوعي ميتواند ساختار مفيد و
قابل تفسيري از متن بدون نياز به درک روشن و صریح از زبان متن توسط كامپيوتر استخراج كند.
مرور نوشتارها نشان ميدهد كه مدلسازي موضوعي با كاهش بعد مدارک یا بهعبارتدیگر
خالصهسازي آن در خوشههاي مفهومي اصلي و بيان نسبت پرداختن به موضوعات هر مدرک تشخيص
دقيقتري نسبت به حوزه موضوعي منابع ارائه ميدهد و در كنار سایر فنهاي متنكاوي همچون دستهبندي
و قوانين انجمني ،سنجه مهمي در تجزیهوتحليل محتواي منابع است كه در مطالعه شبکه مفهومي یا واژگاني
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یک حوزه ،رویدادهاي موضوعي در حال ظهور و مطالعه سير تحول مفهومي در طول دورههاي زماني به
كار گرفته ميشود .همچنين بهعنوان فني در تحليل محتوا در كشف روابط پنهان ميان مفاهيم و روابط
معنایي و یکي از روشهاي ایجاد روابط سلسهمراتبي مفاهيم در هستيشناسي حوزههاي علمي و زمينههاي
دانش تخصصي كاربرد دارد.
بعالوه با توجه به ماهيت عملکردي مدلسازي موضوعي ميتوان به كمک این تکنيک نشان داد
توجهات جامعه علمي ،بيشتر به چه موضوعات ،زمينهها ،مسائل ،پژوهشها و نظرات پرداخته است؛
حوزهها و زیر حوزههاي مختلف علمي كداماند ،حوزهها و موضوعات مختلف چه سير تحولي را پشت سر
گذاشتهاند و احتمال در آینده چه زمينه هاي موضوعي موردتوجه قرار خواهند گرفت و همچنين چه رابطه
مفهومي بين حوزهها و زیر حوزههاي مفهومي وجود دارد كه برونداد و تأثير نهایي آن بر سازماندهي و
ذخيره و بازیابي بهينه اطالعات خواهد بود .همچنين ميتوان ادعا كرد كه مدلسازي موضوعي در راستاي
خودكارسازي استخراج موضوع و كشف موضوعات نهان موجود در منبع ميتواند در راستاي تقویت و
روزآمدسازي نظامهاي نوین سازماندهي منابع اطالعاتي به كار رود و تمامي این موارد بهعنوان فضاهاي
خالي پژوهشها و پيشنهاد براي پژوهشهاي آتي قابل بررسي است.
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Topic Modeling and its Application in Research: A Review of Specialized Literature
Fateme Zarmehr
Ali Mansouri
Hosein Karshenas
Isfahan University
Abstract
Introduction: Topic modeling is one of the text mining techniques that allows you to
discover unknown topics in a collection of documents, interpret documents based on
these topics, and use these interpretations to organize, summarize, and search for
texts automatically. Familiarity with the concept and technique of topic modeling,
and its application in discovering topics and organizing information is one of the
main goals of this research.
Methodology: The present study is a review-analytical type in which, while introducing
topic modeling, it has categorized and reviewed the applications of this technique
based on its performance and provided a sample of research that has used this
technique.
Findings: Topic modeling algorithms is used not only in addition to the three main
objectives of discovering hidden topics, interpreting documents based on topics, and
finally organizing and classifying texts, but also is used in discovering hidden topics
and relationships in the fields of science, information retrieval, categorizing
documents based on topics, discovering outstanding patterns and emerging events,
clustering the concepts of scientific fields, analyzing the course of conceptual
evolution during historical periods, determining the hierarchical relationships of
concepts. A specific scientific field or field and vocabulary enrichment.
Conclusion: Topic modeling based on machine learning and artificial intelligence
knowledge has been proposed as one of the new approaches to organizing
information resources and serious studies are being conducted in this field.
Therefore, by using topic modeling algorithms in order to automate the extraction of
the subject and discover the hidden issues in the source, it is possible to strengthen
and update the new systems of organizing information resources.
Keywords: Text mining, Topic Modeling, Subject Discovery, Information Organization,
Subject Diagnosis, Subject Allocation
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چکیده
مقدمه :نامگذاری بهعنوان یک پدیده زبانی ،منتقلکننده معانی توصیفی ،بیانی و اجتماعی است.
کتابخانههای عمومی ایران نیز به جهت کارکردهای اطالعرسانی ،آموزشی و فرهنگی بهصورت گسترده
دارای شعبههایی در کشور هستند که هریک دارای نام هستند و نامگذاری صحیح آنها میتواند بر خلق
ارزش و موفقیت و ارتقای جایگاه آنها کمک کند .در این مقاله تالش بر این است که وضع موجود نامهای
کتابخانههای عمومی ایران بررسی شود و مشکالت آن استخراج گردد.
روششناسی :پژوهشگران در این پژوهش طی دو مرحله ،ابتدا با روش تحلیل محتوا ،اقدام به توصیف
وضع موجود نامهای کتابخانههای عمومی کردند که از کنترل تقاطعی برای اعتبارسنجی یافتهها استفاده شد
و سپس با یافته های حاصل از پاسخ سؤال اول و مطابقت وضعیت موجود با دستورالعمل نامگذاری
کتابخانههای عمومی و همچنین مطابقت با نحوه نگارش خط فارسی و معیارهای زبانشناختی ،مشکالت
نامگذاری فعلی را استخراج کردند.
یافتهها :از نتایج مرحله اول ،میتوان به گرایش بیشتر نامگذاری به اسامی انسانمدار با جنسیت مردانه ،که بیشتر
از نام شهدای انقالب اسالمی ،علمای دین و مفاخر با اندازههای نزدیک به هم بودند اشاره کرد .همچنین بیشتر
اسامی متعلق به افراد معاصر بوده و بیشترین فراوانی در نام کتابخانهها متعلق به نام شهدای منطقه خاصی یا دارای
ویژگی خاص (شهدای مشهد یا شهدای گمنام) بوده است .همچنین این نتیجه حاصل شد که فرایند موجو ِد
نامگذاری کتابخانههای عمومی در کشور نشانگر نبود خطمشیای علمی است که این فقدان موجب مشکالتی
مانند عدم رعایت حساسیتهای مذهبی یا عدم توجه به معیارهای زبانشناختی همچون طول نویسهها شده است.
نتیجه :میتوان نتیجه گرفت که وضعیت نامگذاری کتابخانههای عمومی ایران نیز همچون نامگذاری اماکن
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و گذرگاههایی که در پیشینهها بررسی شد گرایش به نامگذاریهای انسانمدار ،مردانه و افراد معاصر ،بیشتر
از دیگر مقولهها است و در میان اسامی کتابخانهها بیشترین تکرار مربوط به اسامی شهدا ،معصومین و
شخصیتهای دینی است .توجه به مشاهیر علمی فرهنگی و بانوان در نامگذاری بهطور قابل توجهی اندک
بوده است که این وضع نشانگر اعمال ایدئولوژی حاکمان بر کتابخانههای عمومی همچون دیگر فضاهای
شهری است و اگرچه میتوان از نامگذاری بهعنوان ابزاری قدرتمند برای اجرای بهتر کارکردهای فرهنگی
اجتماعی کتابخانه استفاده کرد ولی مسئوالن از این ابزار برای کنترل نمادین محیط استفاده میکنند .همچنین
این نتیجه حاصل شد که دستورالعمل فعلی نامگذاری نهاد کتابخانههای عمومی بهطور کامل اجرا نمیشود
و مغایرتهایی در میان وضعیت نام فعلی کتابخانهها و دستورالعملهای سازمانی و ملی وجود دارد .پیشنهاد
میشود مغایرتها رفع شده و همچنین خطمشی نامگذاری توسط نهاد کتابخانههای عمومی اصالح شود.
کلیدواژهها :کتابخانه عمومی ،نامگذاری ،نهاد کتابخانههای عمومی کشور ،ایران

مقدمه
شعبههای کتابخانههای عمومی کشور که طبق قانون زیر نظر «نهاد کتابخانههای عمومی کشور» مدیریت
میشوند ،در سراسر کشور گسترده است .همه این شعبهها دارای نام هستند ،برای مثال «کتابخانه عمومی
رسالت» یا «کتابخانه عمومی شهید بهشتی» .از آنجا که نامگذاری ،عملی مهم و اثرگذار بر خدمات،
محصوالت و  ...است ،باید طبق اصول و خطمشی خاصی انجام پذیرد .در این پژوهش پس از بیان مسئله ،و
تعریف اصطالحها و ارائه مبانی نظری ،به بررسی پیشینههای پژوهشی پرداخته میشود .همچنین پس از اشاره
به روشهای استفادهشده در پژوهش ،یافتههای حاصل بررسی و نتیجهگیری انجام شد.
بیان مسئله
طبق قانون مجلس شورای اسالمی تأسیس ،ساخت ،تجهیز و بازسازی ،توسعه ،مدیریت ،نظارت و
سایر امور کتابخانههای عمومی در ایران بر عهدۀ «نهاد کتابخانههای عمومی کشور» است (قانون تأسیس و
نحوه اداره کتابخانههای عمومی کشور .)1382 ،این نهاد  2510باب کتابخانه عمومی را (در زمان آغاز این
پژوهش) بهصورت مستقیم مدیریت میکند.
عناصر مختلف یک کتابخانه (بهعنوان یک مکان عمومی) میتوانند بر ذینفعان آن اثر بگذارند و
یا از آنان تأثیر بپذیرند .یکی از این عناصر ،نام کتابخانه است .نامگذاری یکی از عوامل هویتدهنده به فرد،
شیء ،محصول یا مصادیق موجود در طبیعت و ...است .در حقیقت با انتخاب نام برای اشخاص ،اشیاء،
خیابانها و غیره ،برای آنها تعریف و جایگاه خاصی در جامعه قائل میشویم و بر اساس همان نام ،اغلب نقش
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و عملکرد آنها در نسبت با محیط پیرامون شکل میگیرد .نهادهای قدرت ،سازندگان محصول و
ارائهدهندگان خدمت ،با نامگذاری اعمال قدرت میکنند .ازآنجاییکه کتابخانههای عمومی نیز بخشی از
فضای عمومی هستند و ساماندهی این فضای عمومی برعهدۀ مدیریت نهاد کتابخانههای عمومی قرار داده
شده است ،باید از قدرت نامگذاری کتابخانهها برای خلق ارزش ،ارتقای جایگاه و خلق موفقیت برای
سازمان ،تحت یک خطمشی عمومی ،استفاده کرده و بهترین نام را برای شعبههای خود برگزیند .اما طی
ادوار گذشته ،یا خطمشی واحدی برای نامگذاری کتابخانههای عمومی وجود نداشته و یا دستورالعملهای
ابالغشده نتوانستهاند به وضعیتی مطلوب منجر شوند ،چراکه هنوز مشکالتی در زمینه نامگذاری کتابخانهها
مانند تکرار و مشابهت نام کتابخانهها در سطح استان و شهرستان؛ عدم تطابق با اصول زبانشناسی اجتماعی
(طوالنی بودن و )...؛ رعایت نکردن حساسیتهای بومی در نامگذاری؛ عدم تناسب نام با کارکرد کتابخانه
یا ویژگیهای منطقهای؛ و  ...وجود دارد.
پرسشهای پژوهش
در این پژوهش قصد داریم به پرسشهای زیر درباره وضعیت نام کتابخانههای عمومی کشور پاسخ
داده ،مشکالت و آسیبهای این نامگذاریها را استخراج کنیم.
 -1وضع موجود نامگذاری کتابخانههای عمومی ایران چگونه است؟
 -2مهمترین چالشها ،آسیبها و مشکالت وضع موجود نامگذاری کتابخانههای عمومی در ایران چیست؟
تعریفهای مفهومی و عملیاتی
کتابخانه عمومی :کتابخانه عمومی سازمانی اجتماعی است که دانش ،اطالعات و آثار تخیلی را با
استفاده از یک رشته منابع و خدمات تهیه کرده و بهصورتی برابر و یکسان ،صرفنظر از نژاد ،ملیت ،سن،
جنس ،مذهب ،زبان ،ناتوانی ،وضع اقتصادی و شغلی ،درجات تحصیلی و سواد ،در دسترس مردم قرار
میدهد (جیل.)1386 ،
تعریف عملیاتی :در پژوهش حاضر ،منظور از کتابخانههای عمومی ،آن دسته از کتابخانههایی هستند
که طبق قانون مجلس شورای اسالمی؛ تأسیس ،ساخت ،تجهیز و بازسازی ،توسعه ،مدیریت ،نظارت و سایر
امور آن تحت نظر نهاد کتابخانههای عمومی اداره میشود و تحت عنوان کتابخانههای نهادی شناخته میشوند.
این کتابخانهها در زمان آغاز این پژوهش  2510باب هستند (نهاد کتابخانههای عمومی کشور.)1397 ،
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نامگذاری :دهخدا نامگذاری را نام گذاشتن ،نام نهادن ،تسمیه و فرایند تعیین نام میداند (واژهیاب)
و انوری ( )1382در فرهنگ سخن آنرا تعیین نام کردن و اسم گذاشتن تعریف میکند.
نام اشخاص ،اشیاء ،مکانها و ...بخشی از شناسنامه و هویت هر فرد ،شیء یا مکان هستند .نامگذاری
بر جهان ملموس و معنوی ،برای ذهن انسان و زندگی اجتماعی وی سودمند است .مهمترین خصوصیت زبان
انسان ،نظام ارتباطی آن است و او قادر خواهد بود قسمت بزرگی از نیازهای منطبق بر ماهیت اجتماعی خود
(ارتباطات) را توسط نامگذاری انجام دهد .در هر نامگذاری متناسب با جایگاه و وضعیت سوژه ،باید اصولی
رعایت شود که بتواند بر آن داللت کند.
تعریف عملیاتی :در این تحقیق منظور از نامگذاری ،انتخاب یک اسم برای شعبههای کتابخانههای
عمومی توسط نهاد کتابخانههای عمومی کشور است.
مبانی نظری
«نام» ( )nameطبق تعریف بریتانیکا« 1کلمه یا گروهی از کلمات است که برای اشاره به یک موجودیت
منحصربهفرد استفاده میشود» ( .)Zgusta, 2014دستنامه «نام و نامگذاری آکسفورد» 2نیز «نامشناسی»
( )onomasticsرا علم مطالعه منشأ ،تاریخ و استفاده از اسامی خاص میداند (.)Hough, 2016
«جاینامشناسی» نیز برابر  Toponymyبهکاررفته است( Toponymy .یا وجهتسمیهی علمی نامهای
جغرافیایی) تجزیه و تحلیل نام مکانها از جنبههای گوناگون زبانشناختی از جمله زبانشناسی تاریخی و اثبات
معانی آنها است .این اصطالح ،اضافهی مقلوب از ترکیب اضافی «نامِ جای» است (احدیان 1394 ،و

Hough,

 .)2016اسامی شهرها ،روستاها ،مناطق مسکونی ،کوهها ،درهها ،دشتها ،بیابانها ،جنگلها ،مزارع ،بیشهها،
دریاها ،دریاچهها ،برکهها ،چشمهها ،رودخانهها و خالصه اسامی هر آنچه در ارتباط با عوارض زمین ،خواه
ساخته دست بشر باشند ،خواه بهطور طبیعی بهوجود آمده باشند ،در جاینامشناسی مورد بررسی قرار میگیرد.
برای هر نام جغرافیایی سه ویژگی مهم ذکر شده است« :مکان و موقعیت»« ،پیشینه تاریخی و گذشته» و «ساختار
و مفهوم» .به همین سبب جاینامشناسی علمی است که در مرکز سه حوزه علمی متناظر با ویژگیهای فوق
(جغرافیا ،تاریخ و زبانشناسی) قرار گرفته است (رفاهی علمداری.)1393 ،
ازآنجاکه نام ،نقش مهمی در مراودات اجتماعی دارد ،صاحبنظران زبانشناسی اجتماعی نیز به آن

1. Encyclopædia Britannica
2. The Oxford Handbook of Names and Naming
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عالقهمند شدند و دانشی به نام «نامشناسی اجتماعی» پا گرفت .نامشناسی در آغاز بهعنوان یک دانش درزمانی،
به ریشهشناسی نامها میپرداخت ،اما زبانشناسی اجتماعی با اتخاذ دیدگاه همزمانی ،نامشناسی را از یک دانش
گذشتهگرا به دانشی برای مطالعه اجتماع معاصر تبدیل کرد (زندی ،روشن و امیریخواه.)1397 ،

جاینامشناسی و نامشناسی اجتماعی حوزههای بسیار گستردهای برای مطالعه هستند و شاخههای
متعددی را نیز دربرمیگیرند .ازآنجاکه کتابخانههای عمومی بهعنوان مکانهای فیزیکی و اجتماعی در کشور
وجود دارند ،این مطالعه به بررسی نام کتابخانههای عمومی میپردازد.
با توجه به اینکه نام اشخاص ،اشیاء ،مکانها و ...بخشی از شناسنامه و هویت آنهاست ،نامگذاشتن بر
جهان ملموس و معنوی ،برای ذهن انسان و زندگی اجتماعی وی سودمند است .مهمترین خصوصیت زبان
انسان ،نظام ارتباطی آن است و او قادر خواهد بود قسمت بزرگی از نیازهای منطبق بر ماهیت اجتماعی خود
(ارتباطات) را توسط نامگذاری رفع کند .در هر نامگذاری متناسب با جایگاه و وضعیت سوژه ،باید اصولی
رعایت شود که بتواند بر آن داللت کند .در نامگذاری افراد ،مالکها و اصولی متناسب با دیدگاه دینی،
اجتماعی و بومی تعیین شده است .همچنین در حوزه بازاریابی 1و نام تجاری 2نیز برای محصوالت و نیز
عنوان شرکتهای تجاری نظریات و مباحثی مطرح شده و اثرگذاری نام بر محصوالت و خدمات تجاری به
اثبات رسیده است (احمدی.)1397 ،
نامگذاری فرایندی است که برای متمایز کردن افراد یا اشیا در جامعه صورت میگیرد و میتواند بهصورت
طبیعی یا هدفمند انجام شود .اسامی معنای خاص خود را دارند و نشانگر طرز تلقی و عقاید نامگذاریان هستند (فرنیا
و براتی .)1397 ،آنچه نام ندارد ،جلبتوجه نمیکند و آنچه توجهی به آن نشود ،در نظام شناختی و ارتباطی وارد
نمیشود .ازآنجاکه نامگذاری برای یک مکان آنرا بااهمیت میسازد و نا ِم اختصاص داده شده سبب آفرینش نمادین
هر مکان میشود ،جاینامها ادراک ما را از مکانها شکل میدهند .نامی که بر یک مکان گذاشته میشود ،گاه
س
الگویی است که فرد برای خود برگزیده و گاه حکایت از عالقه وافر او به مرجع آن نام دارد .بهاینترتیب ،در پ ِ
نامهای بهظاهر سادۀ مکانهای روزمره ،داللتهای بسیار نهفته است .این نامها غیر از کاربرد ارجاعیشان که نشانی
دادن را برای ما آسان میکنند ،معانی دیگری نیز دارند (زندی ،روشن و امیریخواه .)1397 ،نامگذاری یکی از عوامل
هویتدهنده به افراد ،اشیاء و ...است .نام در هویتسازی فرد ،اجتماع و فرهنگ دخیل و بسیار مؤثر است .نامهای
مختلف و رسوم نامگذاری وجهه و هویت خاصی را به شخص یا مکان نامیده شده میدهد (احمدی فتیده.)1389 ،

1. Marketing
2. Branding

سال  ،11شماره  ،1بهار و تابستان 1400

بررسی کمی و کیفی وضعیت نام کتابخانههای عمومی ایران 45

نامی که انتخاب میشود در بعضی موارد نشاندهنده تسلط هیئت حاکمه و در بعضی موارد نشاندهنده توجه
شهروندان است .در هر مورد گروه خاصی از افراد موردتوجه قرار میگیرند و بر هویت مدنظر آنها تأکید میشود
که خود ستگی به هویت ملی افراد دارد (گودیناف 1965 ،به نقل از یداللئی کاخ.)1389 ،
با وجود اینکه بهنظر میرسد ریشه نامها به پدیدههای طبیعی و تاریخی و عرف و سنت بازمیگردد؛
متخصصانی مانند رابینسون معتقدند که ریشه اصلی نامگذاری به قدرتِ فردِ نامگذار نسبت به شیءِ نامیدهشده
بازمیگردد .به عقیده وی« :قدرت نامگذاری ،اغلب اولین قدم برای تصرف است و نام جدید مکانها اولین
نشانههای رژیم جدید و بازتاب قدرت گروههای تشکیلدهنده آن است»

( Robinson, 1989 in Yeoh,

 .)1996ازاینرو فرایند نامگذاری نهتنها از حیث جاینامشناختی مهم است بلکه یکی از مهمترین ابزارهای
کنترل نمادین محیط نیز هست (.)Yeoh, 1996
کاری پالونن )2017( 1معتقد است که نامگذاری خیابانها و مکانهای عمومی و دولتی ،عملی سیاسی
است .دوراری و مککارتی )1980( 2در نامگذاری خیابانهای بیروت لبنان به این نکته اشاره داشتند که مسئوالن
حکومتی تالش داشتهاند که تا حد زیادی تعادل اجتماعی را -به کمک حفظ و انعکاس اسامی مذهبی و
وابستگیهای قومی که نشاندهنده فرهنگ شهروندان است -در نامگذاری خیابانهای بیروت بهوجود آورند.
گیرات و هولتسشوش )2016( 3معتقدند که نامگذاری مکانها یک  Dispositifاست.

Dispositif

اصطالحی است که توسط میشل فوکو 4استفاده میشد و دال بر فرایندهای مختلف نهادی ،فیزیکی ،اداری،
گفتمانی و ساختارهای دانش است که باعث تقویت و حفظ اعمال قدرت در بدنه اجتماعی میشوند و
ازاینرو معتقدند که نامگذاری مکانها ابزار اعمال قدرت هستند.
ماکس وبر 5نامگذاری را یکی از اعمال اجتماعی انسان دانسته است که منتقلکنندۀ ارزشهایی است که
به نسبتهای متفاوت با یکدیگر ترکیب و در قالب واژهها (که نشانههای زبانی هستند) بازنموده میشوند .نمایش
این ارزشها بهصورت نشانههای زبانی خاص انسان است و او ارزشهای موردنظر خود را در قالب نشانهها و نمادها
تجسم میبخشد .نامها که عموم ًا برچسبهایی برای تفکیک افراد یک مجموعهاند ،بیانکننده ارزشهای موردنظر
عامل اجتماعی نامگذار ،گروه و جامعهی او هستند (ایمانی 76 :1363 ،به نقل از ساعدی.)1389 ،
آنچه بیان شد حاکی از این است که نامگذاری عملی مهم ،تأثیرگذار و هویتساز است .نهادهای
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قدرت ،سازندگان محصول و ارائهدهندگان خدمت ،بهوسیله نامگذاری اِعمال قدرت میکنند .ازآنجاییکه
کتابخانههای عمومی نیز بخشی از فضای عمومی هستند و ساماندهی این فضای عمومی در اختیار نهاد
کتابخانههای عمومی قرار دارد ،این نهاد باید از قدرت نامگذاری کتابخانهها برای ارتقای جایگاه و خلق موفقیت
برای سازمان ،تحت یک خطمشی عمومی ،استفاده کند و بهترین نامها را برای شعبههای خود برگزیند.
پیشینه پژوهش
نامشناسی اجتماعی در ایران دانشی نوپاست و پیشینه چندانی ندارد .عمدۀ پژوهشهای این حوزه به
تبیین روند نامگذاری فرزندان و گذرگاهها در شهرهای مختلف یا تبیین اجتماعی تغییرات نام مکانهای
جغرافیایی پرداختهاند و اثری یافت نشد که به بررسی وضعیت نامگذاری کتابخانههای عمومی ایران پرداخته
باشد .اما در ادامه به معرفی مرتبطترین پژوهشها میپردازیم.
احمدیپور ( )1382به تحلیل سیر نامگذاری واحدهای سیاسی-اداری ایران بعد از انقالب اسالمی 1357
پرداخت و نتیجه گرفت که تفکیک واحدهای سیاسی-اداری در داخل مرزهای ملی یک کشور باید با استفاده از
شاخصهایی صورت گیرد که وحدت سرزمینی را تضمین کرده و به هویتهای فرهنگی ،تاریخی و روابط اجتماعی
توجه کند و با توجه به اینکه نام هر واحد سیاسی-اداری در حکم شناسنامه ساکنان آن واحد قلمداد میشود ،باید توسط
ساکنان نیز به رسمیت شناخته شود .وی در تحقیق خود دریافت که نامگذاری پساانقالبی واحدهای سیاسی-اداری با
استفاده از اسامی شخصیتهای مذهبی ،مبارزان سیاسی ،واژهای مقدس و نام شهدا انقالب بوده است ،گرچه مردم
غالب ًا در محاورات روزمره همچنان نامهای قبلی را استعمال میکنند .این امر بیانگر تفاوت دیدگاههای حکومت و مردم
در امر نامگذاری واحدهای سیاسی-اداری و ضررت استانداردسازی شاخصهای نامگذاری برای این واحدها است.
یداللئی کاخ ( )1389درصدد تبیین ماهیت نامگذاری اسامی رسمی و غیررسمی و تفاوت آنها در سه حوزه
گذرگاهها ،مدارس و مشاغل شهر کرمان بود .وی از روش ترکیبی اسنادی و میدانی برای جمعآوری دادهها استفاده
کرده است .بر اساس یافتههای این پژوهش ،نامگذاری در شهر کرمان در هر سه حوزه به مقوله انسانمدار گرایش
دارد و در زیرمقوله مشاهیر در نامگذاری رسمی به مشاهیر معاصر و در نامگذاری غیررسمی به مشاهیر گذشته گرایش
دارد .در مقوله جنسیت به جنس مذکر و در مقوله طبیعت به مقوله زیستی گرایش بیشتری وجود دارد.

اکران ( )1389با بهکارگیری روش تحلیل محتوا برای بررسی نامشناختی مساجد استان تهران ،پس
از مقولهبندی اسامی مساجد تهران دریافت که در نامگذاری مساجد ،نام امام زمان (عج) در صدر جدول
فراوانیها قرار دارد .گرایش به استفاده از نامهای مذکر بیش از نامهای مؤنث است و در بین مساجدی که با
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نامهای مؤنث نامگذاری شدهاند نام و القاب حضرت زهرا (س) بیش از دیگران به چشم میخورد .از بین
مقولههای مورد استفاده در نامگذاری مساجد از مقوله انسانمدار بیش از سایرین بهره گرفته شده است.
همچنین در نامگذاری مساجد از نام مشاهیر تاریخی بیش از مشاهیر معاصر استفاده شده است.
افتخاری ( )1389در بررسی نامگذاری کاالهای مصرفی در تهران دریافت که نوع کاالها بر نامگذاری
آنها مؤثر است .در گروه مواد غذایی ،باالترین فراوانی مربوط به اسامی طبیعی همچون نام انواع طعمها ،رنگها،
کوهها ،گیاهان و جانوران است؛ در گروه پوشاک اسامی انسانمدار سهم باالتری به خود اختصاص دادهاند؛ در
گروه مواد آرایشی-بهداشتی و چینیآالت بهداشتی ،بهطور معناداری باالترین تعداد اسامی مربوط به نامهای زنانه
است ،ولی در لوازمخانگی ،الکتریکی و محصوالت پلیمری اسامی مردانه در رتبه باالتری قرار دارد.
کرداریپور ( )1395نامگذاریهای معابر ،مؤسسات آموزشی و مشاغل شهر قزوین را از منظر
زبانشناسی اجتماعی با روش تحلیل محتوا بررسی کرده است .نتایج این مطالعه نشان داد که در نامگذاریهای
شهر قزوین ،جنس مذکر دارای گرایش غالب است .بر اساس زبانشناسی خرد ،ساختار آوایی  2و  3هجایی
در نامگذاری بیشترین فراوانی را دارد که نشانگر وجود گرایش به نامگذاری با هجای کوتاه است .در بررسی
ساختار صرفی نامها بیشترین نوع واژه ،واژگان بسیط بوده است .در ساختار معنایی ابزارهای معنایی استعاره
و مجاز در سطح گذرگاهها کاربرد چندانی نداشته ولی این ابزارها در مؤسسات آموزشی و مراکز تجاری-
خدماتی بهطور مشهودی برای ایجاد ارتباط معنایی و محل نامگذاری شده به کار گرفتهشدهاند.
ژیانگ و تانابه )2013( 1وضعیت نامگذاری  123مکان خصوصی همچون فروشگاهها در  5محله از توکیو،
 4محله از اوساکا ژاپن 3 ،محله از شانگهای چین و  5محله از هنگکنگ را با روش تحلیل دادههای کمی مورد
بررسی قرار دادند .پژوهش نشان میدهد که نامگذاریها بیشتر به زبانهای بومی آن مناطق انجام شده است ولی بیشتر
نامگذاریهای جدید به زبان انگلیسی گرایش دارد و جهانیسازی در روند نامگذاری اثرگذار بوده است .همچنین
از لحاظ وضعیت نویسهها نیز اسامی دارای  5نویسه بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده بودند.
ویلت و پِروِس )2015( 2در پژوهش خود با عنوان «از ریزجاینامشناسی تا معناشناسی مکان و
مکاننگاری» به مطالعه موردی نامهای محالت در چهار منطقه در سویس پرداختند .آنها با استفاده از روش تحلیل
دادههای کمی و ریشهشناسی دریافتند که مناطق بیشتر متناسب با وضعیت طبیعت و نسبت به پوشش زمین
نامگذاری شدهاند.

1. Jiang & Tanabe
2. Villette & Purves
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از تحلیل پیشینهها مشخص شد که تابهحال هیچ پژوهشی به بررسی وضعیت نامگذاری کتابخانههای
عمومی ایران نپرداخته است .همچنین میتوان نتیجه گرفت که پژوهشگران برای بررسی وضعیت نامگذاری
جامعه تحقیق خود از روشهای تحلیل محتوای کمی بهره بردند ،نسبت به مقولهبندی اسامی اقدام کرده و آنها
را از جنبههای مختلفی همچون جنسیت ،هویتهای دینی و ملی یا زبانشناختی بررسی کردند و اکثر آنها به
تقسیمبندی نامها در دو حوزه رسمی و غیررسمی نیز پرداختند ،گرچه ازآنجاکه نامگذاری کتابخانههای عمومی
فقط حوزه رسمی را شامل میشود ،این تفکیک در پژوهش حاضر موضوعیت ندارد .عالوه بر آن مشاهده
کردیم که در حوزه نامگذاری گذرگاهها و مکانها در شهرهای مختلف ایران ،اسامی انسانمدار نسبت به دیگر
اسامی به طرز معناداری فراوانی بیشتری دارند و همچنین نامگذاری به اسامی مردانه بیشتر متمایل است.
روششناسی
این پژوهش از نوع توصیفی است و ازآنجاکه تحلیل محتوا مجال توصیف عددی از مجموعه اسناد
را فراهم میکند از روش تحلیل محتوای کمی برای بررسی وضعیت نامگذاری کتابخانههای عمومی ایران
استفاده کردیم .برای پاسخ به پرسش اول ابتدا با استفاده از تمامشماری ،سیاهه همه  2510کتابخانه عمومی
نهادی را مورد بررسی قرار دادیم .ابزار پژوهش در این مرحله نرمافزار مایکروسافت اکسل بود .جدول و
فهرست کتابخانههای تحت پوشش نهاد کتابخانههای عمومی ( )1397بهعنوان بانک اطالعات رسمی استفاده
شد .با توجه به اینکه طبقهبندی اطالعات با گرایش نظاممند در تحلیل محتوای کمّی امکان توصیف بهتر از
اطالعات را در اختیار ما قرار میدهد (پوت و اسپرینگر )1388 ،و مقولهها مفهومهای برگرفته از دادهها هستند
و در کالم ما بهجای آنها قرار میگیرند ،پدیدهها ایدههای تحلیلی مهمی هستند که از دادهها استخراج
میکنیم (استراوس و کربین .)1397 ،بر این اساس اسامی کتابخانههای عمومی در  10مقوله جای داده شدند.
این نوع مقولهبندی در پیشینههای مورد ارجاع نیز کاربرد داشت و اسامی گذرگاهها و اماکن شهری نیز مطابق
با همین مقولهها طبقهبندی شدند که در این پژوهش با توجه به فراوانی و انواع مختلف هر یک از مقولهها
برخی از آنها زیرمقولههایی را نیز به خود اختصاص دادند (شکل .)1
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نام کتابخانه
انسانمدار

امامزادگان و
صحابی
چهارده
معصوم
شهدای انقالب
اسالمی

انتزاعی
مفاهیم
دینی

زمان مدار

اقشار

طبیعتمدار

صفات

کتاب

مکان کتابخانه

نوع کتابخانه

سایر

مناسبتهای
مذهبی

مفاهیم ادبی مناسبتهای
ملی

علمای دین
مفاخر

شکل  .1مقولهبندی و زیرمقولههای اسامی کتابخانههای عمومی ایران

همچنین فراوانی شهدا در هر مقوله از انسانمدارها نیز محاسبه شد .جنسیت نام فردی که بر کتابخانه
نهاده شده است نیز مورد محاسبه قرار گرفت.
وضعیت سطحبندی مقولههای انسانمدار از حیث فراگیری به سه سطح فراملی ،ملی و فروملی تقسیم
شد .برای این اقدام ،شخصیتهایی که زادگاهشان متعلق به خارج از مرزهای ایرا ِن آن هنگام بوده است در
سطح فراملی قرار گرفتند مانند اسامی ائمهاطهار (ع) که در مدینه ،مکه یا عراق متولد شدند .پس از آن
شخصیتهایی که در ایران متولد شدهاند متناسب با شهرتشان به دو دسته ملی و فروملی تقسیمبندی شدند .در
اینجا فروملی به معنای تعلق محلی یا منطقهای افراد است .برای نمونه« ،علی شریعتی» شخصیتی ملی محسوب
میشود ،ولی «ماموستا ههژار» در دسته شخصیتهای فروملی قرار میگیرد .به همین ترتیب در دستهبندی
دیگری شخصیتهای فراملی در دسته غیر ایرانی و شخصیتهای ملی و فروملی در دسته ایرانی قرار گرفتند.
برای بررسی وضعیت معاصرت شخصیتهایی که نام آنها بر کتابخانههای عمومی اختصاص پیدا
کرده است ،مالک همعصری افرادی که اسامی آنها بر کتابخانه عمومی نهاده است ،این بوده که فرد یا
زنده باشد یا وفات وی در یکصد سال اخیر رخ داده باشد.
فراوانی نویسه1های نام هر یک از کتابخانههای عمومی بدون احتساب فاصله 2اندازهگیری شد .منظور
از نویسه یا تکنگاره کوچکترین نماد از زبان نوشتاری است که مانند حروف ،موجب تمایز معنایی میشود؛
مثل نمادهای «م»« ،»:« ،؟» و ...که هریک میتوانند معنا را تغییر دهند .حروف الفبا ،ارقام ،نشانههای نقطهگذاری

1. Character
2. Space
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و اِعرابگذاری (نشانههای سجاوندی) ،همگی زیرمجموعهای از نویسهوارهها هستند (محمدیفر.)1381 ،
برای این کار الزم بود که نام تمامی کتابخانههای عمومی یک مرتبه مورد بررسی قرار گیرد و حواشی آن
اصالح شود .برای نمونه« ،امام علی (ع) منطقه آزاد بندر انزلی» در بانک اطالعاتی پژوهش به «امام علی (ع)» تغییر
یابد .چرا که در  70کتابخانه از  2510کتابخانه ،نام شهر یا روستایی که در آن واقع شده بود عالوه بر نام کتابخانه
ذکر شده بود .پس از آن در نرمافزار اکسل با استفاده از عملگر  LENتعداد نویسهها مورد محاسبه قرار گرفت.
برای پاسخ به پرسش دوم که نامگذاری فعلی کتابخانههای عمومی چه مشکالتی دارد و چه
چالشهایی را ایجاد میکند .پاسخ پرسش اول را میبایست استخراج میکردیم .سپس وضعیت نامگذاری
فعلی با اصول دستورالعمل نامگذاری کتابخانههای عمومی ( )1390که از سوی معاونت توسعه کتابخانهها و
کتابخوانی نهاد کتابخانههای عمومی ابالغ شده بود ،مطابقت داده شد .وضعیت نام کتابخانههای عمومی مانند
طوالنی بودن ،یا نحوه نگارش آنها با معیارهای زبانشناختی نیز مورد مطابقت قرار گرفت.
یافتهها
شرح آمار توصیفی بر اساس مقولهبندی  10گانه نام کتابخانهها بهدست آمد .یافتهها نشان میدهد
بیشتر کتابخانههای عمومی به میزان  1931کتابخانه معادل  70درصد از کل ،در مقوله نامهای انسانمدار جای
گرفتهاند و پسازآن مفاهیم انتزاعی بیشترین مقدار را با  285باب کتابخانه معادل  11/5درصد به خود
اختصاص دادند .اسامی مربوط به مقولههای نام مکان کتابخانه ،زمانمدار ،طبیعتمدار ،صفات ،نوع کتابخانه،
اقشار ،نام کتاب و سایر به ترتیب در رتبههای بعدی جای گرفتند.
در جدول  1وضعیت فراوانی مقولهها و درصد آنها قابل مشاهده است.
جدول  .1فراوانی مقولههای اصلی نام کتابخانههای عمومی
مقوله

فراوانی

درصد

مقوله

فراوانی

درصد

انسانمدار

1931

76/9

نوع کتابخانه

13

0 /5

انتزاعی

285

11/4

اقشار

7

0 /3

نام مکان کتابخانه

121

4 /8

کتاب

4

0 /2

زمانمدار

78

3 /1

سایر

4

0 /2

طبیعتمدار

53

2 /1

مجموع

2510

100

صفات

14

0 /6

وضعیت فراوانی زیرمقولههای مقوله انسانمدار به ترتیب بیشترین تعداد بهشرح جدول  2است .این مقادیر
نشان میدهد زیرمقولههای «شهدای انقالب اسالمی»« ،علمای دین»« ،مفاخر» و «چهارده معصوم (ع)» در فاصله
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نزدیکی با یکدیگر قرار دارند و زیرمقوله «امامزادگان و صحابی» با کمترین فراوانی در رتبه آخر قرار دارد.
همچنین وضعیت نامگذاری این زیرمقوله ها به تفکیک فراوانی و درصد وضعیت شهادت و تابعیت
آنها محاسبه شده است (جدول  .)2در مجموع  73/2درصد از کتابخانههای عمومی که در مقوله انسانمدار
جای گرفتهاند نام شخصیتهای ایرانی را به خود اختصاص دادهاند و بیش از نیمی از این مقولههای انسانمدار
( 51/3درصد) ملقب به عنوان شهادت هستند.
جدول  .2فراوانی و درصد زیرمقولههای انسانمدار ،وضعیت ایرانی و شهید بودن در نام کتابخانههای عمومی
زیرمقولههای انسانمدار

انسانمدار
درصد
فراوانی

ایرانی
درصد
فراوانی

شهید
فراوانی

درصد

شهدای انقالب اسالمی

486

25/3

485

99/8

486

100

علمای دین

476

24/7

450

94/5

173

36/3

مفاخر

475

24/6

470

98/9

21

4 /4

چهارده معصوم (ع)

443

22/9

0

0

290

65/5

امامزادگان و صحابی

51

2 /6

8

15/7

21

41/2

مجموع

1931

100

1413

73/2

991

51/3

پس از سطحبندی زیرمقوله انسانمدار به سطوح شخصیتهای فراملی ،ملی و فروملی مطابق جدول
 3متوجه شدیم که  26/8درصد از کتابخانههای ذیل مقوله انسانمدار با  518فراوانی نام شخصیتهای فراملی
را به خود اختصاص دادهاند؛  34/8درصد (با  671فراوانی) نام شخصیتهایی با شهرت ملی و  38/4درصد
(با  742فراوانی) شخصیتهای فروملی را دارند .که در مجموع این میزان نشانگر توجه بیشتر به شخصیتهای
محلی و منطقهای است.
جدول  .3سطحبندی فراوانی و درصد تعلق زیرمقولههای انسانمدار به فراملی ،ملی و فروملی
زیرمقوله انسانمدار

فراملی

انسانمدار

فروملی

ملی

فراوانی

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

شهدای انقالب اسالمی

486

1

0 /2

114

23/5

371

76/3

علمای دین

476

26

5 /5

323

67/9

127

26/7

مفاخر

475

5

1 /1

226

47/6

224

51/4

چهارده معصوم

443

443

100

0

0

امامزادگان و صحابی

51

43

84/3

8

15/7

0

مجموع

1931

518

26/8

671

34/8

742

38/4

وضعیت دستهبندی نام کتابخانههای عمومی ایران از لحاظ جنسیت نیز نشان از فراوانی باالی نامهای
مردانه به میزان  97/3درصد دارد و فقط  51کتابخانه به نام بانوان هستند که از این تعداد نیز  34کتابخانه
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دارای اسامی مربوط به حضرت زهرا ،حضرت زینب ،حضرت خدیجه و حضرت مریم هستند.
 2کتابخانه نیز در جامعه پژوهش بودند به نامهای «حاج سید سجاد و سیده فاطمه موسوی» و
«زندهیادان سید محمدجعفر رکنی و سیده هایده رکنی» که سهم  0/1درصدی را شامل میشدند .در جدول
 4فراوانی و درصد جنسیت اسامی مقوله انسانمدار کتابخانههای عمومی قابل مشاهده است.
جدول  .4فراوانی و درصد جنسیت زیرمقولههای انسانمدار
جنسیت

فراوانی

درصد

مرد

1878

97/3

زن

51

2 /6

هردو

2

0 /1

مجموع

1931

100

با توجه به وضعیت معاصر بودن شخصیتهایی که کتابخانه عمومی نام آنها را برای خود برگزیده
است ،از مجموع  1931نام 756 ،نام (معادل  39درصد از اسامی انسانمدار کتابخانههای عمومی) به افراد
غیرمعاصر اختصاص یافته است و به همین ترتیب  1175کتابخانه (معادل  61درصد از اسامی انسانمدار
کتابخانههای عمومی) به افراد معاصر اختصاص یافته است.
طبق جدول  5تمامی چهارده معصوم (ع) و امامزادگان و صحابی و از افراد غیرمعاصر و تمامی شهدای
انقالب اسالمی از افراد معاصر هستند .ولی از میان  475کتابخانه که نام مفاخر را بر خود دارند 196 ،کتابخانه
( 41درصد) نام مفاخر غیرمعاصر و  279کتابخانه ( 59درصد) نام مفاخر معاصر را بر خود اختصاص دادهاند.
به همین ترتیب از میان  476کتابخانه عمومی که نام علمای دین را به خود اختصاص دادهاند 66 ،کتابخانه (14
درصد) نام مفاخر غیرمعاصر و  410کتابخانه ( 86درصد) نام مفاخر معاصر را بر خود اختصاص دادند.
جدول  .5فراوانی و درصد زیرمقولههای انسانمدار به تفکیک معاصر و غیرمعاصر بودن
زیرمقولههای انسانمدار

مجموع

معاصر

غیرمعاصر

فراوانی

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

شهدای انقالب اسالمی

486

.

0

486

100

علمای دین

476

66

13/9

410

86/13

مفاخر

475

196

41/3

279

58/74

چهارده معصوم

443

443

100

.

0

امامزادگان و صحابی

51

51

100

.

0

مجموع

1931

756

39/15

1175

60/85

همچنین از میان تمامی کتابخانههای ذیل مقوله انسانمدار ،کتابخانههایی که نام شخصیتهای انقالب

بررسی کمی و کیفی وضعیت نام کتابخانههای عمومی ایران 53

سال  ،11شماره  ،1بهار و تابستان 1400

اسالمی و جمهوری اسالمی را به خود اختصاص دادند  256کتابخانه است که معادل  13درصد اسامی است.
از آنجایی که این افراد هم در میان شهدای انقالب اسالمی و هم علمای دین جای میگرفتند ،شمارش آنها
بهصورت جداگانه صورت گرفت که از این میان برای نمونه میتوان به نامهایی چون «امام خمینی (ره)»،
«شهید چمران»« ،شهید آیت»« ،آیتا ...طالقانی» اشاره کرد.
پس از یکدست ساختن اسامی کتابخانهها به اسمهایی که بر یک نام داللت میکردند ،آنهایی که
دارای فراوانی  10مرتبه یا بیشتر بودند مورد بررسی قرار گرفتند .برای نمونه همه اسمهایی که به نام حضرت
علی (ع) داللت داشتند همچون «مولیالموحدین»« ،امیرالمؤمنین»« ،امام علی»« ،علیبنابیطالب» و «حضرت
امیر» ذیل نامِ یکدست «امام علی (ع)» قرار گرفتند .نکته قابل توجه این است که یکدستسازی اسامی فقط
به اسامی مقولههای انسانمدار منحصر نشد و اسامی دیگری همچون «غدیر» و «الغدیر» و مشابه آن نیز پس
از یکدستسازی در این جدول آمده است.
نتایج این بررسی را میتوان در جدول  6مشاهده کرد.
جدول  .6فراوانی و درصد اسامی یکدستشده نامهای کتابخانهها
درصد از

درصد از

ردیف

اسامی یکدست شده

فراوانی

1

شهدای…

178

7 /9

2

امام زمان (عج)

69

2/75

21

3

امام علی (ع)

60

2/39

25

مجتمع فرهنگی

3

حضرت محمد (ص)

60

2/39

25

والیت

15

5

شهید مطهری

46

1/83

27

امام حسن (ع)

14

0/56

6

امام رضا (ع)

43

1/71

27

شهید چمران

14

0/56

7

امام خمینی (ره)

42

1/67

27

فرزندان امام خمینی

14

0/56

8

امام باقر (ع)

41

1/63

30

امام جواد (ع)

13

0/52

9

امام صادق (ع)

40

1/59

30

امیرکبیر

13

0/52

10

امام حسین (ع)

38

1/51

30

اهل بیت (س)

13

0/52

11

شهید بهشتی

31

1/24

30

بعثت

13

0/52

12

غدیر

29

1/16

30

دانش

13

0/52

13

شهید باهنر

26

1 /4

30

عالمه امینی

13

0/52

13

حضرت زهرا (س)

26

1 /4

30

مرکزی

13

0/52

15

عالمه طباطبایی

22

0/88

30

مالصدرا

13

0/52

کل کتابخانهها

ردیف

اسامی یکدست شده

فراوانی

21

دهخدا

16

0/64

فرهنگ

16

0/64

15

0 /6
0 /6

کل کتابخانهها
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16

شهید رجایی

22

0/88

38

امام سجاد (ع)

12

0/48

17

اندیشه

19

0/76

38

شهید مدرس

12

0/48

18

ابنسینا

18

0/72

38

شهید مفتح

12

0/48

18

فردوسی

18

0/72

41

فجر

11

0/44

18

کوثر

18

0/72

42

سعدی

10

0 /4

21

شهید آوینی

16

0/64

42

شهریار

10

0 /4

21

آیتا ...خامنهای

16

0/64

42

مولوی

10

0 /4

بر اساس جدول باال بیشترین فراوانی با  178مرتبه و داشتن سهم  7/9درصدی از کل اسامی
کتابخانهها ،مربوط به نامِ ترکیبی از شهدای یک منطقه یا یک ویژگی است (برای مثال شهدای لواسانات،
شهدای گمنام ،شهدای نیرو دریایی و .)...همچنین میتوان مشاهده کرد که  7نفر از معصومین (ع) در میان
 10رتبه اول اسامی کتابخانههای عمومی قرار دارند .از دیگر یافتههای پژوهش میتوان به این نکته اشاره کرد
که اولین نام از مقولههای غیرانسانمدار که بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است «غدیر» با 29
فراوانی در رتبه دوازدهم و «اندیشه» با  19مرتبه تکرار در رتبه هفدهم قرار گرفته است .جایگاه اولین شخص
از مفاخر نیز با  18مرتبه تکرار بهصورت مشترک به ابنسینا و فردوسی اختصاص یافته است.
مقولههای انتزاعی در این تحقیق به دو زیرمقوله مفاهیم دینی و مفاهیم ادبی تقسیم شدند .نامهایی چون
ادب ،بشارت ،تفکر ،دانش ،فرهنگ ،گنجینه و  ...ذیل زیرمقولههای مفاهیم ادبی و نامهایی همچون توحید،
رسالت ،عترت ،معراج ،والیت و ...ذیل زیرمقولههای مفاهیم دینی قرار گرفتند .با توجه به جدول  7و میزان
فراوانی آنها درمیابیم که این دو زیرمقوله سهم مساوی از نام کتابخانههای عمومی به خود اختصاص دادهاند.
جدول  .7فراوانی و درصد زیر مقوله مفاهیم انتزاعی
مقوله
انتزاعی

زیرمقوله

فراوانی

درصد

مفاهیم دینی

142

49/8

مفاهیم ادبی

143

50/2

مجموع

285

100

مطابق جدول  8در تقسیم مقوله زمانمدار به دو زیرمقوله «مناسبتهای مذهبی» و «مناسبتهای ملی»،
حدوداً سهمی مساوی به هر یک اختصاص یافته است و در این خصوص نیز تفاوت چشمگیری مشاهده
نمیشود .از مناسبتهای مذهبی میتوان بر ای نمونه به نامهایی همچون غدیر ،بعثت و ...اشاره کرد و در
میان مناسبتهای ملی به  15خرداد 22 ،بهمن و...
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جدول  .8وضعیت فراوانی و درصد زیرمقولههای زمانمدار نامهای کتابخانههای عمومی
مقوله
زمانمدار

زیرمقوله

فراوانی

درصد

مناسبتهای مذهبی

41

52/6

مناسبتهای ملی

37

47/4

مجموع

78

100

مقولههای دیگر به دلیل اینکه از فراوانی کمی برخوردار بودند امکان تقسیمبندی به زیرمقولهها را نداشتند
که در اینجا فقط به تعداد آنها و همچنین به نمونههایی از آن اسامی به ترتیب فراوانی اشاره خواهیم داشت:
• مقوله نام مکان کتابخانه با  121فراوانی دارای نامهایی همچون :قمصر ،فخرآباد ،مجتمع فرهنگی و...؛
• مقوله طبیعتمدار با  53فراوانی دارای نامهایی همچون :آفتاب ،آالله ،بامداد ،گلستان ،و ...؛
• مقوله صفات با  14فراوانی دارای نامهایی همچون :دانشمند ،فرزانگان ،فرهیختگان و...؛
• مقوله نوع کتابخانه با  13فراوانی فقط دارای یک نام :مرکزی؛
• مقوله اقشار با  7فراوانی دارای نامهایی همچون :دانشجو ،فرهنگیان ،کارگران ،جوانان و...؛
• مقوله نام کتاب با  4فراوانی دارای نامهایی همچون :المیزان ،بوستان سعدی ،گلشن راز؛ و
• مقوله سایر که در هیچیک از مقوالت دیگر نمیگنجید با  4فراوانی همچون :پاسارگاد ،دارالفنون،
شماره یک و قلم.
بررسی وضعیت نامگذاری کتابخانههای عمومی بر اساس فراوانی نویسهها نیز یکی از مسائلی بود
که از حیث زبانشناختی نتایج قابل توجهی را آشکار ساخت (جدول .)9
جدول  .9وضعیت فراوانی و درصد نویسهها در نام کتابخانههای عمومی
تعداد نویسهها

فراوانی نویسهها

درصد نویسهها

3

52

2 /7

4

147

5/86

5

156

6/22

6

125

4/98

7

101

4 /2

8

139

5/54

9

270

10/76

10

285

11/35

11

196

7/81

12

171

6/81
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13

238

9/48

14

152

6 /6

15

146

5/82

16

78

3/11

17

65

2/59

18

45

1/79

19

37

1/47

20

24

0/96

21

24

0/96

از  22تا  41نویسه

59

2/35

مجموع

2510

100

بیشترین میزان فراوانی (نمای) نویسهها برای اسامی کتابخانههایی است که دارای نامهای  10نویسهای
هستند .میانه نیز عدد  10را نشان میدهد و میانگین نویسههای اسامی کتابخانههای عمومی 10/89است.
همانطور که مشاهده میشود کوتاهترین نامهای کتابخانههای عمومی با  3نویسه دارای  52مرتبه فراوانی
بوده که از این دست میتوان به نامهایی همچون «نور»« ،هدف» 9« ،دی» و «صبا» اشاره کرد .بیشینه فراوانی
نویسه (طوالنیترین نام) در کتابخانههای عمومی با  41نویسه به کتابخانه عمومی «حضرت آیتاللالعظمی
سید محمدرضا موسوی گلپایگانی» تعلق داشت.

در پاسخ به پرسش دوم پژوهش ،دریافتیم که نامگذاری فعلی کتابخانههای عمومی به مشکالت زیر
منجر شده است:
•

تکرار و مشابهت
 oتکرار اسامی در سطح کشور :مطابق جدول 6
 oتکرار اسامی در سطح استان که مغایر با بند  4-3دستورالعمل نامگذاری کتابخانههای عمومی است:
 11کتابخانه با نام مجتمع فرهنگی هنری در استان آذربایجان غربی؛  10کتابخانه با نامهایی که بر
حضرت امام علی (ع) داللت دارند در استان گیالن؛  6کتابخانه با نامهای حضرت محمد (ص) در
استان تهران و استان گیالن؛  6کتابخانه با نام شهید مطهری در استان خراسان رضوی؛ و  6کتابخانه
با نام امام صادق (ع) در استان اصفهان و ...
 oتکرار اسامی در سطح شهرستان که مغایر با بند  3-4دستورالعمل نامگذاری کتابخانههای عمومی
است 3 :کتابخانه با اسامی امام صادق (ع) در شهرستان خمینیشهر استان اصفهان 3 ،کتابخانه با اسامی
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حضرت زهرا (س)؛ و  2کتابخانه با نام آیتالل خامنهای در شهرستان قم و...
•

عدم تطابق با اصول زبانشناسی اجتماعی
 oطوالنی بودن نام که با بند  5-3دستورالعمل نامگذاری کتابخانههای عمومی نیز مغایرت دارد107 :
کتابخانه با اسامی دارای یا  20بیش از  20نویسه همچون :آیتالل شیخ محمد مجتهد فارابی
سوادکوهی؛ آیتالل میرزا اسدالل شریعتی کمالآبادی؛ حضرت آیتاللالعظمی سید محمدرضا
موسوی گلپایگانی؛ حضرت آیتالل سید کرامتالل ملکحسینی (ره)؛ زندهیادان سید محمدجعفر
رکنی و سیده هایده رکنی؛ شهید آیتالل محمدرضا مهدیزاده دستجردی؛ آیتالل سیدمحمدکاظم
طباطبایی یزدی؛ آیتالل میرزا طاهر ربانی شاهنجرانی؛ زندهیاد دکتر کتایون منتصری کوهساری و...

•

رعایت نکردن نسبت جنسیت در اسامی کتابخانهها
 oعلیرغم اینکه نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل میدهند و بیش از نیمی از کتابداران ،زن هستند ،فقط
 2/6درصد از کتابخانههایی که نام شخص را در تابلوی خود دارند ،به زنان اختصاص داده شده است.

•

عدم تناسب یا /رعایت نکردن حساسیتهای بومی
 oنامگذاری های نامتناسب با وضعیت مذهبی در مناطق یا محالتی که دارای جمعیتی با اکثریت
اهلسنت هستند همچون :کتابخانههای امام رضا (ع) ،الغدیر یا فدک در شهرستان زهک سیستان /
کتابخانههای والیت در شهرستانهای ایرانشهر و نقده /کتابخانه امام جعفر صادق در شهرستان گنبد
کاووس /کتابخانه کوثر در شهر سرباز .کتابخانه امام صادق (ع) شهر اهل در استان فارس /و...

•

تغییر نامهای مکرر
 oعالقه مردم به حفظ نام قبلی :صالحالدین ایوبی بوکان> کتابخانه مرکزی بوکان> کتابخانه مستوره
کردستانی در حالی که کتابخانه مستوره اردالن (که همان مستوره کردستانی از زنان شاعر کرد است)
در شهر سنندج نیز واقع شده است .یعنی پس از سه مرتبه نامگذاری برای یک کتابخانه ،در نهایت
نیز نام مشابه انتخاب شده است.

•

درج شماره در نام (مغایرت با بند  7-3دستورالعمل نامگذاری کتابخانههای عمومی)
 oدر استان تهران :کتابخانه سیار یارمهربان ،کتابخانه سیار یارمهربان  ،3کتابخانه سیار یارمهربان ،4
کتابخانه سیار یارمهربان  ،5کتابخانه سیار یارمهربان  6و در شهر اراک از استان مرکزی :کتابخانه
شماره یک

•

ناهمسانی در نگارش برخی حروف یا عالمتهای نگارشی:
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 oاستفاده از حالتهای نگارش کلمات احترام دینی :سالمالل /سالما( /...س) و...
 oدرج ه یا ۀ به جای ۀ
 oآیتاله و آیتالل و آیتا...
 oناهمسانی در نوشتن ارقام بهصورت حروف یا اعداد 7 :تیر /هفتتیر 9 ،دی /نهدی
 oرعایت نکردن نیمفاصله
 oناهمسانی در نگارش همزه :خاتم االنبیاء /خاتم االنبیا ،رجائی /رجایی
•

دالیل دیگر:
 oذکر نام عمومی در فیلد عنوان :عمومی شهریار -عمومی طبرسی
 oذکر نام سیار برای برخی از کتابخانههای سیار و نبودن این عنوان در برخی دیگر
 oدارای دو نام :شهدای مدافع حرم (شاهد سابق)؛ برکت (شهید یوسفی)
 oدارای دو فامیلی :شمس گیالنی (لنگرودی)
 oذکر نوع ساخت کتابخانه :خیری حاج سید سجاد و سیده فاطمه موسوی
 oاشتباه بودن نام شخصیت :حزین ابن عبدا ...سیستانی به جای حریز بن عبدا ...سیستانی
 oذکر اسم چند نفر در نام :زندهیادان سید محمدجعفر رکنی و سیدههایده رکنی
 oدرج نکردن (ع) و ...در انتهای نام ائمه معصومین

نتیجه
وضعیت نامگذاری کتابخانههای عمومی که در این تحقیق بررسی شده بود ،نتایج زیر را در اختیار قرار داد:
مطابق جدول شماره  1در بخش یافتهها در مجموع  91/4درصد از اسامی کتابخانهها ذیل مقولههای
انسانمدار ،انتزاعی و زمانمدار هستند که بیشتر مبتنی بر اراده حاکمیت و فضایی برای استقرار قدرت آن است.
در پژوهش حاضر  77درصد اسامی کتابخانهها در مقوله انسانمدار جایگرفته بودند که نشان از این
دارد که گرایش به نامگذاری کتابخانههای عمومی به نام افراد به نسبت دیگر انواع نامگذاری بیشتر است .این
نکته با یافتههای پژوهشهای اکران ( ،)1389افتخاری ( )1389و یداللئی کاخ ( )1385هماهنگی دارد .با نگاهی
به وضعیت فراوانی زیرمقولههای انسانمدار (جدول شماره  )2درمییابیم که در نامهای انسانمدار فقط 24/6
درصد به مفاخر اختصاص یافته و  75/6درصد دیگر که شامل  1405کتابخانه میشود به نام شهدای انقالب،
علمای دین و چهارده معصوم اختصاص یافته است .همچنین نگاهی به جدول شماره  6ما را آگاه میسازد که
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شخصیتهای علمی و فرهنگی همچون ابنسینا و فردوسی در جایگاه هجدهم فراوانی نام شخصیتها قرار
گرفتهاند و تمامی افرادی که باالتر از ایشان دارای فراوانی بیشتر بودهاند شخصیتهای دینی هستند .این رویکرد
نشانگر این است که نظام حاکم بر نامگذاری ،بیش از آنکه فرصت نامگذاری را برای ایجاد ارتباط کارکردی
کتابخانه (فرهنگی و اجتماعی) اختصاص دهد ،از این امکان برای اعمال ایدئولوژی خود استفاده میکند.

همچنین طبق یافتههای پژوهش ،نامگذاری به شخصیتهای مردان در کتابخانههای عمومی با 97/3
درصد حکایت از گرایش شدید به نامگذاری جنسیت مردانه دارد .کرداریپور ( ،)1395اکران ( ،)1389براز
( )1389و یداللئی کاخ ( )1385نیز در تحقیقات خود در حوزه نامگذاری گذرگاهها ،ساختمانها ،مدارس،
مساجد و ...در شهرهای مختلف به نتیجهای مشابه دست یافته بودند .از آنجا که این نگاه نهتنها در نام کتابخانهها
بلکه در دیگر فضاهای شهری نیز وجود دارد ،به نظر میرسد این اثرگذاری برخاسته از نگاه مردانة حاکمیتی
در کشور باشد و به هیچ عنوان نگاه مشتریمدار در آن لحاظ نشده است .چنانکه در پیشینهها اشاره شد افتخاری
( )1389در بررسی نامگذاری کاالهای مصرفی دریافته بود در این حوزه که نامگذاری غیررسمی است و اعمال
قدرت دولت کمتر است ،نوع کاال بر نامگذاری آنها مؤثر است و برای نمونه در گروه مواد آرایشی-بهداشتی
و چینیآالت بهداشتی بهطور معناداری باالترین تعداد اسامی مربوط به نامهای زنانه است.
در پژوهش حاضر حدود  61درصد از اسامی انسانمدار کتابخانههای عمومی به افراد معاصر اختصاص
داشت که این یافته با یافتههای پژوهش یداللئی کاخ ( )1385که در آن گرایش نامگذاری رسمی در شهر
کرمان را به مشاهیر معاصر اثبات شده بود مطابقت دارد.
هفت تن از ائمه معصومین (ع) در میان  10رتبه اول اسامی کتابخانههای عمومی قرار دارند که در این
اسامی ،نام حضرت امام زمان (عج) بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است .این یافته با یافتههای پژوهش
اکران ( )1389که اسامی مساجد شهر تهران را از منظر نامشناختی بررسی کرده بود تطابق دارد .همچنین
یافتههای اکران ( )1389نشان میداد که پرتکرارترین نام مؤنث در مساجد شهر تهران متعلق به نام حضرت زهرا
(س) است که این گزاره نیز با یافتههای پژوهش ما تطابق دارد و نام کتابخانههای مسمی به نام یا القاب به
حضرت زهرا (س) در رتبه سیزدهم کتابخانههای عمومی قرار دارد .این یافته نیز نشانگر این نکته است که
فضای ذهنی نامگذارنده کتابخانههای عمومی اشتراک باالیی با فضای ذهنی نامگذارندۀ مساجد دارد و
ایدئولوژی شیعه در این حوزه حاکم است.
مشکالت استخراجشده از وضعیت نامگذاری کتابخانههای عمومی که در این تحقیق بررسی شده
بود ،نتایج زیر را در اختیار ما قرار داد:
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دستورالعمل فعلی نامگذاری نهاد کتابخانههای عمومی بهطور کامل اجرا نمیشود و نظارتی نیز بر
مواردی که اجرا نشدهاند صورت نگرفته است ،چرا که در صورت نظارت و بررسی طبیعتاً نمیبایست نامهایی
مشابه در سطح استان و شهرستان وجود داشته باشد .همچنین دستورالعمل فعلی در برخی از موارد نیز دارای
مشکالتی است ،برای نمونه ،بند  4-1اشاره دارد که« :نظر به تعدّد شخصیتهای اسالمی-ایرانی و لزوم تبیین
نقش این شخصیتها در جامعه ،کتابخانههایی که در سطح یک استان قرار دارند باید نام متفاوت داشته
باشند ».اما در بند  4-6درج شده است «در صورت اصرار بر استفاده از نام یک شخصیت برای دو کتابخانه،
از نامها یا عناوین متفاوت آن شخصیت استفاده شود .نمونه :کتابخانه عمومی امام رضا و کتابخانهی عمومی
حضرت ثامنالحجج» این دو بند مغایر یکدیگر هستند ،چرا که اگر مالک را نامگذاری بر اساس تعدد
شخصیتها در نظر بگیریم ،طبیعتاً شخصیتهای محلی ،منطقهای و ملی دارای فراوانی بسیاری هستند که در
یک استان نیازمند نامگذاری دو کتابخانه بهنام یک فرد با عناوین مختلف نباشیم.
در نهایت باید گفت که اگرچه میتوان توسط نامگذاری اعمال قدرت کرد و از آن بهعنوان ابزاری
برای کنترل نمادین محیط استفاده کرد ولی از این ابزار -که همانند چاقویی چندکاربرده است -میتوان
برای ایجاد تعادل اجتماعی در جوامع چندفرهنگی یا در جهت درگیرسازی و خلق ارزش برای مشتریان
کتابخانهها نیز استفاده کرد تا کاربران بتوانند ارتباط بیشتری با کتابخانه برقرار کنند.
پیشنهادهای کاربردی
 )1با توجه به اینکه نباید نام کتابخانه عمومی تبعیضآمیز و حساسیتبرانگیز (قومیتی ،مذهبی ،جنسیتی
و )...باشد .درمییابیم که توجه به تنوع قومیتی و مذهبی در کشور باید جزء مالکهای نامگذاری
قرار گیرد و مخصوصاً از نامهایی که ممکن است در مناطق خاصی از کشور -که حساسیتهای
قومیتی یا دینی در آن حاکم است -منجر به مشکالت و چالشهایی شود ،پرهیز کرد .چندین مورد
از این موارد در بخش یافتههای پرسش دوم ذکر شده است که به نهاد کتابخانههای عمومی پیشنهاد
می شود تغییر نام در این مناطق را در اولویت دستورکار خود قرار دهد .همچنین پیشنهاد میشود در
این مناطق از نام مفاخری از همان منطقه استفاده شود و یا از نامهای طبیعتمدار که بار ارزشی خاصی
را به همراه خود ندارد (و در اصطالح خنثی هستند) استفاده شود.
 )2همچنین باتوجه به یافتههایی از وضع موجود نامگذاری که نشان میداد بیش از  97درصد اسامی
کتابخانههای ذیل مقوله انسانمدار متعلق به جنسیت مردانه است .پیشنهاد میشود در نامگذاری
کتابخانههای عمومی اسمهایی که بر نامهای زنانه داللت دارند و یا نام شخصیتها و مفاخری از
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زنان را بیشتر مورد استفاده قرار دهد تا از این سوگیری شدید بکاهد .در میان زنان اهل علم و فرهنگ
ایرانی که در قید حیات نباشند میتوان به :مریم میرزاخانی ،نصرت امین اصفهانی ،بیبیخانم
استرآبادی ،آمنه خانم قزوینی ،پروین دولتآبادی ،مهستی گنجوی ،رابعه بلخی ،بیجه منجمه ،سپیده
کاشانی ،بیبی حیاتی ،ایرانالدوله ،مهدیه الهی قمشهای ،باغبان اردبیلی ،توران میرهادی و ...اشاره
کرد.
 )3پیشنهاد میشود در صورت نامگذاری به افتخار اشخاص ،مفاخر علمی و ادبی که کمتر شناخته شده
و مربوط به آن منطقه هستند بیشتر مورد استفاده قرار گیرند .چرا که نام شهدا یا حکمرانان و ...بر
سایر اماکن همچون ادارات ،خیابانها ،ورزشگاهها و ...میتواند درج شود ولی اگر نام مفاخر
فرهنگی بر سردر کتابخانهها بنشیند از ارتباط بهتری برخوردار خواهد بود.
 )4پیشنهاد میشود برای رعایت یکسانی در نگارش برخی حروف یا عالمتهای نگارشی از یک منبع
مشخص همچون کتاب «دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی» استفاده شود.
 )5تغییر نام کتابخانه «حزین ابن عبدا ...سیستانی» به «حریز بن عبدا ...سیستانی» .چرا که نام صحیح این
فقیه شیعی حریز بن عبدا ...سیستانی است.
 )6پیشنهاد میشود نهاد کتابخانههای عمومی سازوکاری برای استفاده از نظرات ساکنان محدوده
خدمت کتابخانه برای انتخاب نام در نظر بگیرد؛ چراکه این اقدام میتواند کتابخانه را به فضای
صمیمانهتری برای مشتریان خود تبدیل کند.
پیشنهادهایی برای پژوهشهای بیشتر
 )1انجام مقایسه وضعیت نامگذاری بین کتابخانههای عمومی نهاد (پژوهش حاضر) و نامگذاری
کتابخانههای مشارکتی .این پژوهش می تواند میزان شباهت یا تفاوت میان نوع نگاه به نامگذاری را
در سازمان متولی کتابخانههای نهادی (نهاد کتابخانههای عمومی کشور) و مراکزی که مسئولیت
مدیریت کتابخانههای مشارکتی را به عهده دارند نشان دهد.
 )2سنجش تأثیر نام کتابخانه عمومی بر استفاده اعضاء و کاربران و یا رضایت آنها میتواند میزان
اثرگذاری نامگذاری بر کارکرد کتابخانه یا رضایت مشتری نهایی را که همان اعضاء و کاربران
هستند نشان دهد.
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Qualitative and Quantitative Investigation of the Situation of the Iranian Public Libraries Naming
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University of Tehran
Abstract:
Introduction: Naming as a linguistic phenomenon conveys descriptive, expressive and social
meanings. According to their information, educational and cultural functions, public
libraries have branches throughout the country. Each of these branches has a name, and
their proper naming can help create value and success and promote their status. In this
article, an attempt is made to examine the current situation of the names of the Iranian
public libraries and extract its problems.
Methodology: In two stages, the researchers first described the status of public library letters
using the content analysis method. Crosscheck control was used to validate the
findings. Then, they extracted the problems of naming based on the comparison of the
current situation with the instructions for naming public libraries and the instructions
for writing Persian script and linguistic criteria.
Findings: The results of the first phase showed a tendency to using more
anthropomorphically masculine names, including the names of martyrs of the Islamic
Revolution, Religious, cultural and literary figures of similar values. Also, most of the
names belong to contemporary people, and most of the names in the libraries belong
to the martyrs of a particular region or have special characteristics (martyrs of
anonymous or unknown martyrs). The current process of naming public libraries in
the country did not indicate a scientific policy, leading to problems such as lack of
religious sensitivity or lack of attention to linguistic criteria such as length of letters,
etc. in public library naming.
Conclusion: It can be concluded that the status of the naming of public libraries in Iran, as
well as the naming of places and passages that were studied in the literature has a
tendency to anthropocentric designations, masculine, contemporary people and
among the names of libraries, the greatest repetition is related to the names of the
martyrs, infallibles, and religious figures; and attention to the scientific, cultural and
women celebrities in naming has been significantly lower. This situation reflects the
ideological practices of the rulers on public libraries-like other urban spaces. Although
naming can be used as a powerful tool to better perform the socio-cultural functions
of the library, officials use this tool to symbolically control the environment. It was
also concluded that the current guidelines for naming public libraries are not fully
implemented and there are discrepancies between the current status of library names
and organizational and national guidelines. It is recommended that conflicts are
resolved and also naming policy was amended by Iranian Public Libraries Foundation.
Keywords: Public Library, Naming, Iranian Public Libraries Foundation, Iran
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چکیده
مقدمه :اخالق حرفهای و مهارتهای ارتباطی کارکنان کتابخانههای عمومی میتوانند در کیفیت خدمات
مؤثر واقع شوند .هدف پژوهش حاضر تبیین نقش واسطهای اخالق حرفهای در رابطه کیفیت ارائه خدمات و
ابعاد مهارتهای ارتباطی است.
روششناسی :پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی و از نظر شیوه جمعآوری دادهها ،توصیفی و از نوع
همبستگی مبتنی بر مدلیابی معادالت ساختاری است .جامعه آماری پژوهش کارکنان و مراجعان کتابخانههای
عمومی استان آذربایجان شرقی بودند که با استفاده از جدول نمونهگیری کرجسی-مورگان و روش
نمونهگیری تصادفی ساده  200نفر کارمند و  1000نفر مراجعهکننده ( 5نفر برای هر کارمند) انتخاب و
پرسشنامه بین آنها توزیع و جمعآوری شد .در این پژوهش از پرسشنامههای محققساخته اخالق حرفهای با 8
گویه ،مهارتهای ارتباطی با  26گویه و  5مؤلفه و کیفیت خدمات با  10گویه استفاده شد .این ابزارها ،مبتنی
بر پرسشنامههای اخالق حرفهای کادوزیر ( ،)2002مهارت ارتباطی کوئیندام ( )2004و کیفیت خدمات
الیبکوال ( )2003بودند و ضرایب پایایی آنها به ترتیب  0/0،82/79و  0/87به دست آمدند .دادهها نیز با
روش آزمون مدلیابی معادالت ساختاری و با کمک نرمافزار ایموس تحلیل گردید.
یافتهها :بر اساس یافتهها ،میانگین نمره مهارتهای ارتباطی ،اخالق حرفهای و کیفیت ارائه خدمات کارکنان
نهاد کتابخانههای عمومی استان آذربایجان شرقی به ترتیب  3/22 ،3/59و  3/54هستند .همچنین بر اساس
یافتهها ،رابطه معنیداری بین متغیر اخالق حرفهای و انواع مهارتهای «بینش نسبت به فرآیند» ،ارتباط توأم با
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قاطعیت ،توانایی دریافت و ارسال پیام ،مهارت گوش دادن مشاهده شد .بین متغیرهای اخالق حرفهای
کتابداران و کیفیت ارائه خدمات آنان نیز ارتباط معنیداری به دست نیامد .همچنین ،نتایج آزمون مدلسازی
معادالت ساختاری نیز نشان داد که مدل ارائه شده در خصوص رابطه بین ابعاد مهارتهای ارتباطی ،اخالق
حرفهای و کیفیت ارائه خدمات کارکنان کتابخانههای عمومی استان آذربایجان شرقی از نیکویی برازش
برخوردار است (.)GFI=0.972 ،CFI=978 ،RMSEA=0.052
نتیجه :بهطور کلی میتوان گفت مهارتهای ارتباطی و اخالق حرفهای بهعنوان مهارتهای اساسی کارکنان
میتوانند بر کیفیت ارائه خدمات تأثیرگذار باشند .بر این اساس ،در فرایند بهکارگیری افراد در پستهای
اداری مختلف ،دارا بودن مهارتهای ارتباطی و اخالق باید بهعنوان عوامل اثرگذار بر فرایندهای سازمانی و
کیفیت خدمات مدنظر متولیان قرار گیرد.
کلیدواژهها :مدل معادالت ساختاری ،کیفیت خدمات ،مهارتهای ارتباطی ،اخالق حرفهای ،کتابخانههای عمومی

مقدمه و بیان مسأله
انسان بهعنوان موجودی اجتماعی برای رفع نیازهای فردی و اجتماعی خود ،نیازمند برقراری رابطه و
تعامل با سایر افراد است (رابینز .)1378 ،در سازمانهایی مثل کتابخانه و مرکز اطالعرسانی فقدان یا ضعف
در مهارتهای ارتباطی میتواند افزایش هزینهها و کاهش اثربخشی فعالیتها را بهدنبال داشته باشد
( .)Chelladurai & Haggerty, 1991در اینگونه مراکز دارا بودن مهارتهای برقراری ارتباط با دیگران
(مراجعان ،ناشران ،همکاران و مدیران) بسیار ضروری به نظر میرسد .کارکنان کتابخانهها با بهکارگیری
صحیح مهارتهای ارتباطی (نظیر احترام به مراجعان ،توجه و همدلی با آنها ،پرسیدن سؤاالت درست ،گوش
کردن فعال و استفاده از کلمات قابل فهم) میتوانند رضایتمندی مراجعان و کیفیت خدمات را افزایش داده
و مؤثر بودن خود را بیش از پیش تقویت نمایند (رهنما ،فتاحی و دیانی.)1394 ،
عالوه بر داشتن مهارتهای ارتباط مؤثر با دیگران ،شاغالن حوزه اطالعات و اطالعرسانی در تعامل
با افراد مختلف باید خوش اخالق نیز باشند (رضوی ،الهامپور و برکه باد1395 ،؛ حسنمرادی ،بهاگی و
وفاییزاده1396 ،؛ ناعمی و داورزنی .)1397 ،به اعتقاد موبِرگ و سیبرایت )2000( 1هیچ نهاد یا حرفهای قادر
نیست فارغ از اخالق -که مرزهای سلوک و رفتار بهنجار را معین میکند ،به حیات مشروع خود ادامه دهد.
ضعف در نظام اخالقیات باعث کاهش کیفیت خدمات و افزایش خسارت در سازمانها میگردد .رعایت
اخالق حرفهای نیز بر سازمانها تأثیر شگرفی داشته و باعث بهبود ارتباطات ،کیفیت ارائه خدمات ،بهرهوری
و رضایت مراجعان میگردد (بیکزاد و همکاران1391 ،؛ رضوی و همکاران.)1395 ،
1. Moberg & Seabright, 2000
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میان صاحبنظران و مسئولین در ایران این نگرش عمومی مشاهده میشود که در جامعه ما اخالق
کاری و فرهنگ کار پایینتر از کشورهای توسعه یافته است (اسدی ،راد و علیزادهاقدم1388 ،؛ کاظمپور،
چوپانی ،رنجبر و هاشمی( .)1397گریز از محل کار ،بیانگیزگی ،اتالف وقت در محل کار ،بهرهوری
پایین ،پایین بودن ساعات مفید کار و سرگردانی ارباب رجوع در مراجعه به سازمانها و ادارات از عالئم
ضعف اخالق کار در جامعه هستند (غالمی .)1388 ،وقتی فرهنگ کار ضعیف باشد ،ظرفیت کار ،حس
مسئولیتپذیری و بهتبع آن کیفیت نیز افت پیدا میکند (کاظمپور و همکاران .)1397 ،به همین دلیل الزم
است در کنار مهارتهای ارتباطی ،ضعف فرهنگ و اخالق کار نیز بهعنوان یک مسئله اجتماعی و اقتصادی
تلقی شده و برای شناسایی بهتر وضع موجود از لحاظ اخالق کار ،عوامل مؤثر بر آن و کیفیت خدمات
سازمانها مطالعات بیشتری صورت پذیرد.
در زمینه مهارتهای ارتباطی ،اخالق حرفهای و کیفیت ارائه خدمات در داخل و خارج از کشور
پژوهشهای متعددی چه در حوزه علم اطالعات و کتابخانهها (قطبزاده اردکانی1393 ،؛ فتاحی ،دیانی و
رهنما1392 ،؛ شاهمحمدی1389 ،؛ زارع و افشار1394 ،؛ کلکارنی و دشپانده )2012 ،و یا سایر حوزهها
(سالجقه و سیستانی1389 ،؛ زلفعلیپورفر و خانبابایی؛ 1394؛ فوالدی و نیازی1395 ،؛ نظری1394 ،؛ نظری،
قاسمی و سهرابی1394 ،؛ زبانی شادباد ،حسنی و قاسمزاده1396 ،؛ کاظمپور و همکاران1397 ،؛ قاسمزاده،
مهدیون ،هدایتی و کاظمزاده1397 ،؛ قالوندی و احمدیان1396 ،؛ گودرزی ،نظری و احسانی1391 ،؛ امینی،
نجفیپور ،ترکان و ابراهیمینژاد1389 ،؛ یزدانی و سلیمانپور1396 ،؛ اونیان ،آجیا ،آدسینا و بامیدل)2014 ،1
انجام شده است .برای مثال ،سالجقه و سیستانی ( )1389طی پژوهشی با عنوان بررسی رابطه میان اخالق
کاری و کیفیت خدمات در سازمانهای دولتی شهر کرمان دریافتند که بین اخالق حرفهای و کیفیت ارائه
خدمات در سازمانهای دولتی شهر کرمان رابطه معنیداری وجود دارد .زلفعلیپورفر و خانبابایی ()1394
نیز طی پژوهشی دریافتند که بین اخالق حرفهای و کیفیت ارائه خدمات کارکنان اداره ورزش و جوانان
استان مازندران رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .همچنین فوالدی و نیازی ( )1395طی پژوهشی دریافتند
که بین رعایت اخالق حرفهای با کیفیت ارائه خدمات کارکنان به مشتریان در بانک مسکن همدان رابطه
معنیداری وجود دارد.
قطبزاده اردکانی ( )1393طی پژوهشی دریافت میانگین مهارتهای ارتباطی کتابداران کتابخانه
مرکزی آستان قدس رضوی از حد متوسط باالتر است .همچنین بر اساس یافتههای آنان ،بین مهارتهای
1. Onoyeyan, Ajayi, Adesina & Bamidele, 2014
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ارتباطی کتابداران بر اساس سن ،رشته تحصیلی ،مدرک و سابقه خدمت و جنسیت تفاوت معنیداری وجود
دارد .البته بین مهارتهای ارتباطی و کیفیت خدمات کارکنان در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی رابطه
معنیداری مشاهده نشد .فتاحی و همکاران ( )1392نیز طی تحقیقی دریافتند که بین مهارتهای ارتباطی
کارکنان و میزان رضایتمندی دانشجویان از خدمات ارائه شده توسط آنان ،رابطه معنیداری وجود دارد.
همچنین ،شاهمحمدی ( )1389طی تحقیقی دریافت که تالش کتابداران کتابخانههای دانشگاههای دولتی
شهر تهران در جهت اجرای اصول اخالق حرفه کتابداری از حد متوسط باالتر بوده است.
زارع و افشار ( )1394طی تحقیقی دریافت که حدود  74درصد کتابداران کتابخانههای عمومی با
اصول اخالقی آشنایی دارند و حدود  60درصد خود را متعهد به اصول اخالق حرفهای میدانند .قاسمزاده
و همکاران ( )1397نیز طی تحقیقی با عنوان «نقش توسعه حرفهای و اخالق کار بر تعهد سازمانی و میل به
ماندن کارکنان کتابداری شهر تبریز» دریافتند که اخالق حرفهای نقش میانجی در رابطه بین توسعه حرفهای
با تعهد و میل به ماندن ایفا میکند.
همچنین کلکارنی و دشپانده )2012( 1طی پژوهشی دریافتند که در کتابخانههای هند کیفیت خدمات
در کلیه ابعاد از حد متوسط باالتر بوده و مهارتهای ارتباطی نقش مهمی در افزایش کیفیت ارائه خدمات
دارند .برودی ،فلیس و مارشال )2006( 2نیز بر اساس مطالعات خود دریافتند که شیوه ارتباط و نوع برخورد
کتابداران با مراجعان تأثیر مهمی بر کیفیت خدمات دارد .همچنین گرولیموز و کونستا )2008( 3در تحقیق خود
دریافتند که در بیش از  60درصد از آگهیهای استخدام ،داشتن مهارت در برقراری ارتباط بهعنوان عنصری
اساسی برای موفقیت در استخدام در عصر حاضر برای کتابداران در نظر گرفته شده است .در پژوهشهای
شانون )2009( 4و چاونر و اولیور )2013( 5نیز دارا بودن مهارت در برقراری ارتباط جزو مهارتهای ضروری
برای موفقیت کتابداران کتابخانهها ،کیفیت خدمات و رضایتمندی مراجعان بیان شده است.
بررسی ادبیات پژوهش نشان میدهد که تاکنون نقش واسطهای اخالق حرفهای در روابط بین کیفیت
خدمات و مهارتهای ارتباطی کارکنان کتابخانههای عمومی در قالب مدل معادالت ساختاری مورد بررسی
قرار نگرفته است .با عنایت به این مسئله و نیز قابلیتهای مدلیابی معادالت ساختاری در مقایسه با روشهای
سنتی (علوی ،)1392 ،هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی و تبیین نقش واسطهای اخالق حرفهای در رابطه

1. Kulkarni & Deshpande, 2012
2. Braody, Felice & Marshall, 2006
3. Gerolimos & Konsta, 2008
4. Shannon, 2009
5. Chawner & Oliver, 2013
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کیفیت خدمات کتابخانه و ابعاد مهارتهای ارتباطی است .با توجه به اهمیت هر یک از این متغیرها در بهبود
عملکرد نیروی انسانی میتوان با اندازهگیری و بررسی رابطه هر یک از متغیرها با یکدیگر به اتخاذ
راهبردهای کارکردی در جهت تقویت پیامدهای توسعه حرفهای اقدام نمود و باعث هر چه بهتر شدن
عملکرد کارکنان کتابخانهها شد.در مجموع بر اساس آنچه بیان گردید ،مدل مفهومی پژوهش حاضر در
قالب شکل  1ارائه میگردد.

شکل  .1مدل مفهومی روابط بین مهارتهای ارتباطی ،اخالق حرفهای و کیفیت خدمات (برگرفته از قطبزاده
اردکانی1393 ،؛ فوالدی و نیازی1395 ،؛ رضوی و همکاران1395 ،؛ ططری1396 ،؛ ناعمی و داورزنی)1397 ،

مبتنی بر مدل مفهومی پژوهش حاضر (شکل  ،)1سؤال اصلی این است که آیا اثر علّی ابعاد
مهارتهای ارتباطی بر کیفیت ارائه خدمات از طریق اخالق حرفهای کارکنان میانجیگری میشود؟ بر این
اساس سؤال فرعی و فرضیههای زیر در این پژوهش مطرح هستند:
 .1وضعیت مهارتهای ارتباطی ،اخالق حرفهای ،و کیفیت ارائه خدمات کارکنان کتابخانههای عمومی
استان آذربایجان شرقی چگونه است؟
 .2بین انواع (مؤلفههای) مهارت های ارتباطی (بینش نسبت به فرآیند ،ارتباط توأم با قاطعیت ،توانایی
دریافت و ارسال پیام ،گوش دادن ،و کنترل عاطفی) و اخالق حرفهای کتابداران کارکنان
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کتابخانههای عمومی استان آذربایجان شرقی رابطه علّی معنیداری وجود دارد.
 .3بین اخالق حرفه ای کتابداران و کیفیت ارائه خدمات آنها در کتابخانههای عمومی استان آذربایجان
شرقی رابطه علّی معنیداری وجود دارد.
روش پژوهش
پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطالعات توصیفی از نوع
همبستگی و بهطور مشخص مبتنی بر مدلیابی معادالت ساختاری است.
در مدل مفهومی پژوهش حاضر ،انواع (ابعاد) مهارتهای ارتباطی متغیرهای درونزا ،اخالق حرفهای
متغیر میانجی و کیفیت خدمات متغیر برونزا است .جامعه آماری اول این پژوهش کلیه کارکنان کتابخانههای
عمومی استان آذربایجان شرقی اعم از کتابدار و غیرکتابدار (غیر از نگهبان و خدمات) در سال ( 1398به
تعداد  387نفر) بودند .برای گردآوری اطالعات ،پرسشنامهها بین  200کارمند و بهصورت نمونهگیری
تصادفی ساده توزیع و عودت داده شدند .کفایت حجم نمونه نیز بر اساس توان آماری باالتر از  0/8و سطح
معنیداری نزدیک به صفر در تجزیه و تحلیل فرضیهها مورد تائید قرار گرفت .جامعه آماری دوم پژوهش
حاضر نیز ،مراجعان کتابخانههای عمومی استان آذربایجان شرقی بودند .بر این اساس ،هر کارمندی که
پرسشنامه مربوط به خود را پاسخ میداد پرسشنامه مربوط به مراجعان نیز ،در بین پنج نفر از مراجعهکنندگان
همان کارمند پخش میشد .با توجه به اینکه  200نفر از کارمندان پرسشنامهها را تکمیل کرده بودند نمونه
مراجعان شامل  1000نفر شد که بهصورت نمونه در دسترس انتخاب شدند.
در این پژوهش از پرسشنامههای محققساخته اخالق حرفهای با  8گویه ،مهارتهای ارتباطی با  26گویه
و  5مؤلفه (گوش دادن ،توانایی دریافت و ارسال پیام ،بینش نسبت به فرآیند ارتباط ،کنترل عاطفی و ارتباط توأم
با قاطعیت) و کیفیت خدمات با  10گویه استفاده شد .این ابزارها ،به ترتیب مبتنی بر پرسشنامههای کادوزیر،1
ال در مطالعات مختلفی
کوئیندام 2و الیبکوال 3با کمی جرح و تعدیل بودند که روایی و پایایی اینها قب ً
(جباریفر ،خلیفهسلطانی و حسینپور1390 ،؛ مهاجران و شهودی ()1393؛ قاسمزاده و همکاران1397 ،؛ قنبری،
اردالن ،بهشتیراد و سلطانزاده1394 ،؛ رضوی و همکاران1395 ،؛ دانشور1395 ،؛ یزدانی و همکاران1396 ،؛
حسنمرادی و همکاران1396 ،؛ شاقوزایی ،مرزیه و ناستیزایی )1397 ،بررسی و تأیید شده بود.

)1. Cadozier's Professional Ethics Questionnaire (2002
)2. Communication Skills Test-Revised (CSTR) Queendom (2004
)3. LibQual (2003

 72پژوهشنامه کتابداری و اطالع رسانی ،دانشگاه فردوسی مشهد

سال  ،11شماره  ،1بهار و تابستان 1400

برای بررسی مجدد پایایی ابزارهای گردآوری اطالعات از آلفای کرونباخ استفاده شد و به ترتیب مقادیر
قابل قبول یعنی  0/86 ،0/84و  0/82به دست آمدند (جدول  .)1همچنین مقدار ( AVE1میانگین واریانس
استخراجی) تمامی شاخصهای پژوهش باالتر از مقدار  0/5بود که روایی قابل قبول همگرایی سؤاالت
پرسشنامه را نشان میداد.
جدول  .1جدول مقادیر آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و میانگین واریانس استخراجی برای متغیرهای تحقیق
شاخص

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

AVE

مهارتهای ارتباطی

0/863

0/823

0/557

اخالق حرفهای

0/775

0/794

0/514

کیفیت خدمات

0/838

0/872

0/513

گرچه همه گویههای پرسشنامهها از ابزارهای استاندارد استخراج شده بودند ،لیکن با توجه به این
واقعیت که پرسشنامهها متأثر از عوامل فرهنگی ،اجتماعی و مکانی هستند ،از رواسازی تحلیل عاملی برای
بررسی کفایت دادهها استفاده شد .این تحلیل به شیوه تحلیل اکتشافی به روش مؤلفههای اصلی (با چرخش
واریماکس) انجام شد .مقدار ضریب ( KMOضریب کفایت نمونهگیری) برابر با  ،0/854مقدار خی آزمون
کرویت بارتلت برابر با  3520/367و نتایج معنیدار  0/000به دست آمد که نشانه کفایت نمونه و متغیرهای
نمونه برای انجام تحلیل و بررسی مدل بود .در ضمن ،در این تحقیق از آمار توصیفی و آمار استنباطی و برای
تحلیل دادهها نیز از نرمافزار ایموس 2استفاده شد.
یافتههای پژوهش
در این پژوهش ،جهت بررسی نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون کلموگروف اسمیرنوف استفاده
شد .سطح معنیداری به دست آمده برای تمامی متغیرها بزرگتر از  0/05بود و نرمال بودن آنها را نشان میداد.
در پاسخ به سؤال فرعی پژوهش ،یافتهها نشانگر آن است که میانگین نمره مهارتهای ارتباطی،
اخالق حرفهای و کیفیت خدمات کارکنان کتابخانههای عمومی به ترتیب  3/22 ،3/59و  3/54بوده و از حد
متوسط باالتر هستند .در ارتباط با سؤال اصلی پژوهش نیز ،مقدار خیدو  ،14/016درجه آزادی  6و مقدار
حاصل تقسیم خیدو بر درجه آزادی ( )Chi-Square/dfبرای مدل مفهومی عدد  2/336به دست آمد که

)1. Average Variance Extracted (AVE
2. Amos Software
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مقادیر قابل قبولی بهشمار میروند .همچنین خروجی مدل مقدار شاخص برازندگی ریشه میانگین مجذورات
تقریب خطا ( )RMSEAبرابر با  0/053بوده که رقم قابل قبولی است (شکل  2و جدول  .)2این یافتهها نشانگر
آن است که دادههای مشاهده شده تا میزان زیادی منطبق بر مدل مفهومی پژوهش بوده و مدل از نیکویی
برازش برخوردار است ( .)GFI=0.972 & CFI=978الزم به توضیح است که یکی از شاخصهای مهم
برازندگی مدلهای معادالت ساختاری ،شاخص برازندگی ریشه میانگین مجذورات تقریب خطا )(RMSEA

بوده و برای مدلهای دارای برازندگی خوب باید مقدار آن کمتر از  0/08باشد .در ضمن ،مدلی را که عدد
میانگین خطای مجذورات آن بیشتر از مقدار  0/08باشد گفته میشود از برازش ضعیفی برخوردار است.
شاخص دیگر برازندگی مدل« ،حاصل تقسیم مقدار کای دو بر درجه آزادی» است که این مقدار نیز نباید
بیشتر از  3باشد (هومن.)1397 ،
جدول  .2شاخصهای برازش مدل ساختاری
نتیجه

مقدار مطلوب

نام شاخص

شاخص برازش

2/336

>3/00

شاخص مجذورکای

Chi-Square/ df

0/053

>0/08

ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

RMSEA

0/029

>0/05

شاخص میانگین مجذور باقیماندهها

RMR

0/972

<0/90

شاخص نیکویی برازش

GFI

0/971

<0/90

شاخص نرم شده برازندگی

NFI

0/978

<0/90

شاخص برازش تطبیقی

CFI

0/978

<0/90

شاخص برازندگی فزاینده

IFI

در پاسخ به فرضیه اول پژوهش ،مطابق با خروجیهای معادالت ساختاری (شکل  2و جدول ،)3
رابطه معنیداری بین متغیر اخالق حرفهای و انواع مهارت «بینش نسبت به فرآیند» ( ،)β=0.22, t=3/99ارتباط
توأم با قاطعیت ( ،)β=0.13, t=2/238توانایی دریافت و ارسال پیام ( ،)β=0.15, t=2/76مهارت گوش دادن
( )β=0.21, t=3/84کارکنان کتابخانههای عمومی استان آذربایجان شرقی وجود دارد (شکل  2و جدول .)3
البته ما بین متغیر کنترل عاطفی و اخالق حرفهای ( )β=0.11, t=1/83رابطه معنیداری مشاهده نشد .الزم به
توضیح است که در تحلیل مدل معادالت ساختاری و رابطه بین متغیرها ،ارزش  tمعنیدار بودن اثر متغیرها
را بر هم نشان میدهد .اگر مقدار  tبیشتر از  1/96باشد اثر مثبت و معنیدار و اگر بین  +1/96تا  -1/96باشد
اثر معنیداری وجود ندارد (هومن.)1397 ،
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در پاسخ به فرضیه دوم پژوهش ،یافتهها نشانگر ارتباط معنیدار بین متغیرهای اخالق حرفهای
کتابداران و کیفیت ارائه خدمات ( )β=0.47, t=7/42است .به بیان دیگر ،تغییر در اخالق کارکنان کتابخانهها
باعث تغییر در کیفیت ارائه خدمات آنان میشود.

شکل  .2ضرایب تخمین استاندارد و آماره معنیداری روابط متغیرهای الگوی مفروض

جدول  .3نتایج حاصل از ارزیابی مدل معادالت ساختاری و تأثیر مؤلفههای مهارتهای ارتباطی بر اخالق
حرفهای (بهطور مستقیم) و کیفیت خدمات (بهطور غیرمستقیم)
مسیر فرضیه

شماره
فرضیه

از متغیر

به متغیر

ضریب مسیر ()β

مقدار معنیداری
()t-value

نتیجه بررسی

1

مهارتهای ارتباطی

0/23

3/784

تأیید فرضیه

2

بینش نسبت به فرایند ارتباط

0/22

3/996

تائید فرضیه

2

ارتباط توأم با قاطعیت

0/13

2/238

تائید فرضیه

2

توانایی دریافت و ارسال پیام

0/15

2/763

تائید فرضیه

2

مهارت گوش دادن

0/21

3/849

تائید فرضیه

2

کنترل عاطفی

0/11

1/835

رد فرضیه

3

اخالق حرفهای

0/47

7/421

تائید فرضیه

اخالق حرفهای

کیفیت خدمات
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نتیجه
تحقیق حاضر با هدف تبیین نقش واسطهای اخالق حرفهای در رابطه مهارتهای ارتباطی با کیفیت
ارائه خدمات در بین کارکنان کتابخانههای عمومی استان آذربایجان شرقی انجام گرفت .برخی از محققان
بهطور جداگانه به مطالعه رابطه بین متغیرهای مورد نظر پرداخته بودند ،با این حال ،این پژوهش اولین تالشی
است که رابطه بین این سه متغیر را با استفاده از روش مدلیابی معادالت ساختاری مورد بررسی قرار داده است.
یافتهها نشان داد که وضعیت مهارتهای ارتباطی ،اخالق حرفهای و کیفیت ارائه خدمات کارشناسان
کتابخانههای عمومی استان آذربایجان شرقی باالتر از حد متوسط است .همسو با این یافتهها ،پژوهش رداد و
قطبزاده ( )1396نشان داد که میانگین مهارتهای ارتباطی کتابداران کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
از حد متوسط باالتر است .در کتابخانههای دانشگاههای دولتی شهر تهران نیز تالش کتابداران در جهت
اجرای اصول اخالق حرفه کتابداری از حد متوسط باالتر بود (شاهمحمدی .)1389 ،پژوهش زارع و افشار
( )1394نیز نشان داد که آشنایی کتابداران کتابخانههای عمومی اصفهان با اصول اخالقی از حد متوسط باالتر
است .کلکارنی و دشپانده ( )2012نیز طی تحقیقی دریافتند که در کتابخانههای عمومی هند ،کیفیت خدمات
کارکنان از حد متوسط باالتر بوده و مهارتهای ارتباطی آنها نقش مهمی در افزایش کیفیت خدمات داشته
است .نظر به اهمیت مهارتهای ارتباطی و اخالق در افزایش رضایت مراجعان و کیفیت خدمات ،مدیران
کتابخانهها باید در توانمندسازی کارکنان و رسیدن به وضع مطلوب بیش از بیش تالش نمایند.
یافتهها همچنین نشان داد که بین متغیرهای مهارتهای ارتباطی و اخالق حرفهای ارتباط معنیداری
وجود دارد .همسو با این یافته ،پژوهش ططری ( )1396نشان داد که بین مهارتهای ارتباطی و اخالق حرفهای
کارکنان در آموزش و پرورش رابطه معنیداری وجود دارد .در پژوهشی تاحدودی مشابه نیز ،امینی و
همکاران ( )1389طی تحقیقی دریافتند که بین مهارتهای ارتباطی و عملکرد آموزشی اساتید دانشگاه رابطه
معنیداری وجود دارد .در پژوهش فتاحی و همکاران ( )1392نیز بین مهارتهای ارتباطی کارکنان و میزان
رضایتمندی از خدمات ارائه شده ،رابطه معنیداری مشاهده شده بود.
همچنین بر اساس یافتهها ،بین متغیرهای اخالق حرفهای و کیفیت ارائه خدمات ارتباط معنیداری
مشاهده شد .به عبارت دیگر ،با افزایش سطح متغیر اخالق حرفهای در کتابداران مورد بررسی ،سطح کیفیت
ارائه خدمات نیز افزایش مییافت .این یافتهها ،با نتایج حاصل از پژوهشهای شاهمحمدی ( ،)1389محمودی
( ،)1388سالجقه و سیستانی ()1389؛ زلفعلیپورفر و خانبابایی ( ،)1394فوالدی و نیازی ( ،)1395قالوندی
و احمدیان ( ،)1396قاسمزاده و همکاران ( ،)1397زبانی شادباد و همکاران ( )1396همسو است .در این
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پژوهشها ،به نقش اساسی اخالق حرفهای در کیفیت خدمات و رضایت مراجعان تأکید شده است .البته
مغایر با یافتههای پژوهش حاضر زارع و افشار ( )1394دریافتند که بین متغیر اخالق حرفهای و کیفیت خدمات
رابطه معنیداری وجود ندارد.
یافتهها نشان داد که مقادیر دو شاخص  RMSEAو «خی دو بر درجه آزادی» و نیز باقی مقادیر
شاخصهای برازندگی تا حدود زیادی منطبق بر مدل مفهومی پژوهش بوده و مدل ارائه شده از نیکویی
برازش برخوردار است .به بیان دیگر ،نقش میانجی اخالق حرفهای در رابطه مهارتهای ارتباطی و کیفیت
ارائه خدمات تائید شد .تاکنون ،پژوهشی که این سه متغیر را با هم بررسی کرده باشد انجام نشده ولی رابطه
دو به دو اینها باهم بررسی شده است .برای مثال ،در پژوهش ططری ( )1396تأثیر مهارتهای ارتباطی بر
اخالق حرفهای و بهتبع آن رضایت شغلی مورد تأیید قرار گرفته است .در پژوهش قنبری و همکاران ()1394
نیز نتایج الگویابی معادالت ساختاری نشان داد که اخالق حرفهای بر کیفیت ارائه خدمات اساتید تأثیر مثبت
و معنیداری دارد .پژوهش نظری ( )1394و آزمون مدلسازی معادالت ساختاری نشان داد که مدل ارائه
شده در خصوص رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان
سازمانهای ورزشی از نیکویی برازش برخوردار است .بر اساس پژوهش گودرزی و همکاران ( )1391نیز
مهارتهای ارتباطی به میزان ( )0/89بر تقویت مهارتهای مدیریتی و بهبود امور مؤثر بودند.
در دنیای کنونی اهمیت منابع انسانی در شکلگیری ،رشد ،توسعه و بقای سازمانی بر کسی پوشیده
نیست .نیروهای انسانی شایسته و کارآمد جزو عوامل اصلی دستیابی سازمان به اهداف بهشمار میروند.
علت چنین نگرشی نیز ،وجود مجموعهای از ویژگیها در منابع انسانی است که بهعنوان ابزار رقابتی برای
هر سازمانی عمل میکنند (ابراهیمینژاد و تقوی .)1394 ،برخورداری سازمانها از اخالق مطلوب باعث
توجه به منافع ذینفعان ،کاهش هزینههای ناشی از کنترل ،بهبود روابط ،ارتقاء تفاهم در محیطهای کاری،
کاهش تعارضات و بهبود عملکرد تیمی میگردد (کریمی .)1398 ،اگر شرایطی فراهم آید تا کارکنان
مهارتهای ارتباطی و اخالق کاری خود را بهبود بخشند کیفیت ارائه خدمات سازمان نیز بهتر خواهد یافت.
البته در کنار این عوامل ،به نظر میرسد احساس عدالت و رضایت نسبت به حقوق و مزایای دریافتی توسط
کارکنان نیز در افزایش میل و عالقه به خدمت و تقویت بیش از پیش سازمان مؤثر هستند.
در این پژوهش ضمن تأیید رابطه بین مهارت ارتباطی و اخالق حرفهای با کیفیت ارائه خدمات،
مدل ساختاری روابط بین آنها با توجه به معیارهای برازش مورد تأیید قرار گرفت .بهطور خالصه طبق
یافتههای پژوهش حاضر میتوان ادعا کرد که نقش میانجی اخالق حرفهای در رابطه مهارتهای ارتباطی و
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کیفیت خدمات تائید میشود؛ به بیان دیگر ،مهارتهای ارتباطی بر تقویت اخالق حرفهای اثرگذار بوده و
این هم بهتبع خود بر میل افراد به ارائه خدمات با کیفیتتر تأثیرگذار است .به هر حال ،اگرچه نتایج حاکی
از روابط بین متغیرهای پژوهش بود؛ اما در عینحال این پژوهش نیز همانند هر تحقیق دیگری با
محدودیتهایی مواجه بود که توجه به آنها میتواند در نگاه واقعبینانهتر به نتایج مفید باشند .یکی از
محدودیتهای اصلی پژوهش حاضر کمعالقگی و بیانگیزگی کارکنان در تکمیل پرسشنامههای پژوهش
بود .بر اساس پژوهش حاضر و یافتههای آن به ترتیب پیشنهادهای کاربردی و پژوهشی زیر ارائه میگردند:
 .1برای بهبود وضعیت مهارتهای ارتباطی و اخالق حرفهای کارکنان کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی
برنامهریزیهای الزم توسط متولیان امر صورت پذیرد .در این راستا ،برگزاری دورههای آموزشی
تعامل بین فردی و اخالق حرفهای و روزآمد نگه داشتن دانش کتابداران در بهبود وضع موجود مؤثر
خواهد بود.
 .2پایش دورهای رفتارهای اخالقی کارکنان و ارائه تصویری از وضعیت رعایت اصول اخالقی از
دیدگاه مراجعان و مدیران کتابخانهها
 .3انجام پژوهشی مشابه پژوهش حاضر در سایر کتابخانههای عمومی و دانشگاهی کشور و مقایسه آنها
با یکدیگر
 .4با توجه به نقش معنادار مهارتهای ارتباطی و اخالق حرفهای در کیفیت ارائه خدمات ،پیشنهاد
میشود در پژوهشهای دیگری به طراحی الگوی استاندارد مهارتهای ارتباطی و اخالق حرفهای
برای کارکنان کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی پرداخته شود.
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The Relationship between Librarians' Communication Skills and Service Quality:
Professional Ethics as a Mediator
Rahim Shahbazi
Abolfzal Ghasemzadeh
Azam Ebrahimi
Azarbaijan Shahid Madani University
Abstract
Introduction: Professional ethics and communication skills of staff are effective in service
quality. The purpose of this study is to investigate the mediating role of professional
ethics in relation to communication skills dimensions and service quality.
Methodology: This study is applied and descriptive. Also, this research is correlational using
structural equation modeling. The population of the study consisted of staff and clients
of public libraries of East Azarbaijan province. 200 employees and 1,000 clients (5
clients for each employee) were selected using the Krejcie & Morgan sampling table
and simple random sampling. Then, questionnaires were distributed among them. In this
research, researcher-made questionnaires of professional ethics with 8 items,
communication skills with 26 items and 5 components and quality of service with 10
items were used. These tools were based on Cadozer's professional ethics (2002),
Queendom communication skills (2004), and LibQual service quality (2003)
Questionnaires, and their reliability coefficients were 0.79, 0.82 and 0.87, respectively.
Data were also analyzed using structural equation modeling test and AMOS software.
Findings: The mean score of communication skills, professional ethics and quality of
services of the staff of public libraries in East Azarbaijan were 3.59, 3.22 and 3.54,
respectively. Also, there is a significant relationship between the variables of
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professional ethics and skills of insight into the process (β=0.22, t=3/99), relationship
with certainty (β=0.13, t=2/23), ability to receive and send messages (β=0.15, t=3/76)
and listening (β=0.21, t=3/84). In addition, there was no significant relationship
between the variables of librarian's professional ethics and the quality of their service
(β=0.47, t=7/42). Also, the results of structural equation modeling test showed that
the proposed model regarding the relationship between communication skills,
professional ethics and quality of service employees of public libraries has a goodness
of fit (RMSEA=0.052 ،CFI=978 ،GFI=0.972).
Conclusion: The present study is the first to investigate the relationship between three variables
of professional ethics, communication skills and service quality using structural equation
modeling. Overall, it can be said that communication skills and professional ethics are the
essential skills of employees that can affect the quality of service provided. Accordingly,
in the process of hiring in various office positions having communication skills and ethics
must be considered as factors affecting organizational processes and service quality by
managers and planners. Conducting training, interpersonal communication and
professional ethics keep up to date public librarians and will be effective.
Keywords: Structural Equation Model (SEM) Approach, Quality of Library Services,
Communication Skills, Professional Ethics, Public Libraries
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نوع مقاله :پژوهشی

مقدمه :پژوهش حاضر ،با هدف تبیین خدمات کتابخانهای به نابینایان و کمبینایان ،و ارائه راهکارهای
پیشنهادی به کتابخانههای عمومی ایران انجام شد.
روششناسی :این پژوهش از لحاظ ماهیت و هدف ،یک پژوهش کاربردی بوده ،و با استفاده از روش
پیمایشیـتحلیلی انجام شد .جامعه پژوهش را کتابداران و مدیران  46کتابخانه عمومی زیر نظر نهاد کتابخانههای
عمومی کشور که دارای بخش نابینایان و کمبینایان و خدمات ویژه آنها بودند ،تشکیل میدادند .ابزار
گردآوری دادهها ،دو پرسشنامه طراحی شده توسط پژوهشگر ،یکی ویژه کتابداران بخش یاد شده ،و دیگری
ویژه مدیران این کتابخانهها بود که بر مبنای استاندارد خدمات کتابخانههای عمومی برای نابینایان و کمبینایان
تدوینشده توسط نهاد کتابخانههای عمومی کشور در سال  1395بود .برای تجزیهوتحلیل دادها از آمار
توصیفی و استنباطی استفاده شد.
یافتهها :نتایج آزمون فرض برابری میانگین نشان داد ،با توجه به اینکه سطح معنیداری کمتر از  0/05و
کرانههای اختالف میانگین برای متغیرهای «خدمات ویژه نابینایان و کمبینایان ،وضعیت تأمین منابع اطالعاتی
و وضعیت نیروی انسانی شاغل در کتابخانههای عمومی ایران» مثبت است ،این متغیرها بیشتر از حد متوسط از
استاندارد تبعیت میکنند .همچنین برای متغیرهای «ساختمان ،تجهیزات ،سختافزار و نرمافزارهای بخش
نابینایان و کمبینایان در کتابخانههای عمومی ایران» سطح معنیداری کمتر از  0/05است و کرانههای منفی
اختالف میانگین نشان داد این متغیرها ،کمتر از حد متوسط تابع استاندارد هستند.
نتیجه :بر مبنای یافتههای پژوهش ،ضرورت همخوانی بیشتری با استاندارد مبنای پژوهش ،بهویژه در بخش
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بررسی خدمات کتابخانهای برای نابینایان و کمبینایان در85 ...

ساختمان و تجهیزات وجود دارد .به نظر میرسد ،افزون بر تدوین استاندارد ،ضمانت اجرایی پیادهسازی
استاندارد از سوی نهاد کتابخانههای عمومی کشور ضروری بوده ،و در بهبود خدمات به نابینایان و کمبینایان
کمک شایانی خواهد نمود.
کلیدواژهها :کتابخانههای عمومی ،خدمات ویژه نابینایان و کمبینایان ،نهاد کتابخانههای عمومی کشور،
استاندارد خدمات کتابخانههای عمومی برای نابینایان و کمبینایان ،ارزیابی

مقدمه
با توجه به تعریفی که از کتابخانه عمومی در آئیننامه اجرائی قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانههای
عمومی کشور ( )1383آمده است :کتابخانه عمومی ،نهادی فرهنگی است که با مجموعهای منظم از منابع
مکتوب و مضبوط در اشکال مختلف بهمنظور برآورده ساختن نیازهای اطالعاتی ،علمی ،پژوهشی ،آموزشی،
تفریحی و غنیسازی اوقات فراغت عموم افراد جامعه قطع نظر از سن ،نژاد ،جنسیت ،مذهب ،ملیت ،زبان یا
موقعیت اجتماعی آنها ،به ارائه خدمات کتابداری و اطالعرسانی میپردازد .بدیهی است ،بخشی از این جامعه
کاربران عام را نابینایان و کمبینایان تشکیل میدهند و همانند تمامی افراد دارای نیاز اطالعاتی بوده ،و تأمین
آنها به عهده کتابخانههای عمومی است .با توجه به اینکه افراد نابینا و کمبینا به دلیل شرایط فیزیکی و
مشکالت مربوط به بینایی در مراکز تخصصی کمتر به کار گرفته میشوند ،و حتی جهت ادامه تحصیل کمتر
به مراکز آموزش عالی و دانشگاهی ورود مینمایند ،به همین دلیل میتوان گفت که این افراد برای رفع نیاز
اطالعاتی خود نیز کمتر به کتابخانههای تخصصی و یا کتابخانههای دانشگاهی مراجعه میکنند .بنابراین،
کتابخانههای عمومی در میان دیگر انواع کتابخانهها ،بیشتر مورد مراجعه این گروه از کاربران قرار میگیرند.
در راستای تعریف ارائه شده برای کتابخانه عمومی و همچنین میزان مراجعه این افراد به کتابخانههای عمومی
در مقایسه با کتابخانههای دیگر جهت رفع نیاز اطالعاتی و پر کردن اوقات فراغت ،بند «ح» ماده سوم قانون
تأسیس و نحوه اداره کتابخانههای عمومی کشور ،به مسئله نابینایان بهعنوان قشر مهمی از جامعه پرداخته و
هیئتامنای کتابخانههای عمومی کشور را موظف نموده است تا به «برنامهریزی برای استفاده نابینایان از
امکانات کتابخانههای عمومی» (قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانههای عمومی کشور )1382 ،بپردازند .بر

این اساس ،نهاد کتابخانههای عمومی کشور در سال  1390با اختصاص بخشی با عنوان «دستورالعمل نحوه
اداره و گسترش بخش نابینایان و کمبینایان» در کتاب «مجموعه دستورالعملهای اداره کتابخانههای عمومی»
و همچنین تدوین استاندارد «خدمات کتابخانههای عمومی برای نابینایان و کمبینایان» در سال  1395که
مجموعهای جامع از دستورالعملهای مرتبط است ،اقبال ویژهای به این گروه از افراد جامعه معطوف داشته
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است .مریم رمضانی ) 1397( 1بر این باور است که با وجود ابالغ استاندارد و تأکید بر لزوم اجرای آن در
کتابخانههای عمومی ارائهدهنده خدمات به نابینایان و کمبینایان که زیر نظر نهاد کتابخانههای عمومی کشور
فعالیت دارند ،در قالب نامهای از طرف دبیر کل این نهاد در سال ( 1395ارتباط شخصی 1 ،دی  ،)1397اما
وضعیت خدمات ارائه شده به نابینایان و کمبینایان در کتابخانههای عمومی زیر نظر این نهاد بر مبنای این
استانداردها و دستورالعملها مشخص نیست.
از یکسو ،بر اساس اشتغال و تجربه نویسنده نخست این مقاله در بخش نابینایان کتابخانه عمومی
آیتاهلل خامنهای شهر قم ،و تعامل با نابینایان و کمبینایان و دیدن مشکالتی از قبیل کمبود منابع بریل و شنیداری،
نبود آگاهی برخی از کاربران نابینا و کمبینا در استفاده از تجهیزات ویژه نابینایان و نظیر آن ،گمان میرود
خدمات چندان مناسبی با وجود استاندارد مدون و مکتوب به اینگونه افراد در کتابخانههای عمومی ارائه
نمیگردد .از سوی دیگر ،یافتههای برخی از پژوهشهای داخلی که به بررسی وضعیت خدمات کتابخانههای
عمومی به نابینایان و کمبینایان پرداختهاند ،حاکی از آن است که سطح ارائه خدمات به نابینایان و کمبینایان
پایین ،و در مواردی سنجش رضایت کاربران نسبت به این خدمات در سطح متوسط بوده است (رحیمی1388 ،؛
رفیعی ابرندآبادی1397 ،؛ قاسمپور و نازی1393 ،؛ کوکبی و احسانی1393 ،؛ نوشینفرد و رضوی.)1389 ،
مسئله اصلی پژوهش حاضر آن است که با وجود تدوین استاندارد خدمات کتابخانههای عمومی برای
نابینایان و کمبینایان ،توسط نهاد و ابالغ آن به کتابخانههای عمومی ،تا چه میزان خدمات ارائه شده برای نابینایان
و کمبینایان در کتابخانههای عمومی زیرمجموعه نهاد ،با استانداردهای تدوین شده همخوانی دارند؟ چه
راهکارهایی برای ارائه خدمات بهتر به افراد نابینا و کمبینا در کتابخانههای عمومی کشور وجود دارد؟
بنابراین بر پایه مسئله پژوهش ،پرسش اصلی این است که خدمات کتابخانهای به نابینایان و کمبینایان
چگونه است و راهکارهای پیشنهادی به کتابخانههای عمومی ایران برای بهبود کدامند؟
پیشینه پژوهش
با اقبال به اهمیت ارائه خدمات به کاربران نابینا و کمبینا ،انواع گوناگون کتابخانهها ،بهویژه
کتابخانههای عمومی به دلیل گستره بیشتر اینگونه کاربران در جامعه کاربران آنها ،تمهیدات متعددی
اندیشیدهاند .در همین راستا ،پژوهشهای مختلفی نیز برای سنجش اثربخشی خدمات موجود ،تدوین
استانداردهای مرتبط و طراحی خدمات جدیدتر و مناسبتر صورت گرفته است .در بررسی پژوهشهای
 .1رئیس اداره امور کتابخانهها و همکاریهای اداره کل کتابخانههای عمومی استان قم
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پیشین که در حوزه خدمات کتابخانهها به نابینایان و کمبینایان صورت گرفته میتوان این پژوهشها را در
سه گروه دستهبندی نمود:
گروه نخست ،پژوهشهایی هستند که به بررسی وضعیت خدمات کتابخانههای نابینایان و کمبینایان
و میزان رضایت کاربران نابینا و کمبینا از این کتابخانهها پرداختهاند .جهت بررسی دیدگاه نابینایان درباره
کتابخانهها و خدمات اطالعاتی آنها به نابینایان و کمبینایان ،کریزر ،دیویس و ویزدم )2002( 1در پژوهشی
با عنوان «افرادی که با اختالل بینایی مواجهاند ،چه دیدگاهی نسبت به کتابخانهها ،خدمات اطالعاتی و
آژانسها دارند؟ دسترسپذیر ،آزاد و جامع» نظرات نابینایان و کمبینایان استفادهکننده از کتابخانه را در رابطه
با میزان رضایت از خدمات ارائه شده توسط کتابخانههای عمومی و سازمانهای تخصصی ارائهدهنده خدمات
به افراد دارای اختالل بینایی جویا شدند .یافتههای آنها نشان داد که کاربران از خدمات ارائه شده توسط
سازمان های تخصصی رضایت بیشتری دارند ولی از خدماتی که در کتابخانههای عمومی ارائه میگردد
بهطور کلی راضی نیستند .این بیرضایتی از خدمات کتابخانههای عمومی در ایران نیز ،در یافتههای پژوهش
رحیمی ( ،)1388با عنوان «سنجش و بررسی خدمات کتابخانههای عمومی شهرستان کرج به گروههای خاص
جامعه با تأکید بر معلوالن و نابینایان» قابل مشاهده است .در پژوهش دیگری توسط خسروی و خسروی
( ،)1389بررسی وضعیت این خدمات در کتابخانه ملی ایران مورد بررسی قرار گرفت .برخالف نتایج
پژوهش پیشین که مربوط به خدمات نابینایان و کمبینایان در کتابخانههای عمومی بود ،نتایج این پژوهش
نشان داد که بیش از نیمی از مراجعهکنندگان نابینا و کمبینا از ارائه خدمات این بخش رضایت دارند.
تجهیزات دیداری-شنیداری و تجهیزات ساختمانی کتابخانه از وضعیت مطلوبی برخوردار است .قاسمپور و
نازی ( )1393در پژوهشی با عنوان «راهکارهای مبتنی بر همکاریهای بین سازمانی برای ارائه خدمات
کتابخانهای به نابینایان و کمبینایان :الزامات و کارکردها» به این نتیجه رسیدند که وضعیت ارائه تسهیالت و
خدمات اطالعاتی دچار پراکندگی بوده و در سطح کشور برنامهای ملی جهت تبادل و اشتراک منابع بین
تمام کتابخانهها و سازمانهای مرتبط با این گروه خاص از کاربران وجود ندارد .کوکبی و احسانی ()1393
به مطالعه «وضعیت کتابخانههای عمومی استان خوزستان در مقایسه با استانداردهای منابع ،تجهیزات و نیروی
انسانی برای خدمات کتابخانهای به نابینایان» پرداختند .این پژوهش بر مبنای «استانداردهای ملی خدمات
کتابخانهای برای نابینایان» (تعاونی )1379 ،و «دستورالعمل نحوه اداره و توسعه بخش نابینایان و کمبینایان»
در استان خوزستان انجام شد .نتایج آن نشان داد که بخش نابینایان و کمبینایان کتابخانهها در هیچکدام از
1. Creaser, Davies, & Wisdom
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شاخصهای مورد نظر (اعم از فضا ،تجهیزات ،منابع ،نیروی انسانی و خدمترسانی) ،به استانداردها نزدیک
نیستند .رفیعیمقدم ،بزرگی و غریبی ( )1396با «بررسی وضعیت منابع و خدمات کتابخانههای شهر تهران از
دیدگاه کاربران نابینا و کمبینا» دریافتند که کاربران از منابع موجود در کتابخانهها ،امکانات و تجهیزات،
میزان همکاری نیروی انسانی شاغل در کتابخانههای شهر تهران بیش از حد متوسط و از میزان رعایت اصول
استانداردسازی ساختمان کتابخانه ها کمتر از حد متوسط رضایت دارند .به نظر آنها مهمترین عامل عدم
دسترسی شان به اطالعات کتابخانه ،مسافت زیاد تا کتابخانه بوده است .رفیعی ابرندآبادی ( )1397در پایاننامه
کارشناسی ارشد خود به «بررسی وضعیت و میزان رضایت کاربران از بخش نابینایان مستقر در کتابخانههای
تحت پوشش نهاد کتابخانههای عمومی کشور» پرداخت .یافتههای پژوهش وی نشان داد که بیشترین میزان
رضایت از برخورد ،راهنمایی و تخصص کتابداران بوده و کمترین میزان ،رضایت از نشانههای راهنمایی
برای هدایت و معماری بخش نابینایان بوده است .دو پژوهش اخیر در ایران نشان میدهند که بهطور کلی
کاربران نابینا و کمبینا از خدمات ارائه شده تا حدودی رضایت دارند و مهمترین نارضایتی آنها مربوط به
رعایت نکردن اصول و استاندارد ساختمانی و راهنمایی برای هدایت نابینایان است.
گروه دوم ،پژوهشهایی هستند که نیاز اطالعاتی کاربران نابینا و کمبینا را مورد مطالعه قرار دادند.
ضرورت شناخ ت نیاز اطالعاتی این افراد جهت ارائه خدمات بهتر به آنها موجب پیدایش چنین رویکردی
در پژوهشها شده است .نوشینفرد و رضوی ( )1389به «مطالعه نیازهای اطالعاتی کاربران نابینا و کمبینای
شهر کرمان و میزان بهرهگیری آنها از خدمات کتابخانهای» پرداختند .یافتههای پژوهش آنها نشان داد که
بیشترین منبع مورد استفاده کاربران نابینا و کمبینا ،منابع گویا و بریل است و درصد بسیار کمی از کاربران
از منابع الکترونیکی استفاده میکنند .قنبری ( )1397نیز پایاننامه کارشناسی ارشد خود را به «بررسی نیازهای
اطالعاتی اعضای بخش نابینایان و کمبینایان کتابخانه عمومی مرکزی تبریز بهمنظور تعیین اولویتهای
خدمات کتابخانهای» اختصاص داد .یافتههای آن نشان داد که اعضای نابینا ،به ترتیب از منابع گویا ،بریل،
الکترونیکی استفاده میکنند .بیشتر اعضاء مهمترین عوامل مؤثر در دستیابی به منابع اطالعاتی را ارائه خدمات
روخوانی متون چاپی برای اعضاء و مناسبسازی مجموعه کتابخانه دانستند .آنها عدم مناسبسازی مجموعه،
محیط کتابخانه و عدم دسترسی آنالین به کتابهای گویا را از مهمترین موانع و مشکالت دستیابی به منابع
اطالعاتی شماردند.
گروه سوم ،پژوهشهایی هستند که به بررسی وضعیت خدمات دیجیتالی کتابخانهها به نابینایان و
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کمبینایان پرداختهاند .الحراسی و طاها )2019( 1در پژوهشی با عنوان «دسترسی به شبکه کتابخانه و ارائه
خدمات به دانشجویان نابینا و کمبینا :نمونهای از امارات متحده عربی» به بررسی خدمات تحویل اطالعات با
محور نیازهای ویژه بهعنوان نوع جدیدی از خدمات دانشگاهی دانشگاه امارات پرداختند .نتایج پژوهش آنها
نشان داد که دانشجویان نابینا و کمبینا از خدمات شبکهای ارائه شده در دانشگاه امارات راضی نیستند و
معتقدند که کتابخانه دانشگاه نیازهای آنها را برای دسترسی به محتوای دیجیتال و استفاده مناسب از خدمات
آنالین پاسخ نمیدهد.
بهطور کلی از مرور پژوهشهای پیشین میتوان دریافت میزان رضایت کاربران از خدمات ویژه نابینایان
و کمبینایان در کتابخانهها چندان مناسب نبوده است .بیشترین میزان رضایت مربوط به نوع برخورد ،راهنمایی
و تخصص کتابداران بوده و کمترین میزان رضایت مربوط به رعایت نکردن اصول و استانداردهای ساختمان
و تجهیزات کتابخانهها بوده است .منابع گویا و بریل ،به ترتیب بیشترین منابع مورد نیاز نابینایان در رفع نیاز
اطالعاتیشان محسوب میگردند .همچنین کتابخانهها در ارائه خدمات دیجیتالی به کاربران نابینا و کمبینا
عملکرد مطلوبی نشان ندادهاند .بررسی پژوهشها نشان میدهد پژوهشی که به شناسایی وضعیت خدمات
کتابخانههای عمومی به نابینایان و کمبینایان بر مبنای استاندارد تدوین شده در نهاد کتابخانههای عمومی ایران
بپردازد ،صورت نگرفته است.
روششناسی
پژوهش حاضر از نظر نوع و ماهیت پژوهش ،یک پژوهش کاربردی است ،چراکه بر حل مسئله
میزان استفاده و پایبندی کتابخانههای عمومی به استاندارد خدمات کتابخانههای عمومی برای نابینایان و
کمبینایان ،نیز بهبود کیفیت خدمات کتابخانههای عمومی به این گروه از افراد جامعه تأکید دارد .روش مورد
استفاده در این پژوهش ،روش پیمایشیـتحلیلی است .جامعه آماری پژوهش حاضر را  92مدیر و کتابدار از
 46کتابخانه عمومی زیر نظر نهاد کتابخانههای عمومی کشور که دارای بخش نابینایان و کمبینایان هستند،
تشکیل میدادند .در این پژوهش به دلیل محدود بودن جامعه مورد مطالعه ،نمونهگیری انجام نشد ،و کل
جامعه پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت .برای گردآوری دادهها از روش مصاحبه ،و بهمنظور گردآوری
دادههای مورد نیاز پژوهش از دو پرسشنامه استفاده شد .این پرسشنامهها بر مبنای استاندارد خدمات
کتابخانههای عمومی برای نابینایان و کمبینایان ،طراحی گردید .پرسشنامه نخست ،جهت پاسخدهی کتابداران
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بخش نابینایان و کمبینایان و پرسشنامه دیگر ،جهت پاسخدهی مدیران این کتابداران در قالب گوگل فرم
طراحی شد .جهت گردآوری دادهها ،پیوند پرسشنامه ویژه مدیران از طریق رایانامه و شبکههای اجتماعی
واتساَپ و تلگرام ارسال گردید .به علت آنکه بیشتر کتابداران این بخش مشکل بینایی داشتند ،پرسشنامه
ویژه کتابداران از طریق تماس تلفنی و خواندن پرسشها توسط پژوهشگران برای کتابداران و دریافت پاسخ
از آنها گردآوری شد .در این میان تنها  3کتابدار بینا پرسشنامه را بهصورت الکترونیکی دریافت نموده و
بدان پاسخ دادند 92 .پرسشنامه ،شامل  46پرسشنامه ویژه مدیران و  46پرسشنامه ویژه کتابداران بخش نابینایان
و کمبینایان توزیع شد که از این تعداد  10کتابدار و  11مدیر پاسخ ندادند .به این ترتیب  36پرسشنامه ویژه
کتابداران بخش نابینایان و کمبینایان و  35پرسشنامه ویژه مدیران در بازه زمانی یک هفته ،از تاریخ  28دی
تا  3بهمنماه گردآوری شد .با توجه به اینکه پاسخ به پرسشهای پرسشنامه بر مبنای طیف لیکرت در نظر
گرفته شد ،ارزش عددی  1تا  5به آنها اختصاص یافته ،و در خصوص پرسشهای دو گزینهای بله و خیر ،به
ترتیب کدهای عددی  5و  1به کار رفتند.
برای کسب اطمینان از اعتبار و روایی ،پرسشنامه در اختیار  5تن از صاحبنظران موضوعی قرار
گرفت و از مشاوره آنها در تصحیح مشکالت پرسشنامه استفاده شد .همچنین برای کسب اطمینان از پایایی
پرسشنامه ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد و عدد  0/755به دست آمد .با توجه به اینکه مقدار به دست
آمده از  0/7بیشتر است ،میتوان گفت پرسشنامه مورد استفاده ،از اعتبار و پایایی الزم برخوردار است .در
این پژوهش برای تجزیهوتحلیل دادهها از آمار توصیفی و استنباطی شامل جداول و شاخص آماری و آزمون
فرض میانگین تک نمونهای استفاده گردید.
یافتهها
برای پاسخ به پرسش اصلی پژوهش ،پنج پرسش فرعی تنظیم شده است .در ذیل ،با استفاده از
شاخصهای میانگین و نما ،و با کمک جدولهای توصیفی ،دادهها توصیف شدهاند .همچنین با استفاده از
آزمون فرض میانگین تک نمونهای به پرسشهای اساسی و فرعی پژوهش پاسخ داده میشود.
پرسش  .1وضعیت خدمات عمومی ویژه نابینایان و کمبینایان در کتابخانههای عمومی ایران بر اساس
استاندارد خدمات کتابخانههای عمومی برای نابینایان و کمبینایان چگونه است؟
میانگین پاسخها برای خدمات عمومی ویژه نابینایان و کمبینایان برابر با  3/537به دست آمد .این
میانگین با استفاده از ارزشهای دو جدول زیر محاسبه شد.
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جدول  .1اطالعات توصیفی گویههای دو گزینهای خدمات عمومی ویژه نابینایان و کمبینایان
فراوانی

بله ()5

خیر ()1

میانگین

نما

عضویت رایگان

فراوانی

)100( 36

0

5

5

داشتن سیاست روشن و مدون

فراوانی

)100( 36

0

5

5

شرح سیاست و خدمات عمومی ویژه به کاربران

فراوانی

)94/4( 34

)5/6( 2

4/78

5

استفاده از خطمشی مدون برای اطالعرسانی خدمات برنامهریزی شده

فراوانی

)25( 9

)75( 27

2

1

مجوز استفاده از منابع ،تنها در قبال ارائه کارت عضویت

فراوانی

)41/7( 15

)58/3( 21

2/67

1

امانت ندادن نشریات ادواری و نرمافزارهای ویژه نابینایان و کمبینایان

فراوانی

)25( 9

)75( 27

2

1

استفاده از برچسب مخصوص بریل جهت سازماندهی منابع

فراوانی

)88/9( 32

)11/1( 4

4/56

5

درج شماره رده دیویی بر اساس استاندارد ذکر شده بر روی برچسب

فراوانی

)83/3( 30

)16/7( 6

4/33

5

)88/9( 32

)11/1( 4

4/56

5

گویهها

(درصد)

عطف
الصاق برچسب در فاصله  3سانتیمتری لبه پایینی پشت جلد و مماس

فراوانی

با عطف

بر اساس جدول باال ،عضویت افراد نابینا و کمبینا در همه کتابخانهها رایگان است .تمامی کتابخانهها
دارای سیاست روشن و مدون برای ارائه خدمات هستند .میتوان گفت از میان  9گویه مطرح شده  6گویه با
نما ( 5گزینه بله) و میانگین باالی  4در کتابخانهها رعایت میشود .سه گویه «استفاده از خطمشی مدون برای
اطالعرسانی خدمات برنامهریزی شده»« ،مجوز استفاده از منابع ،تنها در قبال ارائه کارت عضویت» و «عدم

امانتدهی نشریات ادواری و نرمافزارهای ویژه نابینایان و کمبینایان» در بیشتر کتابخانهها رعایت نمیشود.
جدول  .2اطالعات توصیفی گویههای پنج گزینهای خدمات عمومی ویژه نابینایان و کمبینایان
خیلی

توزیع

خیلی

زیاد

متوسط

کم

فراوانی

زیاد ()5

()4

()3

()2

اجرا شدن سیاستهای توسعه

فراوانی

1

5

21

6

3

کیفیت خدمات

(درصد)

()2/8

()13/9

()58/3

()16/7

()8/3

گویهها

کم

میانگین

نما

()1
2/86

3

همکاری با کتابخانههای
غیرنهادی ،انجمنها و تشکلهای

فراوانی

7

15

8

4

2

مرتبط جهت شناسایی نیاز

(درصد)

()19/4

()41/7

()22/2

()11/1

()5/6

3/58

4

اطالعاتی کاربران
برگزاری جلسات مشترک با

فراوانی

4

13

9

4

6

انجمنها در حضور اعضای نابینا

(درصد)

()11/1

()36/1

()25

()11/1

(1/7

3/14

4
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)6

و کمبینا
شناسایی موانع و اقدام به رفع آن

فراوانی

3

17

10

4

2

در هر سال

(درصد)

()8/3

()47/2

()27/8

()11/1

()5/6

خدمات به کاربران نابینا و

فراوانی

11

13

8

3

1

کمبینای غیربومی

(درصد)

()30/6

()36/1

()22/2

()8/3

()2/8

رعایت استاندارد امانت حداکثر

فراوانی

6

5

7

10

 5منبع (بریل و گویا)

(درصد)

()16/7

()13/9

()19/4

()27/8

فراوانی

1

8

7

4

(درصد)

()2/8

()22/2

()19/4

()11/1

برگزاری برنامههای متنوع برای

فراوانی

5

11

13

5

2

سنین مختلف

(درصد)

()13/9

()30/6

()36/1

()13/9

()5/6

فراوانی

14

13

6

2

1

(درصد)

()38/9

()36/1

()16/7

()5/6

()2/8

استفاده از کیف مخصوص
کتاب بریل یا الواح فشرده جهت
امانت منابع

اطالعرسانی خدمات کتابخانه به
سازمانهای ویژه خدمترسانی
به نابینایان و کمبینایان

3/42

4

3/83

4

8
(2/2

2/75

2

)2
16
(4/4

2/28

1

)4
3/33

4/03

3

5

با توجه به میانگین به دست آمده در جدول  2برای گویه «اطالعرسانی خدمات کتابخانه به
سازمانهای ویژه خدمترسانی به نابینایان و کمبینایان» ،که عدد  4/03است ،میتوان گفت کتابخانهها به
خوبی ،مراکز مرتبط با نابینایان و کمبینایان را در جریان خدمات خود قرار میدهند .ضمن بررسی گویه
«خدمات به کاربران نابینا و کمبینای غیربومی» ،میتوان شاهد آن بود که کتابخانهها با میانگین  ،3/83توجه
خوبی به این بند از استاندارد جهت خدمتدهی به کاربران غیربومی دارند .اما کتابخانهها چندان پایبند به
«رعایت استاندارد امانت حداکثر  5منبع (بریل و گویا) به کاربران نابینا و کمبینا» در استاندارد با میانگین 2/75
نیستند .گویه «استفاده از کیف مخصوص کتاب بریل یا الواح فشرده ،جهت امانت منابع» با میانگین ،2/28
کمترین میزان توجه را به خود اختصاص داده است.
جهت بررسی اینکه متغیر خدمات ویژه نابینایان و کمبینایان در کتابخانههای عمومی ایران به چه
میزان به استاندارد خدمات کتابخانههای عمومی برای نابینایان و کمبینایان نزدیک است ،از آزمون فرض
برابری میانگین با عدد  3استفاده شد که نتایج حاصل از این آزمون در جدول  3ارائه شده است.
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جدول  .3نتایج آزمون  tتک نمونهای متغیر خدمات ویژه نابینایان و کمبینایان
تعداد
36

میانگین

آماره

درجه

پاسخ

t

آزادی

3/537

6/100

35

1

سطح

کرانه پایین

کرانه باال

معنیداری

اختالف میانگین

اختالف میانگین

0/000

0/3583

0/7158

نتیجهگیری
مطلوب

نظر به اینکه مقدار سطح معنیداری در جدول  3کمتر از سطح خطای قابل پذیرش یعنی  0/05نشان
داده شده است ،و همچنین کرانه پایین اختالف میانگین و کرانه باالی اختالف میانگین ،هر دو مثبت هستند،
پس با اعتماد باالی  95درصد میتوان نتیجه گرفت خدمات ویژه نابینایان و کمبینایان در کتابخانههای عمومی
در سطح مطلوب و نزدیک به استاندارد مربوطه است.
پرسش  .2تأمین منابع اطالعاتی در کتابخانههای عمومی ایران بر اساس استاندارد خدمات
کتابخانههای عمومی برای نابینایان و کمبینایان چگونه است؟
میانگین پاسخها برای متغیر تأمین منابع اطالعاتی برابر با  3/301به دست آمد .این میانگین با استفاده
از ارزشهای دو جدول زیر محاسبه شد.
جدول  .4اطالعات توصیفی گویه دو گزینهای تأمین منابع
گویهها

توزیع فراوانی

بله ()5

خیر ()1

میانگین

نما

مجهز بودن کتابخانه به چاپگر بریل یا استودیو ضبط

فراوانی (درصد)

)47/2( 17

)52/8( 19

2/89

1

همانطور که در جدول باال قابل مشاهده است ،میانگین «مجهز بودن کتابخانه به چاپگر بریل یا
استودیو ضبط» 2/89 ،به دست آمده است و  52/8درصد کتابخانهها هیچیک از ابزارهای تولید منبع را ندارند.
جدول  .5اطالعات توصیفی گویههای پنج گزینهای تأمین منابع اطالعاتی
گویهها
در صورت مجهز بودن ،میزان تبدیل
منابع درخواستی به نسخه بریل یا
گویا
توجه به تأمین منابع از طریق اهدا

توزیع

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی

فراوانی

()5

()4

()3

()2

کم ()1

7

3

5

2

()41/2

()17/6

()29/4

()11/8

6

3

()16/7

()8/3

فراوانی
(درصد)
فراوانی
(درصد)

0

)13/9( 5

13
()36/1

)25( 9

میانگین

2/88

3/31

نما

4

4

1. Degree of free
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توجه به تأمین منابع از طریق مبادله

سال  ،11شماره  ،1بهار و تابستان 1400

فراوانی

16

10

5

3

2

(درصد)

()44/4

()27/8

()13/9

()8/3

()5/6

17

12

3

1

()47/2

()33/3

()8/3

()2/8

برنامهریزی جهت تهیه منابع بر

فراوانی

مبنای فناوری اطالعات

(درصد)

)8/3( 3

3/97

5

3/50

4

جدول  5نشان میدهد کتابخانههایی که مجهز به چاپگر بریل یا استودیو ضبط هستند ،منابع
درخواستی نابینایان را با میانگین  2/88به بریل یا گویا تبدیل میکنند .همچنین گویه «توجه به تأمین منابع از
طریق اهدا» با اختصاص میانگین  3/31از وضعیت نسبتاً مطلوبی برخوردار است .در بررسی گویه «توجه به
تأمین منابع از طریق مبادله» ،میتوان شاهد آن بود که کتابخانهها با میانگین  3/97توجه مطلوبی به تأمین منابع
از طریق مبادله دارند.
بهمنظور بررسی اینکه متغیر تأمین منابع اطالعاتی در کتابخانههای عمومی ایران به چه میزان به
استاندارد خدمات کتابخانههای عمومی برای نابینایان و کمبینایان نزدیک است ،از آزمون فرض برابری
میانگین با عدد  3استفاده شد که نتایج حاصل از این آزمون در جدول  6ارائه شده است.
جدول  .6نتایج آزمون  tتک نمونهای متغیر تأمین منابع اطالعاتی
تعداد
36

میانگین

آماره

پاسخ

t

3/3014

2/222

درجه آزادی
35

سطح

کرانه پایین

کرانه باال

معنیداری

اختالف میانگین

اختالف میانگین

0/033

0/0260

0/5768

نتیجهگیری
مطلوب

بر اساس جدول باال ،مقدار سطح معنیداری ،کمتر از  0/05بوده و همچنین کرانه پایین اختالف
میانگین و کرانه باالی اختالف میانگین ،هر دو مثبت هستند .پس با اعتماد باالی  95درصد میتوان نتیجه
گرفت وضعیت تأمین منابع اطالعاتی در کتابخانههای عمومی ایران در سطح مطلوب و نزدیک به استاندارد
مربوطه است .اما از آنجا که مقدار میانگین پاسخها  3/3014است و با عدد ( 5خیلی زیاد) نسبتاً فاصله دارد،
وضعیت تأمین منابع نیز با وضعیت ایدهآل فاصله دارد.
پرسش  .3وضعیت نیروی انسانی شاغل در کتابخانههای عمومی ایران بر اساس استاندارد خدمات
کتابخانههای عمومی برای نابینایان و کمبینایان چگونه است؟
میانگین پاسخها برای متغیر نیروی انسانی ،برابر با  3/356به دست آمد .این میانگین با استفاده از
ارزشهای دو جدول زیر محاسبه شد.
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جدول  .7اطالعات توصیفی گویههای دو گزینهای نیروی انسانی
گویهها

توزیع فراوانی

بله ()5

خیر ()1

میانگین

نما

وجود حداقل یک نیروی کتابدار نابینا یا کمبینا

فراوانی (درصد)

)77/8( 28

)22/2( 8

4/11

5

وجود حداقل یک نیروی کتابدار بینا

فراوانی (درصد)

)27/8( 10

)72/2( 26

2/22

1

فراوانی (درصد)

)80/6( 29

)19/4( 7

4/22

5

امکان فراهمآوری تازههای کتاب بهصورت گویا

فراوانی (درصد)

)13/9( 5

)86/1( 31

1/56

1

برنامهای مشخص جهت آشنایی کارکنان نو ورود

فراوانی (درصد)

)50( 18

)47/2( 17

3/06

5

شرح وظایف مدون برای کتابدار

فراوانی (درصد)

)50( 18

)47/2( 17

3/06

5

داشتن مدرک آی سی دی ال

1

بررسی جدول  7نشان میدهد  77/8درصد کتابخانهها دارای حداقل یک نیروی کتابدار نابینا یا
کمبینا هستند و  22/2درصد آنها بدون نیروی نابینا یا کمبینا اداره میشوند .همچنین  27/8درصد کتابخانهها
دارای حداقل یک نیروی بینا هستند و  72/2درصد کتابخانهها نیز از داشتن نیروی بینا کامالً بیبهره هستند.
جدول  .8اطالعات توصیفی گویههای پنج گزینهای نیروی انسانی
گویهها
آشنایی کتابدار با نیازهای نابینایان و
کمبینایان و خدمات مناسب آنها
آموزش شیوه استفاده از تجهیزات و
نرمافزارها به کاربران توسط
کتابداران
مشورت و یاری کاربران در یافتن

توزیع

خیلی

زیاد

متوسط

کم

خیلی

فراوانی

زیاد ()5

()4

()3

()2

کم ()1

فراوانی

12

18

2

(درصد)

()33/3

()50

()5/6

فراوانی

8

4

9

(درصد)

()22/2

()38/9

()25

فراوانی

23

10

2

)2/8( 1

0

0

3
()8/3
5
()13/9
1
()2/8

منبع مورد نیاز

(درصد)

()63/9

()27/8

()5/6

تسلط به قوانین مربوط به نابینایان و

فراوانی

16

13

3

1

3

کمبینایان

(درصد)

()44/4

()36/1

()8/3

()2/8

()8/3

اطالعرسانی خدمات جدید بهصورت

فراوانی

2

12

14

4

4

حضوری و غیرحضوری

(درصد)

()5/6

()33/3

()38/9

()11/1

()11/1

اطالعرسانی خدمات جدید بهصورت

فراوانی

5

18

6

3

4

مجازی

(درصد)

()13/9

()50

()16/7

()5/3

()11/1

فراهمآوری امکان استفاده از

فراوانی

7

18

8

1

2

تجهیزات و منابع سایر کتابخانههای

(درصد)

()19/4

()50

()22/2

()2/8

()5/6

میانگین

نما

3/97

4

3/65

4/ 5

4

5

4/06

5

3/11

3

3/47

4

3/75

4
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کشور
مهارت ارتباطیـکالمی کتابدار

فراوانی

18

11

5

1

(درصد)

()50

()30/6

()13/9

()2/8

0

فراوانی

4

3

6

18

5

(درصد)

()11/1

()5/3

()16/7

()50

()13/9

آموزش مستمر کتابدار جهت ارائه

فراوانی

1

3

5

10

16

خدمات جدید

(درصد)

()2/8

()8/3

()13/9

()27/8

()44/4

ارزیابی خدمات کتابداران بر اساس

فراوانی

1

2

13

10

9

بازخورد کاربران

(درصد)

()2/8

()5/6

()36/1

()27/8

()25

انجام امور کتابداری بخش ،توسط

فراوانی

8

8

9

6

4

کتابداران این بخش

(درصد)

()22/2

()22/2

()25

()16/7

()11/1

جذب کاربران با برگزاری برنامههای

فراوانی

14

11

6

2

2

فرهنگی

(درصد)

()38/9

()30/6

()16/7

()5/6

()5/6

تسلط به نرمافزار کتابخانهای

ارتباط کتابداران با سازمانهای مرتبط

فراوانی

10

15

8

با امور نابینایان و کمبینایان

(درصد)

()27/8

()41/7

()22/2

0

2
()5/6

ارتباط مؤثر کتابداران با نهادهای

فراوانی

2

8

6

12

7

مالی و دولتی

(درصد)

()5/6

()22/2

()16/7

()33/3

()19/4

استفاده از سیاستهای ارائه شده نهاد

فراوانی

5

19

6

2

3

در ارائه خدمات

(درصد)

()13/9

()52/8

()16/7

()5/6

()8/3

رصد تجربیات کشورهای موفق در

فراوانی

5

19

6

2

3

ارائه خدمات توسط کتابداران

(درصد)

()13/9

()52/8

()16/7

()5/6

()8/3

فراوانی

8

19

3

1

4

(درصد)

()22/2

()52/8

()8/3

()2/8

()11/1

تسلط کتابدار به شیوه استفاده از
نرمافزار و تجهیزات ویژه نابینایان و
کمبینایان
تسلط به خط بریل

فراوانی

17

8

3

3

4

(درصد)

()47/2

()22/2

()8/3

()8/3

()11/1

4/31

5

2/52

2

1/94

1

2/31

3

3/29

3

3/94

5

3/89

4

2/ 6

2

3/ 6

4

2/49

3

3/74

3/89

4

5

همانطور که در جدول  8قابل مشاهده است ،میزان آشنایی کتابداران با نیازهای نابینایان و کمبینایان
و خدمات مناسب آنها ،با میانگین  3/97زیاد است .میانگین  4/5در گویه «مشورت و یاری کاربران در یافتن
منبع مورد نیاز» نشان میدهد کتابداران در یافتن منابع به مقدار زیادی به کاربران کمک میکنند .بر اساس
میانگین به دست آمده از پاسخهای گویه «تسلط به قوانین مربوط به نابینایان و کمبینایان» که  4/06است،
می توان گفت بیشتر کتابداران به کار گرفته شده در بخش نابینایان و کمبینایان تسلط خوبی به قوانین مربوط
به نابینایان و کمب ینایان دارند .با توجه به آنچه که مدیران درباره کتابداران بخش نابینایان و کمبینایان نظر

بررسی خدمات کتابخانهای برای نابینایان و کمبینایان در97 ...
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دادند ،کتابداران این بخش با میانگین  4/31از مهارت ارتباطی-کالمی مطلوبی برخوردار هستند .اما میزان
تسلط  50درصد آنها به نرمافزار کتابخانهای با میانگین  2/52کم است .عملکرد کتابداران در انجام امور
کتابداری اعم از فهرستنویسی ،امانت و پاسخ دهی به کاربران با توجه به میانگین به دست آمده از پاسخها
که عدد  3/29را نشان میدهد ،از وضعیت نسبتاً مطلوبی برخوردار است .میانگین  3/89از بررسی گویه
«ارتباط کتابداران با سازمانهای مرتبط با امور نابینایان و کمبینایان» نشان میدهد کتابداران ارتباط خوبی با
سازمانهای مرتبط با امور نابینایان و کمبینایان برقرار میکنند.
در راستای بررسی اینکه متغیر نیروی انسانی شاغل در کتابخانههای عمومی ایران به چه میزان به
استاندارد خدمات کتابخانههای عمومی برای نابینایان و کمبینایان نزدیک است ،از آزمون فرض برابری
میانگین با عدد  3استفاده شد که نتایج حاصل از این آزمون در جدول  10ارائه شده است.
جدول  .9نتایج آزمون  tتک نمونهای متغیر نیروی انسانی
تعداد
36

میانگین

آماره

درجه

سطح

کرانه پایین

کرانه باال

پاسخ

t

آزادی

معنیداری

اختالف میانگین

اختالف میانگین

3/3562

3/523

35

0/001

0/1509

0/5614

نتیجهگیری
مطلوب

جدول  9بیانگر آن است که مقدار سطح معنیداری کمتر از  0/05بوده و همچنین کرانه پایین
اختالف میانگین و کرانه باالی اختالف میانگین ،هر دو مثبت هستند .پس با اعتماد باالی  95درصد میتوان
نتیجه گرفت وضعیت نیروی انسانی شاغل در کتابخانههای عمومی ایران در سطح مطلوب و نزدیک به
استاندارد است .اما از آنجا که مقدار میانگین پاسخها  3/3562است و با عدد ( 5خیلی زیاد) نسبتاً فاصله دارد،
وضعیت نیروی انسانی نیز با وضعیت ایدهآل فاصله دارد.
پرسش  .4وضعیت ساختمان بخش نابینایان و کمبینایان در کتابخانههای عمومی ایران بر اساس
استاندارد خدمات کتابخانههای عمومی برای نابینایان و کمبینایان چگونه است؟
میانگین پاسخها برای متغیر ساختمان ،برابر با  2/667به دست آمد .این میانگین با استفاده از
ارزشهای دو جدول زیر محاسبه شد.
جدول  .10اطالعات توصیفی گویههای دو گزینهای ساختمان
گویهها
اختصاص فضای حداقل  50مترمربع ،برای بخش
نزدیک بودن بخش به در ورودی کتابخانه
قرار داشتن بخش در طبقه همکف

بله ()5

خیر ()1

فراوانی (درصد)

فراوانی (درصد)

)72/2( 26

)27/8( 10

3/89

)75( 27

)25( 9

4

5

)86/1( 31

)13/9( 5

4/44

5

میانگین

نما
5
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)40( 2

)60( 3

2 /6

1

)100( 2

0

5

5

)50(1

)50( 1

3

-

بهکارگیری میله بر روی دیوار جهت راهنمایی کاربران نابینا و کمبینا

)11/1( 4

)88/9( 32

1/44

1

مناسبسازی کف ساختمان با استفاده از سطوح برجسته

)13/9( 5

)86/1( 3

1/56

1

استفاده از تابلوی راهنما به خط بریل در کنار ورودی

)11/1( 4

)88/9( 32

1/44

1

تمایز رنگ پله از کف ساختمان

)36/1( 13

)63/9( 23

2/44

1

استفاده از کفپوش در ابتدا و انتهای راهپله

)25( 9

)75( 27

2

1

تمایز رنگ دیوار از رنگ کف ساختمان

)61/1( 22

)38/9( 14

3/44

5

)83/3( 30

)16/7( 6

4/33

5

)8/3( 3

)91/7( 33

1/33

1

باز شدن در سرویس بهداشتی به سمت بیرون

0

)100( 36

1

1

نصب دستگیره کمکی در طرفین کاسه توالت سرویس بهداشتی

0

)100( 36

1

1

)66/7( 24

)33/3( 12

3/67

5

دارا بودن آسانسور در صورت قرار داشتن بخش در طبقه غیر از همکف
مجهز بودن آسانسور به دکمه بریل و یا اعالم طبقات گویا در صورت قرار
داشتن بخش در طبقه غیر همکف
نزدیک بودن آسانسور به در ورودی در صورت قرار داشتن بخش در طبقه
غیر همکف

همسطح بودن ورودی کتابخانه با پیادهرو یا استفاده از سطح شیبداری با
دو طرف نرده
نصب عالمت سرویس بهداشتی معلوالن ،در سرویس بهداشتی بخش

نصب شیر آب اهرمی

بر اساس جدول باال  72درصد کتابخانهها حداقل فضای ممکن ،یعنی  50مترمربع را به بخش نابینایان
و کمبینایان اختصاص دادهاند .در  75درصد کتابخانهها ،بخش نابینایان و کمبینایان به در ورودی کتابخانه
نزدیک است و  86/1درصد آنها در طبقه همکف قرار دارند .تنها  40درصد از کتابخانههایی که بخش
نابینایان آنها در طبقهای غیر از همکف واقع هستند ،آسانسور دارند و  11/1درصد کتابخانهها برای کمک به
اعضای نابینا و کم بینا بر روی دیوار از در ورودی تا بخش نابینایان و کمبینایان میله استفاده کردند13/9 .
درصد کتابخانهها از در ورودی تا بخش مربوطه در کف ساختمان از سطوح برجسته استفاده شده و ورودی
 83/3درصد کتابخانهها همسطح با پیادهرو بوده و یا در صورت غیر همسطح بودن از سطح شیبدار با دو
طرف نرده استفاده شده است
جدول  .11اطالعات توصیفی گویههای پنج گزینهای ساختمان
توزیع

خیلی

فراوانی

زیاد ()5

نورپردازی مناسب برای افراد

فراوانی

10

14

کمبینا

(درصد)

()27/8

()38/9

گویهها

زیاد ()4

متوسط

کم

خیلی

()3

()2

کم ()1

8

2

2

()22/2

()5/6

()5/6

میانگین

نما

3/78

4
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فراوانی

1

5

9

5

16

(درصد)

()2/8

()13/9

()25

()13/9

()44/4

1

2/17

جدول  11نشان میدهد که میانگین کتابخانههایی که از نورپردازی مناسب برای افراد کمبینا
برخوردار هستند ،عدد  3/78به دست آمده است .اما با توجه به میانگین پاسخها در گویه «مناسبسازی
خیابان منتهی به کتابخانه جهت تردد نابینایان و کمبینایان» که عدد  2/17را نشان میدهد ،میتوان گفت
وضعیت نامطلوب است و کتابخانهها در این زمینه عملکرد خوبی نداشتهاند .بهطور کلی در بررسی  19گویه
این متغیر تنها  8گویه متناسب با استاندارد بوده است.
به قصد بررسی اینکه متغیر ساختمان بخش نابینایان و کمبینایان در کتابخانههای عمومی ایران به چه
میزان به استاندارد خدمات کتابخانههای عمومی برای نابینایان و کمبینایان نزدیک است ،از آزمون فرض
برابری میانگین با عدد  3استفاده شد که نتایج حاصل از این آزمون در جدول  12ارائه شده است.
جدول  .12نتایج آزمون  tتک نمونهای متغیر ساختمان
تعداد
36

میانگین
پاسخ
2/6676

آماره t
-3/561

درجه

سطح

کرانه پایین

کرانه باال اختالف

آزادی

معنیداری

اختالف میانگین

میانگین

35

0/001

-0/3324

-0/5218

نتیجه
نامطلوب

طبق جدول  12مقدار به دست آمده از سطح معنیداری ،کمتر از  0/05بوده و کرانه پایین اختالف
میانگین و کرانه باالی اختالف میانگین ،هر دو منفی هستند .پس با اعتماد باالی  95درصد میتوان نتیجه
گرفت ساختمان بخش نابینایان و کمبینایان در کتابخانههای عمومی ایران در سطح نامطلوب است و به مقدار
بسیار کمی تابع استاندارد میباشد.
پرسش  .5تجهیزات ،سختافزارها و نرمافزارهای ویژه نابینایان و کمبینایان در کتابخانههای عمومی
ایران بر اساس استاندارد خدمات کتابخانههای عمومی برای نابینایان و کمبینایان چگونه است؟
میانگین پاسخها برای متغیر تجهیزات ،سختافزارها و نرمافزارهای ویژه نابینایان و کمبینایان ،برابر با
 2/263به دست آمد .این میانگین با استفاده از ارزشهای چهار جدول زیر محاسبه شده است.
جدول  .13اطالعات توصیفی گویههای تجهیزات ویژه بخش نابینایان و کمبینایان
بله ()5

خیر ()1

فراوانی (درصد)

فراوانی (درصد)

مجهز به شبکههای اطالعاتی

)94/4( 34

)5/6( 2

4/78

قرار گرفتن تجهیزات نابینایان در بخشی جداگانه از فضای اصلی کتابخانه

)77/8( 28

)22/2( 8

4/11

گویهها

میانگین

نما
5
5
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حداقل  2رایانه

)83/3( 30

)16/7( 6

4/33

5

حداقل  1عدد صفحهکلید جایگزین

)77/8( 28

)22/2( 8

4/11

5

حداقل  1عدد رایانه بریل

0

)100( 36

1

1

حداقل  1عدد رایتر بریل

0

)100( 36

1

1

حداقل  1عدد برجستهنگار 2

)88/9( 32

)11/1( 4

4/56

5

حداقل  1ماشینتحریر بریل

)63/9( 23

)36/1( 13

3/56

5

حداقل  1دستگاه چاپگر بریل

)36/1( 13

)63/9( 23

2/44

1

حداقل  1دستگاه چهارکاره (اسکن ،نمابر ،کپی ،چاپگر)

)19/4( 7

)80/6( 29

1/78

1

حداقل  2عدد بهدید (آخرین نسخه)

)47/2( 17

)52/8(19

2/89

1

حداقل  2عدد صفحهنمایش یا تلویزیون  21اینچ صفحه تخت

)27/8( 10

)72/2( 26

2/11

1

)8/3( 3

)91/7( 33

1/33

1

حداقل  1دستگاه ضبط کاست و لوح فشرده مجهز به خروجی یو اس بی

)33/3(12

)66/7( 24

2/33

1

حداقل  8دستگاه هدفن و هدست

)11/1( 4

)88/9( 32

1/44

1

حداقل  5عدد لوح و قلم بریل

)47/2( 17

)52/8( 19

2/89

1

)8/3( 3

)91/7( 33

1/33

1

حداقل  1خط تلفن و نمابر

)86/1( 31

)13/9( 5

4/44

5

حداقل  1عدد عصای سفید برای مکانیابی

)41/7( 15

)58/3( 21

2/67

1

0

)100( 36

1

1

حداقل  1عدد تلفن گویا

)13/9( 5

)86/1( 31

1/56

1

حداقل  3عدد وسیله سرگرمی ویژه کودکان و نوجوانان نابینا و کمبینا

)36/1( 13

)63/9(23

2/44

1

)25( 9

)75( 27

2

1

حداقل  1عدد هارد اسکترنال  1ترابایتی (تبادل منابع گویا با افراد یا کتابخانههای دیگر)

)86/1( 31

)13/9( 5

4/44

5

حداقل  2عدد دستگاه ضبط صدا

)55/6( 20

)44/4( 16

3/22

5

)2/8( 1

)97/2(35

1/11

1

حداقل  5بند کاغذ بریل جهت امانت به کاربران

)66/7( 24

)33/3( 12

3/67

5

حداقل  15عدد کیف پستی مخصوص کتاب بریل

)22/2( 8

)77/8( 28

1/89

1

حداقل  10عدد کیف پستی مخصوص نوار کاست

)2/8( 1

)97/2( 35

1/11

1

حداقل  15عدد کیف پستی مخصوص لوح فشرده

)2/8( 1

)97/2( 35

1/11

1

حداقل  5دستگاه رومیزی پخش نوار کاست و لوح فشرده

حداقل  5عدد ذرهبین

حداقل  1عدد ویلچر (برای استفاده کسانی که مشکل حرکتی دارند)

حداقل  1عدد هارد اکسترنال  8ترابایتی (برای تهیه پشتیبان کتابهای
صوتی)

داپلیکیتور (برای نسخهبرداری از منابع گویا)

همانطور که جدول  13نشان میدهد 94/4 ،درصد کتابخانهها مجهز به شبکههای اطالعاتی هستند.
هیچ کتابخانهای رایانه بریل و رایتر بریل ندارد .کتابخانههای دارای حداقل  1برجستهنگار  88/9 ،2درصد
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هستند و  63/9درصد کتابخانهها دارای حداقل یک ماشینتحریر بریل هستند .اما  36/1درصد کتابخانهها
دارای حداقل  1دستگاه چاپگر بریل هستند .تنها  8/3درصد کتابخانهها دارای حداقل  5دستگاه رومیزی
پخش نوار کاست و لوح فشرده هستند .کتابخانههای دارای حداقل  8دستگاه هدفن و هدست ،تنها 11/1
درصد هستند .در میان کتابخانهها  55/6درصد ،حداقل  2دستگاه ضبط صدا دارند و تنها یک کتابخانه دارای
دستگاه داپلیکیتور برای نسخهبرداری از منابع گویا است .همچنین  66/7درصد کتابخانهها دارای حداقل 5
بند کاغذ بریل جهت امانت به کاربران و  22/2درصد کتابخانهها نیز دارای حداقل  15عدد کیف پستی
مخصوص کتاب بریل هستند .تنها  2/8درصد کتابخانهها دارای  10عدد کیف پستی مخصوص نوارکاست
و حداقل  15عدد کیف پستی مخصوص لوح فشرده هستند .بهطور کلی از  30گویه مربوط به تجهیزات ویژه
بخش نابینایان و کمبینایان تنها  10گویه مطابق آنچه که در استاندارد آمده ،با میانگین باالتر از  3توسط بیش
از نیمی از کتابخانهها رعایت گردیده است.
جدول  .14اطالعات توصیفی گویههای تجهیزات کتابخانهای بخش نابینایان و کمبینایان
بله ()5

خیر ()1

فراوانی (درصد)

فراوانی (درصد)

حداقل  7قفسه کتاب بریل یکطرفه

)77/8( 28

)22/2( 8

4/11

حداقل  5قفسه مخصوص نوار کاست و لوحفشرده

)16/7( 6

)83/3( 30

1/67

1

حداقل  5میز و صندلی مطالعه یک نفره (بخش گویا)

)13/9( 5

)86/1( 31

1/56

1

حداقل  2میز مطالعه چهار نفره (بخش بریل)

)55/6( 20

)44/4( 16

3/22

5

حداقل  12صندلی مطالعه

)55/6( 20

)44/4( 16

3/22

5

حداقل  2میز رایانه

)83/3( 30

)16/7( 6

4/33

5

حداقل  3صندلی گردان

)61/1( 22

)38/9( 14

3/44

5

حداقل  1میز کتابدار

)86/1( 31

)13/9( 5

4/44

5

)25( 9

)75( 27

2

1

حداقل  1میز برای ضبط لوح فشرده به همراه صندلی

)16/7( 6

)83/3( 30

1/67

1

حداقل  1جاروزنامهای

)16/7( 6

)83/3( 30

1/67

1

حداقل  1قفسه نشریات

)52/8( 19

)47/2( 17

3/11

5

حداقل  1قفسه کتاب متناسب کودک و نوجوانان نابینا و کمبینا

)47/2( 17

)52/8( 19

2/89

1

حداقل  1میز برای قرار دادن صفحهنمایش یا تلویزیون  21اینچ ال سی دی

)58/3( 21

)41/7( 15

3/33

5

حداقل  1خط کش نابینایان

)5/6( 2

)94/4( 34

1/22

1

حداقل  1نقاله نابینایان

)5/6( 2

)94/4( 34

1/22

1

گویهها

حداقل  1کابینت چاپگر بریل

میانگین

نما
5
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حداقل  1چرتکه نابینایان

)19/4( 7

)80/6( 29

1/78

1

حداقل  1صفحه آموزش الفبای نابینایان

)8/3( 3

)91/7( 33

1/33

1

حداقل  1نقشه برجسته استان و کشور

)5/6( 2

)94/4( 34

1/22

1

حداقل  1کره جغرافیایی برجسته

)2/8( 1

)97/2( 35

1/11

1

با توجه به آنچه که در جدول  15قابل مشاهده است ،از میان  20گویه مربوط به تجهیزات کتابخانهای
نابینایان و کمبینایان تنها  8گویه میانگین باالتر از  3را به خود اختصاص داده است.
جدول  .16اطالعات توصیفی گویههای نرمافزارهای مورد نیاز بخش نابینایان و کمبینایان
بله ()5

خیر ()1

فراوانی (درصد)

فراوانی (درصد)

حداقل دو نسخه نصب شده از نرمافزار نوید

)55/6( 20

)44/4( 16

3/22

حداقل دو نسخه نصب شده از نرمافزار پارسآوا

)55/6( 20

)44/4( 16

3/22

5

حداقل دو نسخه نصب شده از نرمافزار پکجاز

)63/9( 23

)36/1( 13

3/56

5

حداقل دو نسخه نصب شده از نرمافزار جاز

)75( 27

)25( 9

4

5

حداقل دو نسخه نصب شده از نرمافزار آریانا

)8/3( 3

)91/7( 33

1/33

1

حداقل دو نسخه نصب شده از نرمافزار ماهور

)19/4( 7

)80/6( 29

1/78

1

حداقل دو نسخه نصب شده از نرمافزار اُسیآر ()OCR

)44/4( 16

)55/6( 20

2/78

1

حداقل یک نسخه نصب شده از نرمافزار تکگو یا سهره

)13/9( 5

)86/1( 31

1/56

1

حداقل یک نسخه نصب شده از نرمافزار Kurzweil

)50( 18

)50( 18

3

-

حداقل دو نسخه نصب شده از نرمافزار Jet Audio

)72/2( 26

)27/8( 10

3/89

5

حداقل یک نسخه نصب شده از نرمافزار Sound Forge

)72/2( 26

)27/8( 10

3/89

5

حداقل دو نسخه نصب شده از نرمافزار Burn Aware Free

)33/3( 12

)66/7( 24

2/33

1

حداقل یک نسخه نصب شده از آیدیاِم )(Internet Download manager

)66/7( 24

)33/3( 12

3/67

5

)38/9( 14

)61/1( 22

2/56

1

گویهها

حداقل یک نسخه نصب شده از نرمافزار دیبیتی

(Duxbury

)Braille Translation
حداقل دو نسخه نصب شده از نرمافزارAdobe Acrobat Reader

(نسخه سازگار با جاز)
حداقل دو نسخه نصب شده از نرمافزار Real Player

میانگین

نما
5

)80/6( 29

)19/4( 7

4/22

5

)47/2( 17

)52/8( 19

2/89

1

با توجه به جدول باال از میان  16گویه مربوط به مؤلفه نرمافزارهای ویژه نابینایان و کمبینایان  8گویه
با میانگین باالتر از  3توسط کتابخانهها رعایت شده است.
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جدول  .16اطالعات توصیفی گویههای تجهیزات تولید منابع گویا
بله ()5

خیر ()1

فراوانی (درصد)

فراوانی (درصد)

مجهز به اتاقک آکوستیک 1/5×1/5

)20( 3

)80( 12

1 /8

مجهز به میکروفون حرفهای

)40( 6

)60( 9

2 /6

1

مجهز به میکسر

)26/7( 4

)73/3( 11

2/07

1

مجهز به رایانه دارای کارت صوتی مناسب

)46/7( 7

)53/3( 8

2/87

1

مجهز به هدفون حرفهای

)26/7( 4

)73/3( 11

2/07

1

مجهز به نرمافزار ضبط صدا

)60( 9

)40( 6

3 /4

5

مجهز به نرمافزار ویرایش فایل صوتی

)60( 9

)40( 6

3 /4

5

گویهها (در صورت تولید منابع گویا)

میانگین

نما
1

جدول  16نشان میدهد  20درصد از  15کتابخانهای که مجهز به استودیو ضبط هستند و به تولید
منابع گویا میپردازند ،اتاقک آکوستیک  1/5×1/5دارند .چهل درصد کتابخانهها مجهز به میکروفون
حرفهای هستند و  26/7درصد کتابخانهها میکسر دارند .همچنین  46/7درصد مجهز به رایانه دارای کارت
صوتی قوی هستند .تنها  26/7درصد کتابخانهها هدفون حرفهای دارند و  60درصد آنها مجهز به نرمافزار
ضبط صدا و نرمافزار ویرایش فایل صوتی هستند.
جهت بررسی میزان نزدیک بودن متغیر تجهیزات ،سختافزارها و نرمافزارهای ویژه بخش نابینایان
و کمبینایان در کتابخانههای عمومی ایران به استاندارد خدمات کتابخانههای عمومی برای نابینایان و
کمبینایان ،از آزمون فرض برابری میانگین با عدد  3استفاده شد که نتایج حاصل از این آزمون در جدول 17
ارائه شده است.
جدول  .17نتایج آزمون  tتک نمونهای متغیر تجهیزات ،سختافزار و نرمافزارهای ویژه نابینایان و کمبینایان
تعداد
36

میانگین
پاسخ
2/632

آماره t
-3/622

درجه

سطح

کرانه پایین

کرانه باال

آزادی

معنیداری

اختالف میانگین

اختالف میانگین

35

0/001

-0/3680

-0/5743

نتیجه
نامطلوب

بر مبنای آنچه که در جدول  17قابل مشاهده است ،مقدار سطح معنیداری ،کمتر از  0/05بوده و
کرانه پایین اختالف میانگین و کرانه باالی اختالف میانگین ،هر دو منفی هستند .پس با اعتماد باالی 95
درصد میتوان نتیجه گرفت تجهیزات ،سختافزار و نرمافزارهای بخش نابینایان و کمبینایان در کتابخانههای
عمومی ایران در سطح نامطلوب است و به مقدار بسیار کمی تابع استاندارد میباشد.
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نتیجه
بر اساس آمار دریافت شده ،بیشتر استانها تنها دارای یک کتابخانه عمومی که به نابینایان و کمبینایان
خدمات ارائه دهد ،هستند .چنانکه پژوهش رفیعیمقدم ،بزرگی و غریبی ( )1396نیز نشان داد ،کمبود
کتابخانه ویژه نابینایان و کمبینایان ،یا کتابخانههایی که دارای بخش یا خدمات ویژه نابینایان و کمبینایان
باشند ،در شهرستانها میتواند مانع بزرگی جهت دستیابی افراد نابینا و کمبینا به کتابخانه گردد.
وضعیت ارائه خدمات عمومی ویژه نابینایان و کمبینایان در کتابخانههای عمومی همانند یافتههای
پژوهش خسروی و خسروی ( ،)1389رفیعی ابرندآبادی ( )1397در سطح مطلوب است اما یافتههای پژوهش
رحیمی ( ،)1388کوکبی و احسانی ( )1393را رد میکند .با توجه به اینکه پرسشهای پرسشنامه از طریق
پژوهشگر برای کتابداران خوانده شد و پاسخها بهصورت مکالمه دریافت شد ،برخی گویهها که میانگین
پایینی داشتند از طرف کتابداران مورد نقد قرار گرفت .گویههایی از قبیل «عدم امانتدهی نشریات ادواری
و نرمافزارهای ویژه نابینایان و کمبینایان»« ،نشریات ادواری و نرمافزارهای ویژه نابینایان و کمبینایان به خارج
از کتابخانه امانت داده نمیشود و اعضا فقط میتوانند در داخل کتابخانه از آنها استفاده کنند»« ،رعایت
استاندارد امانت حداکثر  5منبع بریل و گویا» .در بررسی گویههای این پرسش ،مواردی که کتابداران بخش
نابینایان و کمبینایان در ارائه خدمات نقش پررنگی داشتند ،بهبود اوضاع خدمات را میتوان دید.
وضعیت تأمین منابع اطالعاتی نیز مناسب است اما با وضعیت ایدهآل نسبتاً فاصله دارد .در اینباره،
یکی از نگارندگان که خود زمانی در کتابخانه نابینایان و کمبینایان فعالیت میکرد گله افراد نابینا و کمبینا از
منابع اطالعاتی محدود که در راستای نیاز و عالقه آنها نبود را میشنید .آنها به دلیل کمبود منابع مجبور به مطالعه
تکراری آثار بودند .در این راستا به نظر میرسد پژوهشی در جهت تعیین وضعیت مجموعهسازی منابع گویا و
بریل در کتابخانههای عمومی ایران بتواند به شناسایی بهتر وضعیت منابع مورد نیاز نابینایان و کمبینایان در
کتابخانههای عمومی ایران کمک نماید .بر اساس یافتهها کمتر از نیمی از کتابخانهها مجهز به چاپگر بریل یا
استودیو ضبط هستند و این مسئله میتواند یکی از مهمترین عوامل در ضعف کتابخانه در تأمین منابع اطالعاتی
مورد نیاز کاربران باشد .حتی در صورت مجهز بودن کتابخانه به چاپگر بریل و استودیو ضبط ،میانگین تبدیل
منابع درخواستی به نسخه بریل یا گویا مقدار اندکی است .گمان میرود عواملی از قبیل کمبود و گرانی کاغذ
بریل و همچنین مشکل حق مؤلف جهت تبدیل آثار به نسخه گویا نیز در کسب این نتیجه تأثیرگذار باشد.
مواردی که میانگین خوبی را کسب کردند نیز مربوط به ارتباطات و تالشهای کتابداران در تأمین منابع از
طریق مبادله و اهدا بوده است .با توجه به یافتههای قاسمپور و نازی ( )1393در سطح کشور برنامهای ملی جهت

سال  ،11شماره  ،1بهار و تابستان 1400

بررسی خدمات کتابخانهای برای نابینایان و کمبینایان در105 ...

تبادل و اشتراک منابع بین تمام کتابخانهها و سازمانهای مرتبط با این گروه خاص وجود ندارد.
بر حسب یافتهها ،وضعیت تأمین نیروی انسانی شاغل در کتابخانههای عمومی ایران در سطح مطلوب است
اما با وضعیت ایدهآل فاصله دارد .به نظر میرسد رعایت نکردن بند ضرورت وجود حداقل یک کتابدار بینا و یک
کتابدار نابینا در بخش نابینایان و کمبینایان در ارائه خدمات مربوطه بسیار تأثیرگذار باشد ،چراکه کتابدار بینا
بهتنهایی نسبت به نیاز اطالعاتی کاربران نابینا و کمبینا و همچنین خدمات مناسب آنها شناخت کمی دارند .همچنین
برخی خدمات در بخش نابینایان نیازمند ارائه توسط فردی بیناست که نبود کتابدار بینا ،انجام آن را مختل میکند.
نتایج پژوهش نوشینفرد و رضوی ( ،)1389رفیعیمقدم ،بزرگی و غریبی ( )1396و پژوهش رفیعی
ابرندآبادی ( )1397همراستا با نتایج پژوهش حاضر است .اما برخالف نتایج این پژوهش ،رحیمی ( )1388و کوکبی
و احسانی ( )1393وضعیت نیروی انسانی در بخش نابینایان و کمبینایان را در وضعیت نامطلوب ارزیابی کردند.
وضعیت ساختمان بخش نابینایان و کمبینایان در کتابخانههای عمومی ایران در سطح نامطلوب است
و همخوانی آن با استاندارد مبنا بسیار محدود است .به نظر میرسد مسئوالن مربوطه در راستای استفاده
کاربران نابینا و کمبینا از کتابخانه ،اقدامات مطلوبی را انجام ندادند .شاید بتوان گفت رعایت نکردن برخی
بندهای استاندارد ،به دلیل ناآگاهی مسئوالن و کتابداران از استانداردهای الزم است .چراکه گویههایی
همچون «باز شدن در سرویس بهداشتی به سمت بیرون» ،از مواردی بود که هیچکدام از کتابداران ،از اینکه
جزء اصول استاندارد است ،اطالع نداشتند .رعایت این بند از استاندارد مستلزم هزینه چندانی نیست و صرفاً
کسب آگاهی کتابداران و مسئوالن در این زمینه میتواند باعث رعایت آن گردد.
یافتههای پژوهش رفیعی ابرندآبادی ( ،)1397قنبری ( ،)1397رفیعیمقدم ،بزرگی و غریبی (،)1396
کوکبی و احسانی ( )1393همسو با نتایج این پژوهش است و تنها یافتههای خسروی و خسروی ( )1389که
به بررسی وضعیت کتابخانه تخصصی نابینایان و کم بینایان کتابخانه ملی ایران پرداختند در تضاد با پژوهش
حاضر است .به نظر میرسد کتابخانه ملی با توجه به موقعیت و جایگاهش به اصول استاندارد ساختمان ویژه
نابینایان و کمبینایان توجه داشته است.
تجهیزات ،سختافزارها و نرمافزارهای بخش نابینایان و کمبینایان در کتابخانههای عمومی ایران در
سطح نامطلوب است .کتابداران بر این باور بودند که برخی بندهای مطرح شده در استاندارد نیازمند اصالح
است .چراکه با توجه به پیشرفت فناوری ،بعضی تجهیزات و نرمافزارها منسوخ شده است و در هیچ
کتابخانهای حتی در صورت موجود ،استفاده نمیگردد .همچنین آنها برخی بندهای موجود در بخش
تجهیزات استاندارد ،از قبیل رایانه بریل و رایتر بریل را مبهم دانستند و هیچ اطالعاتی درباره آنها نداشتند .به
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نظر میرسد به دالیل ذکر شده ،پاسخها میانگین پایینی کسب کردند.
با توجه به یافته فعلی این پژوهش یافتههای ،کوکبی و احسانی ( ،)1393رحیمی ( )1388همراستا با نتایج
پژوهش حاضر بود .اما پژوهش رفیعیمقدم ،بزرگی و غریبی ( )1396که وضعیت کتابخانههای شهر تهران و خسروی
و خسروی ( )1389که وضعیت کتابخانه ملی را مورد بررسی قرار داد با نتایج پژوهش حاضر ناهمسو است.
کتابخانههای عمومی در تالشند به استاندارد خدمات کتابخانههای عمومی برای نابینایان و کمبینایان
نزدیک شوند؛ اما به نظر میرسد که اراده و برنامهای جدی ،متناسب با استانداردها برای تقویت و بهبود
کیفیت و کمیت خدمات ویژه نابینایان و کمبینایان وجود ندارد و کتابخانهها آنگونه که شایسته است،
نتوانسته اند از استانداردها استفاده کنند و به آن پایبند باشند .بنابراین تنها تدوین استاندارد بدون ضمانت
اجرایی ،نمیتواند به پیشبرد اهداف کتابخانهها در ارائه خدمات به نابینایان و کمبینایان کمک شایانی کند.
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Investigating Library Services for the Blind and Visually Impaired in Iranian Public
Libraries and Suggesting Some Solutions to Improve Them
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Abstract
Introduction: The present study was conducted with the aim of explaining library services
to the blind and visually impaired and providing suggested solutions to public libraries
in Iran.
Methodology: This research is an applied research in terms of nature and purpose and was
conducted with using a survey method. The research population consisted of librarians
and managers of 46 public libraries under the auspices of the Public Libraries of the
Country, which had a section for the blind and visually impaired and their special
services. The data collection tools were two questionnaires designed by the
researchers, the first for librarians in the mentioned section, and the other for the
managers of these libraries, based on the standard of public library services for the
blind and visually-impaired compiled by the Public Libraries Foundation in 2016.
Descriptive statistics were used to analyze the data.
Findings: The findings of compare mean statistical hypothesis test, considering the fact that
the significance level is less than 0.05 and the confidence interval of the difference for
the variables of "special services for the blind and visually impaired, the status of
information resources and the status of manpower working in public libraries in Iran"
are positive, these variables follow the standard level more than the average.
Moreover, for the variables of "building, equipment, hardware and software for the
blind and visually impaired in public libraries of Iran", the significance level is less
than 0.05 and the negative ranges of the mean difference demonstrate that these
variables follow the standard level less than the average.
Conclusion: Based on the research findings, there is a need for more compliance with the
standard under review, especially in the field of construction and equipment. It seems
that in addition to the development of the standard, the executive guarantee of the
implementation of the standard by the public libraries of the country is necessary and
will help in improving services to the blind and visually impaired.
Keywords: Public libraries, Public Libraries Foundation, Standard of Public Library
Services for the Blind and Visually Impaired, Special Services, Standards
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چکیده
هدف :امروزه بازگشت مشتریان هدف نهایی هر سازمان خدماتی است .اشتیاق به بازگشت راهحلی برای این
مشکل است که میتوان با ایجاد آن در مراجعهکنندگان کتابخانه ،زمینه پیشبرد اهداف کتابخانهها را بهوجود
آورد و امیدوار بود مراجعهکنندگان بارها و بارها به کتابخانه رجوع خواهند کرد .بنابراین ،هدف پژوهش
حاضر ،بررسی نقش کیفیت خدمات ارائه شده ،رضایتمندی و سودمندیدرک شده بر اشتیاق به بازگشت
مراجعهکنندگان کتابخانه مرکزی دانشگاه رازی کرمانشاه میباشد.
روششناسی :این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر نحوه گردآوری دادهها ،توصیفیـپیمایشی است.
جامعه آماری آن کلیه دانشجویان عضو کتابخانه مرکزی دانشگاه رازی است که از بین آنها  372نفر با استفاده از
جدول مورگان ،به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامههای کیفیت
خدمات ،رضایتمندی و سودمندی درکشده و پرسشنامه محقق ساختهی اشتیاق به بازگشت ،استفاده شد.
یافتهها :بر اساس تحلیل دادهها ،کیفیت خدمات ارائه شده با ضریب تأثیر  ،0/63سودمندی درک شده با
ضریب تأثیر  0/59و رضایتمندی با ضریب تأثیر  0/63بر میزان اشتیاق به بازگشت مراجعهکنندگان کتابخانه
مرکزی دانشگاه رازی مؤثر است یعنی با باال رفتن سطح کیفیت خدمات ارائه شده ،سودمندی درک شده و
رضایتمندی میزان اشتیاق به بازگشت مراجعان نیز افزایش مییابد .همچنین نتایج نشان داد بین جنسیت و سطح
اشتیاق به بازگشت مراجعان رابطه معناداری وجود دارد و مردان نسبت به زنان اشتیاق به بازگشت بیشتری برای

 .1کارشناس ارشد علم اطالعات و دانششناسی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران (نویسنده مسئول)z.azizi.1396@gmail.com.
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مراجعه به کتابخانه داشتهاند .اما از نظر تحصیالت و تعداد دفعات مراجعه به کتابخانه اختالف معنادار آماری
در اشتیاق به بازگشت وجود نداشته است.
نتیجه :با توجه به مؤثر بودن کیفیت خدمات ارائه شده ،سودمندی درک شده و رضایتمندی در افزایش میزان اشتیاق
به بازگشت مراجعهکنندگان ،باید شرایط و اقدامات الزم در جهت ارتقاء هر سه متغیر تأثیرگذار صورت گیرد .نتایج
این پژوهش میتواند در برنامهریزیهای درازمدت کتابخانههای کشور مورد استفاده قرار گیرد.
کلیدواژهها :اشتیاق به بازگشت ،کیفیت خدمات ،رضایتمندی ،سودمندی درکشده ،کتابخانههای دانشگاهی

مقدمه و بیان مسئله
امروزه سازمانها بیشازپیش شاهد افزایش اهمیت مشتری محوری و مطرح شدن آن بهعنوان
مهمترین عنصر در موفقیت و کارآیی بهترشان میباشد و خدمت واقعی به مشتری عنصر اصلی تالشهای
مربوط به ایجاد مزیت رقابتی برای سازمانها را تشکیل میدهد .هر سازمانی که بتواند مهارتهای خود را با
مشتریان یا اربابرجوع را به تجارت مثبت تبدیل کند ،میتواند امیدوار باشد که این مشتریان بارها و بارها
به سازمان رجوع خواهند کرد .به همین خاطر یکی از اهداف عملیاتی در سازمانها بدون شک توجه به
انتظارات و خواستههای مشتری است که با بروز فناوری اطالعات درخواست مشتریان تغییر و انتظارهای آنها
نیز بیشتر شده است ،به گونهای که با پیشرفتهای علمی و فناوری ،عصر توقعات ایجاد شده است و امروزه
مانند گذشته مشتریان حاضر به پذیرش هر نوع کاال و یا خدمتی نمیباشند (مجیبی میکالیی ،مهدیزاده
اشرفی و امامیفر .)1391 ،بنابراین سازمانها باید در جهت حفظ روابط بلندمدت با مشتریان و همچنین ارائه
خدمات با کیفیت ،تالش کنند .کتابخانهها نیز از این قاعده مستثنی نیستند ،برخی از مراجعان ممکن است
بعد از چند بار استفاده از خدمات یک کتابخانه نسبت به آن مشتاق شوند و یا هرگز برای استفاده از خدمات
یک کتابخانه به آن رجوع نکنند .از طرف دیگر با وجودی که افزایش تعداد استفادهکنندگان یکی از
مهمترین اهداف کتابخانههاست ،اما پژوهشها نشان دادهاند که هزینه حفظ مشتریان فعلی از هزینه جذب
مشتریان جدید کمتر است (موون و مینور .)1386 ،1بنابراین مؤثرترین راه برای افزایش استفاده از کتابخانه،
بازگشت مشتریان قدیمی است.
ایراننژاد پاریزی ( )1384بر این باور است که چگونگی ارائه خدمات به مراجعان سه نتیجه را به
همراه خواهد داشت:
 .1چنانچه رفتاری با مراجعهکننده میشود که فراتر از حد انتظارات وی باشد ،نتیجهاش نشاطآور،
1. Moun & Minor
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لذتبخش و حاصل آن مثبت و به یاد ماندنی است.
 .2اگر خدماتی که به مشتری ارائه میشود برابر با انتظارات مشتری باشد ،نتیجه آن بیاثر و تجربه قابل
توجه و عادی است.
 .3وقتی رفتاری با مشتری کمتر از حد انتظارات او باشد مطمئناً پیامدش همراه با یأس ،دلسردی و حتی
خشم و عصبانیت خواهد بود.
بنابراین ،دادن خدمات بیشتر از انتظار مراجعان ،زمینههای بازگشت مجدد مراجعان را همراه با اشتیاق ،به
کتابخانه فراهم میسازد.
دورانس 1در دهه  1980مفهومی به نام «اشتیاق به بازگشت »2را مطرح میکند .اشتیاق به بازگشت،
بازتابی از نگرش مراجعان از خدماتی است که دریافت میکنند و اشتیاق به بازگشت هنگامی است که
کاربری با احساس خوشایندی و با میل باطنی خود برای دریافت خدمات یک کتابخانه به آن رجوع میکند
یا به عبارتی در نتیجه دریافت یک خدمت عالی تصمیم به بازگشت مجدد به کتابخانه را میگیرد و این
رفتار ،نه بر اساس اجبار بلکه به صورت اختیار است (آشیان .)1393 ،مفهوم اشتیاق مراجعان به بازگشت به
کتابخانه ،رابطه نزدیکی با مفاهیم رضایت و وفاداری آنان دارد .بسیاری از مطالعاتی که در این زمینه انجام
شده اند ،بر رابطه مثبت بین رضایت ،وفاداری مشتری و قصد استفاده مجدد ،تأکید کردهاند

(Brady,

Robertson, & Cronin, 2001; Cronin, Brady & Hult, 2000; Zeithaml, Berry & Parasuraman,
; 1996نقل از فخار طبسی .)1396 ،اما با این حال ،بین مفاهیم رضایت ،وفاداری و اشتیاق به بازگشت تفاوت

وجود دارد .بنا به نظر تویید 3کتابخانهها سه نوع مراجعهکننده دارند :مراجعان ناراضی ،که کمتر از حد
توقعشان از سیستم اطالعات دریافت کردهاند؛ مراجعان راضی ،که دقیقاً همان چیزی را که توقع داشتهاند
دریافت کردهاند؛ مراجعان مجذوب ،که بیشتر از حد توقعشان خدمت دریافت کردهاند .بنابراین مدیران
کتابخانه نباید به رضایتمندی مراجعان دلخوش کنند و به همین خاطر در پژوهشهای دیگری که در مورد
بررسی میزان رضایتمندی استفادهکنندگان از خدمات کتابخانه صورت گرفته است نشان میدهد که بین
رضایت و استفاده از خدمات ،رابطه معناداری وجود ندارد (مانند

Elia & Walsh, 1983؛ & Townley

 ،Boberg, 1999نقل از ورع .)1385 ،ممکن است افرادی که راضی هستند ،مشتاق استفاده از خدمات
کتابخانه نباشند .از طرفی ،وفاداری یعنی تعهد عمیق و پیوسته مراجعهکننده با کتابخانه برای دریافت خدمات

1. Durrance
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که باعث میشود به دفعات زیاد به آن مراجعه کند .ولی مراجعهکنندهای که اشتیاق به بازگشت دارد ،پا را
از وفاداری فراتر گذاشته و نهتنها برای برگشت به کتابخانه اشتیاق دارد ،بلکه این اشتیاق را نیز با تشویق
دیگران در استفاده از کتابخانه نشان میدهد .در این صورت این افراد به جذب کاربران برای استفاده از
خدمات کتابخانه کمک میکنند.
در اینجا دو نکته وجود دارد :اول اینکه همیشه استفاده مستمر و وفاداری کاربر به معنای اشتیاق
نیست ،بلکه شاید از روی نیاز یا عادت باشد و دیگر اینکه هرچند کاربر راضی باشد ،ممکن است دیگر به
کتابخانه باز نگردد .بنابراین آنچه حائز اهمیت است ،سنجش اشتیاق به بازگشت کاربران کتابخانه به معنی
احساس خوشایند آنان از خدمات و برنامهریزی و اقدام بهمنظور افزایش آن است .چرا که داشتن کتابخانههای
کارآمد با مراجعان مشتاق به بازگشت برای استفاده از خدمات ارائه شده میتواند فرایند رسیدن به اهداف
متعالی کتابخانه را تسهیل نماید و در نتیجه کاربران مشتاق ،پیامدهای مثبت و منافع زیادی را برای کتابخانه
به همراه داشته باشند.
میزان اشتیاق به بازگشت به کتابخانه و مراکز اطالعرسانی میتواند بر مبنای سودمندی درک شده،
ارتباط و تعامل مؤثر میان کتابداران و مراجعان و رضایت از خدمات دریافت شده از سوی کتابخانهها و
کارکنان باشد و بر قصد مراجعه مجدد ،استفاده از خدمات کتابخانه و ترجیح یک کتابخانه بر سایر کتابخانهها
اثرگذار باشد.
ســودمندی درک شــده به ادراکات مصرفکننده نســبت به پیامد یک تجربه اشاره میکند
(Davis, Bagozzi & Warshaw, 1992؛ گرایی ،پیروزفر و سیامکی .)1392 ،سودمندی درک شده ،به
بهبود و ارتقای عملکرد افراد در استفاده از یک سیستم خاص اطالق میشود که در مطالعات بسیاری تأثیر
آن بر قصد استفاده کاربران مورد بررسی قرار گرفته است ( )Calisir, Atahan & Saracoglu, 2013و در
پژوهشهای سان 1و همکاران ( ،)2014کوون 2و همکاران ( ،)2014تئو )2014( 3و لین و لو )2011( 4تأثیر
مثبت سودمندی درک شده بر نگرش کاربران تأیید شده است (نقل از حیدری ،البرزی و موسیخانی.)1395 ،
اعتقاد فرد به ســودمندی استفاده از یک سیستم خاص و تأثیر آن بر سطح عملکردش ،میتواند اشتیاقی را
در او بهوجود آورد که به استفاده دوباره از سیستم متمایل گرداند.

1. Sun
2. Kwon
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عامل دیگر که میتواند در اشتیاق به بازگشت مراجعان مؤثر باشد کیفیت خدمات است که عبارتند
از :قضاوت مشتریان در مورد برتری یک خدمت ( .)Zeithaml, 1994گرونروز )1984( 1کیفیت خدمات را
به دو دسته کلی کیفیت فنی و کیفیت عملکردی تقسیم کرده است .که بعد فنی شامل نتیجه واقعی خدمات
و بعد عملکردی شامل نحوه ارائه خدمات است .وی معتقد بود ،اینکه مشتری پس از ارائه خدمات چه چیزی
دریافت میکند ،بعد فنی کیفیت است و اینکه چگونه آن را دریافت کرده است ،بعد عملکردی کیفیت را
تشکیل میدهد و الزمه درک چگونگی ارزیابی کیفیت توسط مشتری این است که عوامل تأثیرگذار بر ابعاد
کیفیت فنی و کیفیت عملکردی شناسایی و نحوه تأثیر آنها روشن شود (نقل از نوروزی شویر.)1394 ،
از سوی دیگر ،ارائه خدمات با کیفیت از چالشهای مهم قرن حاضر در سازمانهای خدماتی به شمار
میروند .مدیران سازمانها میکوشند تا اندیشه و فرهنگ مشتریمحوری را در سازمانهای خود توسعه دهند و از
طریق تمرکز بر نیازهای مراجعان و پاسخگویی صریح به نیاز آنان ،زمینههای دستیابی به تعالی عملکرد سازمان
خود را فراهم سازند (  ; Brooks, Lings & Botschen, 1999نقل از میرغفوری و ملکی . )1386 ،اما کتابخانههای
دانشگاهی به دلیل مشکالت مختلف از جمله مسائل اقتصادی ،مشتریمداری و ارکان آن را مورد بیتوجهی قرار
دادهاند .دانشجویان هم به علت عدم توجه و بها ندادن به نیازها و خواستههایشان و ارائه خدمات نامناسب توسط
کتابخانهها ،ممکن است اشتیاقی برای مراجعه به کتابخانهها نداشته باشند و به ناچار به کتابخانه مراجعه کنند تا
نیازهای ابتدای خود را برطرف سازند .بر این اساس کتابخانهها باید بهدنبال گسترش فرهنگ مطالعه و جذب و
اشتیاق دانشجویانی باشند که آیندهسازان جامعهاند.
کتابخانه مرکزی دانشگاه رازی کرمانشاه که در سال  ،1354با هدف کمک به ارتقاء سطح کیفی
آموزش و پژوهش در دانشگاه ،از طریق تأمین منابع اطالعاتی چاپی و الکترونیکی الزم و فراهم نمودن
محیطی مناسب جهت استفاده از این منابع ،شروع به کار نمود و در حال حاضر بیش از  14000نفر عضو فعال
دارد .لذا ،بهعنوان تأمینکننده اصلی منابع و خدمات اطالعاتی برای دانشجویان این دانشگاه از اهمیت ویژهای
برخوردار اســت .از اینرو بدیهی است که باید بر عوامل مؤثر بر اشتیاق به بازگشت دانشجویان به کتابخانه
توجه ویژهای انجام گردد .به همین خاطر پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی نقش کیفیت خدمات ارائه
شده ،رضایتمندی و سودمندیدرک شده بر اشتیاق به بازگشت مراجعهکنندگان کتابخانه بپردازد .چرا که
یافتههای این پژوهش سنجة مناسبی برای شناسایی عوامل مرتبط با اشتیاق به بازگشت در مشتریان کتابخانه
خواهد بوده و به مدیریت و کارکنان کتابخانه در راه دستیابی به باالترین سطح عملکرد کمک خواهد کرد.
1. Gronroos
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پیشینه پژوهش
بازگشت مجدد مراجعهکنندگان به کتابخانه اهمیت بسیار زیادی در رسیدن به اهداف کتابخانهها دارد.
این موضوع نوشتارها و پژوهشهای متعددی را به خود اختصاص داده است .در دهه  ،1980دورانس مطالعهای
کیفی درباره میزان موفقیت بخش مرجع کتابخانه انجام داد که محصول آن کشف مفهومی به نام (اشتیاق به
بازگشت) بود .پس از آن ،مطالعات او بهعنوان شاخصی جدید و کاربرمحور درباره میزان توفیق بخش مرجع
ال بازگشت مراجعان به کتابخانه
مطرح شد .مطالعات بعدی دورانس و همکارانش ( )2006نشان داد که احتما ً
زمانی بیشتر است که کتابداران از مهارتهای ارتباطی خوبی برخوردار باشند .دیودنی و راس ،)1994( 1دیودنی
و میشل )1996( 2و راس و نیلسن )2004( 3بحث اشتیاق به بازگشت را در مطالعات کارایی و تأثیر مرجع ،مبنای
کار خود قرار دادند .این امر باعث ارتقای پایه علمی و درک فرایندهای موجود در مصاحبه مرجع شد .آنان
همچنین نشان دادند که چگونه رویکردها و رفتارهای ارتباطی ویژه میتواند باعث افزایش کارایی مصاحبه
مرجع شود .بعدها پژوهشگران (مانند  )Janes, Hill, & Rolfe, 2001; Mon & Janes, 2007رویکرد
کاربرمحور را در مطالعات مرجع دیجیتال نیز به کار گرفتند (منصوریان و سنگری .)1394 ،زیتامل ،بری ،و
پاراسورامان ،)1996( 4کرونین ،برادی و هانت )2000( 5و برادی ،رابرتسون و کرونین )2001( 6طی
پژوهشهایی اشتیاق به بازگشت مراجعان برای مراجعه به کتابخانه را بررسی کردند ،و بیان کردند که رابطه
معنادار و مثبتی بین رضایت ،وفاداری مشتری و قصد استفاده مجدد ،وجود دارد (فخار طبسی.)1396 ،
از پژوهشهای که در این زمینه در داخل کشور انجام شده ،پژوهش فخار طبسی ( )1396است .فخار
طبسی عوامل مؤثر بر اشتیاق به بازگشت به کتابخانه را از دید مراجعان کودک و نوجوان کتابخانههای
عمومی ،مورد بررسی قرار داده و طبق نتایج پژوهش او مهمترین عوامل اشتیاق به بازگشت به کتابخانه ،به
ترتیب اولویت عبارتاند از :رفتار کتابدار ،استفاده از سالن مطالعه ،انگیزههای درونی ،تأثیرگذاری محیط و
امکانات رفاهی و منابع اطالعاتی .آشیان نیز ( )1393در پایاننامه خود بیان میکند که سه نوع اشتیاق به
بازگشت شامل رفتاری ،نگرشی و ترکیبی وجود دارد .اشتیاق به بازگشت رفتاری موجب تشویق دیگران به
استفاده از خدمات کتابخانه می شود ،اشتیاق به بازگشت نگرشی ،مراجعه مجدد برای استفاده از آن خدمت
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را به همراه دارد و اشتیاق به بازگشت ترکیبی ،مشخصههای دو نوع اشتیاق رفتاری و نگرشی را باهم دارد.
مرور پژوهشهای انجام شده در ایران حاکی از آن است که تحقیقات مربوط به اشتیاق به بازگشت
به کتابخانه ،بسیار محدود است و تنها پژوهش انجام شده در این زمینه مربوط به آشیان ( )1393و فخار طبسی
( )1396است و این امر میتواند نشاندهنده خأل پژوهش در این زمینه باشد .از طرف دیگر ،هر چند تحقیقات
مختلفی در مورد رضایتمندی (مرادمند و امیری1386 ،؛

& Rossmann, 2013; Killick, Van Weerden

 )Van Weerden, 2014; Mon, 2014; Asyiqin, Nur, Romle & Mansor, 2015سودمندی درک شده
(گرایی ،پیروزفر و سیامکی1392 ،؛ میری و سالمی1394 ،؛ جاللی و همکاران )1396 ،و کیفیت خدمات
(مردانی و شریفمقدم،

1391؛ Fagan, 2014; Greenwood, Watson & Dennis, 2011; McCaffrey

 )2013; Chuang & Cheng, 2010در کتابخانهها انجام شده است .اما با توجه به پیشینههای داخلی و
خارجی ،تاکنون پژوهشی که به بررسی نقش کیفیت خدمات ارائه شده ،رضایتمندی و سودمندی درک
شده بر اشتیاق به بازگشت مراجعان کتابخانه طریق پرداخته شده باشد ،یافت نشد .لذا ،تمامی موارد ذکر شده
گواهی بر ضرورت انجام چنین پژوهشی است.
با توجه به متغیرهای پژوهش و هدف این مقاله پرسشهای پژوهش عبارتند از:
آیا کیفیت خدمات ارائه شده ،رضایتمندی و سودمندی درک شده بر اشتیاق به بازگشت مراجعان
کتابخانه نقش دارند؟
آیا بین جنسیت ،مقطع تحصی لی و تعداد دفعات مراجعه به کتابخانه و اشتیاق به بازگشت مراجعان
رابطه وجود دارد؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که با روش پیمایشیـتوصیفی انجام شده است .جامعه آماری
پژوهش دانشجویان عضو کتابخانه مرکزی دانشگاه رازی کرمانشاه در سال تحصیلی  98-99تشکیل میدهند
که شامل  11268نفر میباشند و بر مبنای جدول مورگان  372نفر به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب
شدند.
در این پژوهش برای مشخص کردن کیفیت خدمات ارائه شده در کتابخانه مرکزی دانشگاه رازی
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از مدل ماگال 1استفاده شد .مدل ماگال مبتنی بر مدل سدن و کیو )1994( 2و اسکس 3و ماگال ( )1998است.
مدل سدن و کیو برای سنجش موفقیت نظام اطالعاتی و مدل اســکس و ماگال برای سنجش موفقیت مراکز
اطالعاتی به کار رفتهاند .مدل ماگال مشتمل بر سه بعد کیفیت خدمات کارکنان ،کیفیت اطالعات ،شایستگی
کاربر است (.)Cited in Landrum, Prybutok & Zhang, 2007
پرسشهای پرسشنامه در  5بخش طراحیشده است .قسمت اول مربوط به ویژگیهای فردی
(جنسیت ،مقطع تحصیلی و تعداد دفعات مراجعه) است؛ قسمت دوم ،سوم و چهارم به ترتیب مربوط به
پرسشنامه کیفیت خدمات مدل ماگال ،رضایتمندی و سودمندی درک شده است که در مقاله ( Landrum,

 )Prybutok & Zhang, 2007استفاده شدهاند و قسمت پنجم در رابطه با اشتیاق به بازگشت است که به
صورت محقق ساخته طراحی شده است .برای پاسخگویی به هر سؤال برای پاسخدهنده 5 ،گزینه در مقیاس
لیکرت در نظر گرفتهشده است که از خیلی کم تا خیلی زیاد به ترتیب از  1تا  5نمرهگذاری شدهاند .بهمنظور
تحلیل دادهها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد .روایی پرسشنامه توسط اساتید علم اطالعات و
دانششناسی تأیید شد ،و پایایی آن ،از طریق ضریب آلفای کرونباخ طبق جدول ( )1به دست آمده است.
جدول  .1نتایج ضریب پایایی متغیرهای پژوهش
متغیر

کیفیت خدمات ارائه شده

رضایتمندی

سودمندی درک شده

اشتیاق به بازگشت

پایایی

0/89

0/87

0/85

0/83

با توجه به جدول  ،1ضریب آلفای کرونباخ همه متغیرهای پژوهش باالتر از  0/7بهدست آمده است
که نشانگر قابلیت اعتماد باالی ابزار پژوهش است.
یافتههای پژوهش
جدول  .2آمارههای توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش
متغیر

میانگین

انحراف معیار

بیشترین

کمترین

از مقدار متوسط 3

کیفیت خدمات ارائه شده

60/81

10/77

85

17

3/57

رضایتمندی

17/08

4/08

25

5

3/41

سودمندی درک شده

24/63

5/27

35

7

3/51

اشتیاق به بازگشت

22/14

5/54

35

7

3/16
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همانطور که در جدول ( )2مالحظه میشود ،میانگین و انحراف معیار متغیر کیفیت خدمات ارائه
شده به ترتیب برابر با  60/81و  ،10/77میانگین و انحراف معیار متغیر رضایتمندی به ترتیب برابر با  17/08و
 ،4/08میانگین و انحراف معیار متغیر سودمندی درک شده به ترتیب برابر با  24/63و  5/17و میانگین و
انحراف معیار متغیر اشتیاق به بازگشت به ترتیب برابر با  22/14و  5/54است .با توجه به اینکه میانگین همه
متغیرها بیشتر از مقدار متوسط  3است میتوان گفت که وضعیت کیفیت خدمات ارائه شده ،رضایتمندی،
سودمندی درک شده و اشتیاق به بازگشت بیشتر از میانگین متوسط است.
جهت اطمینان از نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف استفاده شده
است .در این آزمون اگر سطح معناداری مربوط به آماره  zکلموگروف-اسمیرنوف از  0/05کوچکتر باشد
فرض صفر رد میشود و اگر سطح معناداری از  0/05بزرگتر باشد دلیلی برای رد فرض صفر (یعنی نرمال بودن
متغیرها) وجود ندارد .نتایج مربوط به آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش در جدول ( )3ارائه شده است.
جدول  .3نتایج مربوط به آزمون کلموگروف-اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها
متغیر

کلموگروف اسمیرنوفZآماره

سطح معناداری

کیفیت خدمات ارائه شده

0/07

0/06

رضایتمندی

0/06

0/06

سودمندی درک شده

0/04

0 /2

اشتیاق به بازگشت

0/08

0/07

همانطور که در جدول  3مالحظه میشود ،با توجه به اینکه سطح معناداری مربوط به آماره
کلموگروفـاسمیرنوف برای همه متغیرهای پژوهش از  0/05بزرگتر شده است ،بنابراین از توزیع نرمال
برخوردار هستند.
جدول ( )4نتایج مربوط به رابطه متغیرهای جمعیتشناختی با میزان اشتیاق به بازگشت را نشان میدهد.
جدول  .4رابطه متغیرهای جمعیتشناختی با میزان اشتیاق به بازگشت
گروه

میانگین

درصد

متغیر

زن

22/23

63/5

مرد

23/73

36/5

مقطع

کارشناسی

22/14

87/5

تحصیلی

کارشناسی ارشد

21/21

9 /1

جنسیت

آزمون t

سطح معناداری

-3/325

0/001

0/02

0/36
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دکترا

24/71

3 /4

هفتهای چند بار

22/70

54/3

ماهی چند بار

21/37

31/7

سالی چند بار

24/57

10/1

به ندرت

24/75

3 /8

0/11

1/99

برای بررسی رابطهای جنسیت و میزان اشتیاق به بازگشت مراجعان از آزمون  tمستقل استفاده شد .با
توجه به اینکه سطح معناداری از خطای  0/05کمتر است .بنابراین بین آنان رابطه معناداری وجود دارد و با
توجه به بزرگتر بودن میانگین میزان اشتیاق به بازگشت مردان ( )23/73نسبت به میانگین اشتیاق زنان
( )22/23نتیجه گرفته میشود که میزان اشتیاق به بازگشت مردان بیشتر از زنان است.
برای بررسی رابطهای مقطع تحصیلی و تعداد دفعات مراجعه با میزان اشتیاق به بازگشت مراجعان از
آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد و از آنجا که سطح معناداری از خطای  0/05بیشتر شد است.
بنابراین بین آنان رابطه معناداری وجود ندارد.
جدول  .5نتایج آزمون رگرسیون خطی مربوط به تأثیر کیفیت خدمات ،رضایتمندی و سودمندی بر اشتیاق
به بازگشت
متغیر

ضریب مسیر

F

T

سطح معناداری

نتیجه

کیفیت خدمات ارائه شده

0/63

139/20

11/67

0/001

تأیید شد

رضایتمندی

0/63

141/26

11/88

0/001

تأیید شد

سودمندی درک شده

0/59

113/21

10/64

0/001

تأیید شد

در جدول ( )5نتایج مربوط به تحلیل رگرسیون اشتیاق به بازگشت با متغیرهای مستقل (پیشبین) ارائه
شده است .نتایج نشان میدهد که در سطح معنیداری  ،0/001کیفیت خدمات ارائه شده با مقدار 139/20
= ،Fدارای ضریب مسیر برابر با ( )beta= 0/63است .به عبارت دیگر  0/63درصد از واریانس متغیر وابسته
بهوسیله این متغیر مستقل پیشبینی شده است .همچنین رضایتمندی با مقدار  ،F= 141/26دارای ضریب مسیر
برابر با ( )beta= 0/63و سودمندی درک شده با مقدار  ،F= 113/21دارای ضریب مسیر برابر با (beta= 0/59

) است .بر این اساس میتوان ادعا کرد که سؤال محقق مبنی بر توانایی متغیرهای مستقل در پیشبینی واریانس
متغیر وابسته مورد تأیید قرار میگیرد.
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کیفیت خدمات

سودمندی
اشتیاق به بازگشت
Beta = 0/63

رضایتمندی

شکل  .1ضرایب تأثیر بین متغیرهای اصلی پژوهش

شکل ( )1ضریب تأثیر کیفیت خدمات ارائه شده ،رضایتمندی و سودمندی درک شده را بر اشتیاق
به بازگشـت به کتابخانه نشـان میدهد و به این معنا که هر سـه متغیر ذکرشـده بر اشـتیاق به بازگشـت مراجعان
کتابخانه نقش دارند.
نتیجه
دالیل بسیاری برای توجه به اهمیت اشتیاق به بازگشت مراجعهکنندگان کتابخانه وجود دارد؛ از
جمله این موارد میتوان به گسترش فرهنگ کتابخوانی اشاره کرد .هرچه سطح بینش و آگاهی عمومی
بیشتر باشد آن جامعه در پیشبرد اهداف ملی و فراملی خود موفقتر خواهد بود و کتابخانه ،یکی از نهادهایی
است که سهم بهسزایی در ترویج فرهنگ مطالعه دارد و نیز نقش عمدهای در حیات علمی و فرهنگی جامعه
ایفا میکند .بر این اساس کتابخانهها و بهخصوص کتابخانههای دانشگاهی با ارائه خدمات مناسبی میتوانند
در مراجعان انگیزه و اشتیاقی برای استفاده از امکانات و منابع اطالعاتی را فراهم کنند و در رسیدن این هدف
مؤثر باشند (معرفزاده و ایرجی.)1389 ،
داشتن کتابخانههایی با مراجعان مشتاق به بازگشت به کتابخانه میتواند عالقه و انگیزش مراجعان را برای
استفاده مداوم از کتابخانه فراهم آورد .اما موضوع مهم برای رسیدن به این امر ،درک چگونگی ایجاد اشتیاق در
مراجعان است زیرا سبب تضمین شناسایی راهکارهایی برای ارتقاء اشتیاق آنان میشود .اشتیاق به بازگشت
مراجعهکنندگان به کتابخانه میتواند بر مبنای رضایتمندی ،سودمندیدرک شده و کیفیت خدماتی باشد که در
کتابخانهها صورت میگیرد .به همین خاطر پژوهش حاضر به بررسی نقش کیفیت خدمات ارائه شده ،رضایتمندی
و سودمندیدرک شده بر اشتیاق به بازگشت مراجعهکنندگان کتابخانه پرداخته است .یافتههای پژوهش در جدول
( )2نشان داد که کیفیت خدمات ارائه شده ،رضایتمندی و سودمندیدرک شده و همچنین میزان اشتیاق به
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بازگشت از دیدگاه مراجعان در کتابخانه مرکزی دانشگاه رازی در وضعیت باالتر از حد متوسط قرار دارد.
طبق نتایج جدول ( ،)5هرچه سودمندی درک شده حاصل از استفاده از کتابخانه برای
مراجعهکنندگان بیشتر باشد اشتیاق بیشتری برای برگشت به کتابخانه پیدا میکنند .سودمندی درک شده
دقیقاً به میزان باور یک شخص از کاربردی بودن سامانه و تأثیر آن بر کارایی عملکرد وی مربوط میشود
(Davis, 1989؛ نقل از دهقانان و شاهمحمدی )1392 ،و احتمال ذهنی است که استفاده از کتابخانه مفید
است و موجب مراجعه مجدد دانشجویان برای استفاده از امکانات و خدمات کتابخانه میگردد .عامل
سودمندی درک شده با پارادایم هزینه -فایده تئوری تصمیم مشابهت دارد .این پارادایم بیان میکند که افراد
از میان استراتژیهای مختلف تصمیمگیری به شیوه مبادله شناختی بین تالشهای مورد نیاز برای هر استراتژی
و کیفیت و صحت تصمیمات منتج شده ،یکی را انتخاب میکنند (Davis & Bagozzi, 1999؛ نقل از
دهقانان و شاهمحمدی .)1392 ،در واقع افراد با برآورد سودمندی و هزینهـفایده استفاده از کتابخانه ،تصمیم
خود را در مورد استفاده مجدد از امکانات کتابخانه میگیرند .این نتیجه از پژوهش حاضر با پژوهش لیاکونو
و مککوی )2014( 1که تأثیر سودمندی بر نگرش و قصد استفاده کاربران را نشان دادهاند ،همراستاست.
از دیگر نتایج پژوهش که در جدول ( )5آمده است نقش رضایتمندی بر اشتیاق به بازگشت است.
بدون شک رضایت و اشتیاق به بازگشت مراجعهکنندگان کتابخانه بهطور تفکیکناپذیری با یکدیگر پیوند
دارند .اما با وجودی که مراجعان مشتاق عموماً راضی هستند ،رضایت ترجمه داشتن اشتیاق نیست و
رضایتمندی  63درصد توان پیشبینی میزان اشتیاق را دارد و در استفاده از کتابخانه عوامل بسیاری در ایجاد
اشتیاق مراجعهکنندگان به کتابخانه یا مراکز اطالعاتی مؤثرند .آشیان ( )1393در پژوهش خود بیان میکند
اشتیاق حقیقی بین مراجعهکننده و کتابخانه از طریق مؤلفههای متعددی مانند عملکرد کتابخانه ،اعتماد به
کتابخانه ،امید به بهتر شدن امکانات ،دسترسی آسان به منابع ،تکنولوژی ،خالقیت ،ارتقاء باور مراجعان و
بازاریابی شکل میگیرد ،بنابراین ،امروزه دیگر رضایتمندی کافی نیست و کتابخانهها نباید به رضایتمندی
مراجعان کفایت کنند .اما این رضایتمندی می تواند گام مهمی برای رسیدن به ایجاد انگیزه و عالقه برای
استفاده در مراجعان باشد و کتابخانهها را برای رسیدن به هدفی باالتر که همان ایجاد اشتیاق است یاری
رساند .نتایج پژوهش دهدشتی شاهرخ و عقیلی ( )1394و محمدیان ( )1395با پژوهش حاضر همخوانی
دارد ،یافتههای پژوهش آنها نشان داد مراجعان با سطح رضایت باالتر ،تمایل بیشتری به مراجعه مجدد به
کتابخانه را دارند و رضایت مراجعان بر نگرش و قصد مراجعه مجدد تأثیر دارد.
1. Loiacono & McCoy
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عامل دیگر کیفیت خدمات ارائه شده در کتابخانه است که نقش اساسی در ایجاد اشتیاق به بازگشت
در مراجعان دارد (طبق جدول  .)5کتابخانههایی که به سطح باالتری از کیفیت خدمات دست مییابند ،سطوح
باالتری از اشتیاق به بازگشت در مراجعان را بهعنوان مقدمهای برای دستیابی به اهداف و رسالت کتابخانه
خواهند داشت .به همین خاطر ناچار از توجه ویژه به کیفیت خدمات خود هستند .این امر ماندگاری بیشتر
مراجعان ،جذب مراجعان جدید و بهبود عملکرد را بهدنبال خواهد داشت .کتابدار متعهدی که دارای
تخصص ،مهارت و اخالق حرفهای است ،عامل اساسی در جذب مراجعهکنندگان است زیرا مهارت و
خدماتی که کتابداران ارائه میکنند ،میتواند زمینه مشاوره و راهنمایی صحیح برای کاربر را بهوجود آورد
(تاج الدینی و امیرتیموری )1396 ،و در کاربر اعتمادی بهوجود میآید که میتواند با مراجعه به کتابخانه
بهترین خدمات را دریافت کند .همچنین تهیه مجموعهای متناسب با نیازهای اطالعاتی مراجعان و روزآمد
نشانگر آن است که کتابخانه ،تا چه حد برای وجود اعضای خود ارزش قائل است و نسبت به رفع نیازهای
آنها احساس مسئولیت میکند و این امر در مراجعان اعتمادی را بهوجود آورند که بهترین منابع را در کتابخانه
میتوانند پیدا کنند .این نتیجه با پژوهش دورانس ( )1995و فخارطبسی ( )1396که بیان میکنند رفتار
کتابداران بر اشتیاق به بازگشت مراجعه به کتابخانه در مراجعان مؤثر است ،همراستاست.
از دیگر هدفهای این تحقیق ،سنجش رابطه جنسیت ،مقطع تحصیلی و تعداد دفعات مراجعه به
کتابخانه و اشتیاق به بازگشت مراجعان بود که طبق نتایج به دست آمده از جدول ( )4تنها بین جنسیت و
سطح اشتیاق به بازگشت مراجعان رابطه معناداری وجود داشته است و مردان اشتیاق بیشتری برای مراجعه به
کتابخانه نسبت به زنان داشتهاند .مقطع تحصیلی دانشجویان و تعداد دفعات مراجعه آنان به کتابخانه رابطهای
با میزان اشتیاق آنان نداشته است.
اشتیاق به بازگشت در مراجعان مالکی برای موفقیت کتابخانه است ،چون برای کتابخانه ،مراجعان
راضی و خوشحال خیلی بیشتر از هر چیزی رضایت خاطر ایجاد میکند و خیلی بهتر از یک سیستم بازاریابی
برای کتابخانه بازار فراهم میآورد .پس در میان آنچه که مدیران کتابخانه در جذب مراجعان باید بدانند،
هیچ مالکی مهمتر از موضوع اشتیاق به بازگشت مراجعان نیست و میبایست با بهرهگیری از روشهای
مختلف جمعآوری اطالعات و بهکارگیری سیستمهای اطالعرسانی نسبت به تعیین و دریافت تمایالت ،نیازها
و خواستههای مراجعان اقدام نموده ،تا در مراجعان خود اشتیاقی را بهوجود آورند که نهتنها ارتباط خود را
با کتابخانه قطع ننمایند ،بلکه مشوقی برای استفاده نامراجعان کتابخانه نیز باشند .بنابراین ،نتایج این پژوهش
میتواند مسئوالن کتابخانه را از عوامل تأثیرگذار بر اشتیاق به بازگشت مراجعهکنندگان آگاه ساخته و راه را
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برای اصالح و رفع کمبودها و برطرف نمودن نقاط ضعف در این زمینه هموار سازد.
پیشنهادها
 )1ایجاد شرایط و زمینههای الزم برای بهبود کیفیت خدمات ارائه شده در کتابخانه.
 )2نسبت به بهبود کیفیت خدمات ارائه شده به لحاظ تنوع خدمات (بهویژه خدمات قابل ارائه به صورت
حضوری و غیر حتی حضوری) ،شیوه ارتباط و نوع برخورد کتابداران با جامعه استفادهکننده از
کتابخانه ،انواع منابع اطالعاتی با توجه به قشر استفادهکنندگان و نیازهای متنوع آنان اقدام شود.
 )3ایجاد شرایط و زمینههای الزم برای افزایش رضایتمندی مراجعهکنندگان کتابخانه.
 )4پیشنهاد میشود کتابخانهها با تالش در جهت برطرف کردن خواستهها و انتظارات مشتریان تا رسیدن
به رضایت کامل ،به تحقق این هدف نزدیکتر شوند.
 )5ایجاد شرایط و زمینههای الزم برای ارتقای سودمندی درک شده مراجعهکنندگان کتابخانه.
 )6از آنجا که سودمندی درک شده حاصل از استفاده از کتابخانه برای مراجعهکنندگان بیشتر باشد اشتیاق
بیشتری برای برگشت به کتابخانه پیدا میکنند .پیشنهاد میشود مدیران کتابخانهها در راستای رسیدن
به اهداف کتابخانه ،این مسئله را مدنظر قرار دهند و امکاناتی را از این طریق در اختیار مراجعان قرار
دهند که مزیت نسبی بیشتری برای آنها داشته باشد و مراجعان را ترغیب به استفاده از خدمات کتابخانه
نماید و همچنین آگاه کردن مراجعان از مزایای حاصل از بهکارگیری خدمات کتابخانه را میتوان
بهعنوان یک استراتژی تبلیغاتی مهم جهت برنامهریزی برای کتابخانه در نظر گرفت.
پیشنهاد برای پژوهشهای آینده
 )1انجام پژوهشی در رابطه با شناسایی عوامل بازدارنده اشتیاق به بازگشت مراجعهکنندگان به کتابخانه
موجب میگردد که مسئوالن این سازمان را از عوامل بازدارنده اشتیاق به بازگشت مراجعهکنندگان
آگاه ساخته و راه را برای اصالح و برطرف نمودن آنها هموار سازد.
 )2انجام پژوهش مشابه در دیگر انواع کتابخانهها ،نقش این متغیرها را در بازگشت مراجعهکنندگان در
انواع کتابخانهها آشکارتر میکند و همچنین آنان را از احتمال بازگشت مراجعهکنندگان کتابخانه و
وضعیت عملکردشان مطلع میسازد.
 )3انجام پژوهش کیفی بهمنظور بررسی عوامل مؤثر بر اشتیاق به بازگشت به کتابخانه از طریق مصاحبه
با مراجعهکنندگان میتواند به شناسایی عوامل مؤثر دیگری منجر شود.
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The Role of Quality of Service, Satisfaction and Usefulness Perceived on the Willingness to
Return of Library Visitors: A Case Study of Kermanshah Razi University Central Library
Zohre Azizi
Mahmoud Moradi
Amin Zare
Razi University
Abstract
Introduction: Today, customer service is the ultimate goal of any service-making
organization. The eagerness to return is a solution to the problem that can be created
by library patrons to further the goals of libraries and one hope that visitors would
return to the library again and again. So, the purpose of this study is to investigate the
role of quality of services provided, satisfaction and perceived usefulness on the desire
of willingness to returning by clients of the central library of Kermanshah Razi
University, Iran.
Methodology: This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms
of data collection. The statistical population is all students of Razi University Central
Library, among whom 372 students were selected by simple random sampling method
by using Morgan table. Data were collected using service quality, satisfaction and
perceived usefulness questionnaires and a researcher-made questionnaire on
willingness to return.
Findings: Based on the data analysis, the quality of services provided with 0.63, the
perceived usefulness 0.95 and satisfaction 0.63 affect the rate of enthusiasm for the
willingness to return in Razi University Central Library clients. The quality of service
provided, the perceived usefulness and the satisfaction of the rate of willingness to
return to use are also increased. The results also showed that there was a significant
relationship between gender and the level of desire to willingness to return and men
had a greater desire to willingness to return to the library than women. But there was
no statistically significant difference in eagerness to willingness to return with regard
to education and number of visits to the library.
Conclusion: Considering the effectiveness of the quality of service provided, perceived
usefulness and satisfaction in increasing the rate of willingness to returning clients,
the necessary conditions and measures should be taken into account to promote all
three variables. The results of this research can be used in long-term planning of
Iranian libraries.
Keywords: Willingness to Return, Quality of service provided, Satisfaction, Perceived
usefulness, Academic libraries.
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چکیده
مقدمه :پژوهش حاضر با هدف رهگیری رسالت و جایگاه کتابخانه آموزشگاهی در اسناد باالدستی جمهوری
اسالمی ایران مانند سند چشمانداز در افق  ،1404قانون اساسی ،قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی ( ،) 1400-1396سند نقشه جامع علمی کشور ،سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور ،سند
تحول بنیادین آموزشوپرورش و برنامه درسی ملی انجام گرفته است.
روششناسی :این پژوهش از نوع توصیفی به روش اسنادی و تحلیل محتوای کیفی براساس رسالت کتابخانه
آموزشگاهی ایفال در اسناد باالدستی جمهوری اسالمی ایران انجام شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار
مکس کیو دی اِی استفاده شد.
یافتهها :بر اساس رسالت کتابخانه آموزشگاهی از منظر ایفال ،رسالت و کارکرد کتابخانه آموزشگاهی در سه
مقوله اصلی آموزش و سوادآموزی ،فرهنگی و فناوری قرار گرفت .در میان اسناد بررسی شده تنها چهار مرتبه
بهطور مستقیم به کتابخانه آموزشگاهی اشاره شده است .سند چشمانداز ،برنامه ششم توسعه ،نقشه جامع علمی
کشور ،سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی در مقوله فرهنگی ،سند قانون اساسی و نقشه مهندسی فرهنگی در
مقوله آموزش بیشترین رسالت مرتبط با کتابخانه آموزشگاهی را به خود اختصاص دادهاند .رسالت و کارکرد
مربوط به مقوله فناوری نیز در سند چشمانداز ،برنامه ششم توسعه و نقشه جامع علمی کشور قابل توجه است.
نتیجه :تنوع مقوله ها و مضامین شناسایی شده در سه سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور ،سند تحول بنیادین و
برنامه درسی ملی در ارتباط با ر سالت کتابخانه آموزشگاهی ،نشان از پتانسیل باالی سه سند فوق در راهبری
رسالت و کارکرد کتابخانه آموزشگاهی دارد .در اسناد باالدستی و بندهای مرتبط با رسالت کتابخانه

 .1دانشجوی دکترای علم اطالعات و دانششناسی ،دانشگاه تهران( ،نویسنده مسئول)؛ jafari.somayyeh@gmail.com
 .2دانشجوی دکترای علم اطالعات و دانششناسی ،دانشگاه خوارزمی؛ razieh.farshid@gmail.com
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آموزشگاهی به طور مستقیم به کتابخانه آموزشگاهی اشاره نشده ،اما بسیاری از بندها قابلیت پیگیری ،تحقق و
اجرا توسط آموزشوپرورش و بهطور خاص کتابخانههای آموزشگاهی را دارند .این کتابخانهها به شرط
برخورداری از حمایت الزم نظیر اختصاص و دریافت بودجه ،امکانات و تجهیزات و همچنین بهرهمندی از
نیروهای متخصص در تحقق رسالت و مأموریتهای کالن آموزشی ،فرهنگی و فناوری کشور همچون سایر
نهادهای مرتبط در کشور قادر خواهند بود بهعنوان بازوهای توانمند عمل کرده و زمینه رشد و تعالی کاربران
خود در درجه اول و در مرحله بعدی شهروندان هر جامعهای را آماده سازند.
کلیدواژهها :کتابخانه آموزشگاهی ،آموزشوپرورش ،تحلیل محتوا ،دولت ،اسناد باالدستی.

مقدمه
امروزه یکی از ارکان اساسی زندگی بشر را اطالعات و دانش معتبر و روزآمد تشکیل میدهد؛
همچنین جریان اطالعات مهمترین حلقه اتصال علم و فناوری است .به بیان دیگر اطالعات قدرت است و
ضروری است که در خدمت تمام افراد جامعه قرار گیرد (محمدبیگی .)1387 ،در چنین شرایطی
آموزشوپرورش که وظیفه آماده ساختن دانشآموزان برای زندگی آینده را بر عهده دارد برای همگام شدن
با شرایط موجود ،الزم است ساختار خود را از شیوه معلممحور به شیوه پژوهشمحور تغییر دهد .در شیوه
اخیر دانشآموز نقشی محوری و اساسی داشته و بهصورت فعاالنه در فرایند یادگیری خود درگیر میشود.
در چنین شرایطی آموزش مهارتهای سواد اطالعاتی به دانشآموزان ضرورت دارد.
در راستای تحقق هدف فوق دانشآموز باید به منابع و رسانههای مختلف اطالعاتی در یک مرکز
یادگیری دسترسی داشته باشد؛ از جمله نهادهای مهم در این راستا کتابخانه آموزشگاهی است (بیگدلی و
ذوالفقاریاصل .)1396 ،کتابخانه آموزشگاهی فضای یادگیری فیزیکی و دیجیتالی مدرسه است که در آن
خواندن ،پرسوجو ،تحقیق ،تفکر ،تخیل و خالقیت برای سفر دانشآموزان از اطالعات بهسوی دانش و رشد
شخصی ،اجتماعی و فرهنگی آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است .این مکان فیزیکی و دیجیتالی با چندین
اصطالح (بهعنوان مثال ،مرکز رسانه ،مرکز اسناد و اطالعات ،مرکز منابع کتابخانه ،محوطه باز یادگیری
کتابخانه )1شناخته شده است اما کتابخانه مدرسه (آموزشگاهی) اصطالحی است که معموالً در تسهیالت و
کارکردها مورد استفاده قرار میگیرد ( .)IFLA, 2015کتابخانههای مدارس دارای کیفیت ،موجب
سوادآموزی و یادگیری و پیشرفت دانشآموزان شده و در واقع نوعی کالس دوم برای دانشآموزان
محسوب میشوند ( .)Pappu & Sawhney, 2019; Malekani & Mubofou, 2019در چنین محیطی

1. Library learning commons
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کتابدار بهعنوان متخصص اطالعات در فراهمآوری و ارزیابی منابع ،در راستای آگاهیرسانی برای
دانشآموزان ،معلمان ،مدیران و برنامهریزی راهبردی برای جایابی و دسترسپذیری اطالعات در داخل و
خارج مرکز رسانهای تالش میکند (اشرفیریزی .)1384 ،کتابداران مدرسه باید بر فعالیتهای اصلی
آموزشی زیر تمرکز کنند:
• ارتقای سواد و خواندن
• سواد رسانهای و اطالعاتی
• یادگیری مبتنی بر پرسوجو (بهعنوان مثال یادگیری مبتنی بر مسئله ،تفکر انتقادی)
• ادغام فناوری
• توسعه حرفهای معلمان
• درک ادبیات و فرهنگ ()IFLA, 2015
در متون و پژوهشهای گوناگون بر ضرورت وجود کتابخانه آموزشگاهی و بهکارگیری کتابداران
متخصص بهمنظور افزایش اثربخشی مدارس و کتابخانههای آنها تأکید شده است (Dow & McMahnon-

Barack, 2015; Lakin, 2012؛ ذوالفقاریاصل1395 ،؛ ملکیان .)1394 ،این در حالی است که در کشور ما
کتابخانه آموزشگاهی هنوز به معنای واقعی جایگاه خود را بهعنوان یکی از ضروریات الزم برای پیشرفت
جامعه پیدا نکرده است.
یافتههای پژوهشهای زیادی در داخل و خارج کشور نیز نشان میدهد کتابخانههای آموزشگاهی
در بسیاری از جنبهها به لحاظ کمی و کیفی دچار مشکالتی هستند .مهمترین این مشکالت عدم تعهد دولتها
و مسئوالن نسبت به ایجاد و توسعه این کتابخانهها ،عدم تخصیص بودجه رسمی برای ایجاد فضا و مکان
استاندارد ،تغییر مکرر برنامه درسی که بر تأمین و توسعه مجموعه و طراحی و ارائه خدمات تأثیر میگذارد
و عدم به کارگیری نیروی انسانی متخصص ،عدم اختصاص ساعت کتابخانه و آموزش مهارتهای سواد
اطالعاتی در برنامه درسی مدرسه ذکر شده است (عمویی اوجاکی1381 ،؛ ضیایی ،سالمی و متقی دادگر،
1395؛ بیگدلی و جمشیدی1393 ،؛  .)Malekani & Mubofu, 2019; Mojapelo, 2018در پژوهش
پیمایشی ویکرامانیک )2016( 1عالوه بر مشکالت فوق ،مشخص شد که کتابداران مدرسه نسبت به شغل
خود نگرش نسبتاً منفی دارند.
علیرغم تأکید بر نقش کتابدار متخصص در منابع مختلف از یکسو و مشکل کمبود نیروی
1. Wickramanayake
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متخصص بر اساس پژوهشهای انجام شده از سوی دیگر ،وزارت آموزشوپرورش در سال  1389پست
کتابدار را حذف کرده و وظایف آنرا به معلم پرورشی سپرد .بنابراین واضح است که فلسفه وجودی و نقش
و وظایف کتابخانه آموزشگاهی در نظام آموزشوپرورش جمهوری اسالمی ایران به درستی تبیین نشده و
دولت و مدیران آموزش وپرورش کشور ما همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه به این کتابخانهها
بهعنوان پدیدهای جنبی مینگرند ()Mojapelo, 2018؛ همچنین در کلیات طرح نظام جدید آموزشوپرورش
جمهوری اسالمی ایران اصولی که بهصراحت از وجود خطمشی برای کتابخانه آموزشگاهی صحبت کند و
جایگاه آنرا در پیادهسازی مجموعهای از رسالت و سیاستهای آموزشوپرورش بیان کند به چشم
نمیخورد؛ این در حالی است که انتظار میرود کتابخانههای آموزشگاهی با توجه به نوع مخاطبان و
کارکردهای گسترده خود در جوامع ،دارای جایگاهی مناسب در اسناد باالدستی کشورها باشند.
از سوی دیگر متخصصان و برنامهریزان ریشه بسیاری از کاستیها در حوزههای مختلف در کشور
را در عدم توجه قوانین و مصوبات ،اسناد و برنامههای کالن کشور به مأموریت و کارکردهای حوزههای
فوق دانسته و پژوهشهایی در این خصوص انجام دادهاند (وزیری ،مردانی و وصفی1395 ،؛ فارسی علیآباد،
ناطقی و سیفی1396 ،؛ دیبایی صابر ،عباسی ،فتحی واچارگاه و صفایی موحد1395 ،؛ طرهانی ،آزادیاندلسم،
1397؛ کشاورز ،امین بیدختی و محمدی فر1397 ،؛ رزی ،امامجمعه و احمدی)1396 ،؛ پژوهشهای مکتبی-
فرد ( )1385و جعفری باقیآبادی و حسنزاده ( )1396نیز در ارتباط با کتابخانه عمومی نشان میدهند که در
اسناد فرادستی کشور ،بیش از صد بند وجود دارد که به شکل مستقیم و غیرمستقیم از طریق کتابخانههای
عمومی قابل تحقق است و این در صورتی است که در بیشتر بندها به کتابخانه عمومی و خطمشی و رسالت
آن اشاره مستقیمی نشده است.
در حوزه کتابخانه آموزشگاهی نیز مروری کلی بر اسناد باالدستی نشان میدهد چنانکه باید به رسالت
و کارکرد آن در اسناد فوق توجه نشده است .از این دیدگاه ضروری است که در تعیین رسالت و خطمشیها
و برنامهریزی برای رسیدن به آنها در اسناد باالدستی دقیقتر اندیشیده و عمل نمود (دیانی .)1384 ،از سویی
دیگر در محدوده نظام اطالعرسانی ،هر کارکرد باید دارای هدفهای از پیش تعیین شده باشد که به منزله
مقاصد عمل نموده و عملکرد واقعی با استفاده از آنها مورد سنجش قرار گیرد .بنابراین انتظار میرود در
اسناد و برنامهریزیهای کالن و ملی ،کتابخانههای آموزشگاهی به منزله یکی از پیشنیازهای اساسی توسعه
فرهنگی جامعه ،دارای رسالت و برنامههایی از پیش تعیین شده باشند چرا که رسالت و مأموریتها ،آنچه را
که از کتابخانههای آموزشگاهی انتظار انجام آنها میرود مدون میکند .واضح است که رسالت و
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کارکردهای کتابخانه آموزشگاهی توسط سازمانهای بینالمللی معتبر مانند ایفال/یونسکو و

آی.اِی.اس.ال1

تدوین و منتشر شده و بر کیفیت خدمات کتابخانههای مدارس تأثیر گذاشته است ( .)Onal, 2009اما
همان طور که در باال نیز اشاره گردید میزان و چگونگی تحقق رسالت و کارکردها در هر جامعهای تا حد
زیادی بستگی به دیدگاه و تعهد مسئوالن آن جامعه نسبت به نقش و رسالت کتابخانه آموزشگاهی و همچنین
جایگاه آن در قوانین و مصوبات جامعه مورد نظر دارد .بدون شک اگر حضور مستقیم کتابخانههای
آموزشگاهی و رسالت و جایگاه آنها در اسناد و قوانین ،پررنگتر از گذشته باشد افراد و سازمانهای مسئول،
تعهد بیشتری نسبت به تحقق کارکرد واقعی این کتابخانهها و رفع مشکالت آنها داشته باشند.
دولتها و سازمانهای تابعه همواره بهمنظور نیل به توسعه و پیشرفت همهجانبه و هموار ساختن مسیر
خود ،اسناد و چشماندازهای کالنی را تدوین میکنند که در آنها به ترسیم خطمشی و مأموریتهای خود
میپردازند .بهعبارتی دیگر می توان آنها را نقشه راه قلمداد کرد .اسنادی از جمله قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران و پیوست آن ،قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسالمی ایران ( ،)1400-1396سند چشمانداز جمهوری اسالمی ایران در افق  ،1404سند نقشه جامع علمی
کشور و سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور از مهمترین استاد باالدستی مشترک در بیشتر حوزهها در کشور
و سند تحول بنیادین آموزشوپرورش و برنامه درسی ملی از جمله اسناد ملی مهم در حوزه آموزشوپرورش
بهشمار میرود.

بر اساس مطالب فوق ،پژوهش حاضر درصدد است تا رسالت و مأموریتهای مرتبط با کتابخانه
آموزشگاهی را بر اساس رسالت کتابخانه آموزشگاهی از منظر ایفال ( 13رسالت) در اسناد باالدستی
جمهوری اسالمی ایران رهگیری کند .بدیهی است که در راستای انجام این پژوهش ،جایگاه کتابخانه
آموزشگاهی نیز در اسناد مورد بررسی مشخص میگردد .بنابراین پژوهش حاضر بر مبنای مسأله و هدف
خود به سؤاالت زیر پاسخ خواهد داد:
 .1رسالت و مأموریتهای مرتبط با کتابخانه آموزشگاهی در اسناد باالدستی جمهوری اسالمی ایران
چگونه تعریف شدهاند؟
 .2در سند چشمانداز ،برنامه ششم توسعه ،سند نقشه جامعه علمی کشور ،سند نقشه مهندسی فرهنگی
کشور ،سند تحول بنیادین آموزشوپرورش و برنامه درسی ملی چه جایگاهی برای کتابخانه
آموزشگاهی در نظر گرفته شده است؟
)1. International Association of School Librarianship (IASL
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روششناسی پژوهش
این پژوهش از نوع توصیفی به روش اسنادی و تحلیل محتوای کیفی انجام شده است .در تحلیل
محتوای کیفی ،متن به شیوهای قاعدهمند و گامبهگام به واحدهای تحلیلی تقسیم میشود و با دنبال کردن سؤال
اصلی یا همان مسأله پژوهش مقولهها بر اساس جنبههای نظری ویژه تکوین مییابند (حریری .)1385 ،در تحلیل
محتوای کیفی مسیر حرکت عمدت ًا از متن بهسمت بیرون کشیدن مقوالت و ایجاد مدلها و نقشههای مفهومی
است.
در پژوهش حاضر ،ابتدا با رصد و جستجو پیرامون میزان اهمیت و مبنایی بودن اسناد باالدستی در
تصمیمات و برنامههای کشوری ،اسنادی مانند قانون اساسی ،قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی ( ،)1400-1396سند چشمانداز در افق  ،1404سند نقشه جامع علمی کشور و سند نقشه
مهندسی فرهنگی کشور به منزله مهمترین استاد باالدستی مشترک در تمام حوزهها در کشور و سند تحول
بنیادین آموزشوپرورش و برنامه درسی ملی از جمله اسناد ملی مهم در حوزه آموزشوپرورش شناسایی
شدند .بنابراین واحد تحلیل در این پژوهش مجموعهای از اسناد است که از طریق نمونهگیری

هدفمند1

انتخاب و بررسی شدند.
در گام بعدی پژوهش ،تحلیل محتوای کیفی اسناد در قالب مراحل زیر انجام گرفت؛ ابتدا با توجه به
رسالت کتابخانه آموزشگاهی از منظر ایفال (مقولههای فرعی) ،مقوالت اصلی در رابطه با رسالت و مأموریت
کتابخانههای آموزشگاهی در سه دسته مقوله اصلی آموزش و سوادآموزی ،فرهنگی و فناوری شکل گرفت.
در مرحله بعدی اسناد مورد نظر در نرمافزار مکس کیو دی اِی 2وارد شده و گزارههای مرتبط برای قرار گرفتن
در هر یک از مقولههای فرعی و اصلی کدگذاری شد .الزم به یادآوری است تحلیل محتوای کیفی در مقایسه
با تحلیل محتوای کمی با الگوها و مضامین نهان متون بیش از شمارش کلمات و اصطالحات آشکار متن
سروکار دارد .در مرحله پایانی دادهها با استفاده از نرمافزار فوق پردازش و نتایج تفسیر شدند.
رسالت کتابخانههای آموزشگاهی
کتابخانهها و مراکز اطالعاتی از ابزارهای مؤثر در آموزشوپرورش جدید هستند که در قلب نظام
آموزشی موجود ،اطالعات و دانش را اشاعه میدهند.کتابخانه و کتابداران آموزشگاهی با ارائه خدمات
آموزشی متنوع و هماهنگ با نظام آموزش مدارس سبب گسترش مهارت سواد اطالعاتی کاربران خود
1. Purposeful Sampling
2. Maxqda
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میشوند و بهنوعی تقویتکننده و مکمل آموزش رسمی هستند (ذوالجناحی .)1394 ،بنابراین این کتابخانهها
دانشآموزان را به مهارتهای یادگیری مادامالعمر مجهز ساخته و پل رابط میان نظام آموزشی و دنیای دانشی
فراتر از مدرسه هستند .دومین ویرایش تجدیدنظر شده «رهنمودهای ایفال برای کتابخانههای

آموزشگاهی1

( »)2015هدف کتابخانههای آموزشگاهی را بهشرح زیر دانسته است:
«هدف تمام کتابخانههای آموزشگاهی تربیت دانشآموزان باسواد اطالعاتی است که مشارکت-
کنندگان مسئول و اخالقمداری در جامعه باشند .دانشآموزان باسواد اطالعاتی یادگیرندگانی شایسته و
خودمحور هستند که از نیازهای اطالعاتی خود آگاهی دارند و در دنیای ایدهها نقش فعال دارند .آنان به
توانایی خود در حل مسأله اطمینان دارند و می دانند چگونه اطالعات مرتبط و قابل اعتماد را جایابی کنند.
آنان میتوانند ابزارهای فناوری را بهکار گیرند تا به اطالعات دسترسی پیدا کنند و آنچه را یاد گرفتهاند به
دیگران انتقال دهند .آنان قادر هستند در شرایطی که پاسخهای چندگانه وجود دارد یا پاسخی وجود ندارد
بهراحتی عمل کنند .آنان برای کار خود استانداردهای باالیی لحاظ میکنند و محصوالتی باکیفیت تولید
میکنند .دانشآموزان باسواد اطالعاتی انعطافپذیر هستند ،با تحوالت سازگاری دارند و میتوانند بهصورت
انفرادی و گروهی انجام وظیفه نمایند».
در بیانیه ایفال همچنین مهارتهایی برای دانشآموزان برشمرده میشود که انتظار میرود از طریق
کتابخانه آموزشگاهی بیاموزند .این مهارتها شامل :مهارت یادگیری خود راهبری (توانایی استفاده از منابع
رسانهای) ،مهارت مشارکت و همکاری (هنگامیکه دانشآموزان بهطور گروهی کار میکنند ،یاد میگیرند
چگونه از عقاید خود دفاع کنند و چگونه دیدگاههای دیگران را بهطور سازنده نقد کنند ،آنان میآموزند
تفکرات متفاوت را تصدیق کنند و نسبت به پیشینههای علمی افراد و سوابق آنها و سبک یادگیری آنها
احترام بگذارند) ،مهارت برنامهریزی (دانشآموزی که مهارت برنامهریزی دارد باید قادر باشد اهدافش را
تعیین کند ،مشکالت و مسائل خود را شناسایی و بیان کند و روش کاری را برای رسیدن به آن هدف
طراحی کند) ،مهارت مکانیابی و گردآوری اطالعات (این مهارت شامل شناخت نظم الفبائی و عددی،
استفاده از انواع ابزارهای متفاوت برای بازیابی اطالعات از پایگاههای اطالعاتی رایانهای و اطالعیابی از
اینترنت است) ،مهارت انتخاب و ارزیابی منابع (دانشآموزان نیازمند پرورش مهارت تفکر خالق و ارزیابی
هستند) ،مهارت سازماندهی و ثبت اطالعات (یک کتابدار باید درباره نحوه نگارش ،نوشتن سرتیتر ،فصل،
مراجع و فهرست مطالب دانشآموزان را راهنمایی کند ،همچنین مهارتهایی همچون خالصهنویسی ،نحوه
1. IFLA School Library Guidelines

 134پژوهش نامه کتابداری و اطالع رسانی ،دانشگاه فردوسی مشهد

سال  ،11شماره  ،1بهار و تابستان 1400

نقلقول مطالب ،نوشتن کتابشناسی کامل و دقیق هم باید در کتابخانه و توسط کتابدار آموزش داده شود)،
مهارت ارتباطات و درک متقابل (با کسب مهارت ارتباطات دانشآموز نشان میدهد آیا درک واقعی و
درستی از اطالعاتی که تهیه کرده است داشته یا خیر؛ و بهراستی تبدیل اطالعات گردآوری شده به دانش
فردی یک فعالیت چالشبرانگیز است) ،مهارت ارزیابی (ضروری است دانشآموز بتواند درباره تالشی که
کرده و آنچه بهدست آورده است ،تفکر انتقادی داشته باشد).
در ادامه و در راستای آموزش و یادگیری مهارتهای فوق به  13رسالت اصلی کتابخانه آموزشگاهی
از منظر ایفال اشاره خواهیم داشت؛ شناخت این رسالتها ،ما را در تحلیل اسناد باالدستی مورد نظر جهت
درک و رهگیری جایگاه و رسالت این کتابخانهها یاری خواهد داد:
 )1تربیت دانشآموزان که میدانند چگونه اطالعات مرتبط و قابل اعتماد را جایابی کنند
 )2تربیت دانشآموزان شایسته و خودمحور
 )3تربیت دانشآموزان که از نیازهای اطالعاتی خود آگاهی دارند
 )4تربیت دانشآموزان با انعطافپذیری و سازگاری باال
 )5تربیت دانشآموزان باقدرت تصمیمگیری باال در شرایطی که پاسخهای چندگانه وجود دارد یا
پاسخی وجود ندارد
 )6تربیت دانشآموزان باسواد اطالعاتی و مشارکتکنندگان مسئول و اخالقمدار جامعه
 )7تربیت دانشآموزان با ایدههای نقش فعال
 )8تربیت دانشآموزان با توانایی مشارکت با دیگران بهصورت انفرادی و گروهی
 )9تربیت دانشآموزانی که استانداردها و کیفیت محصوالت برایشان مهم است
 )10تربیت دانشآموزانی که میدانند حق آزادی دسترسی به اطالعات را دارند
 )11تربیت دانشآموزان با مهارت تفکر خالق
 )12تربیت دانشآموزان با توانایی استفاده از ابزارهای فناوری برای دسترسی به اطالعات
 )13تلفیق فناوری اطالعات در برنامه درسی ()IFLA, 2015
یافتهها
با توجه به  13رسالت کتابخانه آموزشگاهی از منظر ایفال که در باال به آن اشاره شد میتوان رسالت
این کتابخانهها را در قالب سه مقوله اصلی آموزش و سوادآموزی ،فرهنگی و فناوری در نظر گرفت .برای
پاسخ به سؤاالت پژوهش ،رسالت کتابخانه آموزشگاهی در اسناد باالدستی با در نظر داشتن مقولههای اصلی
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فوق در قالب مقولههای فرعی بر اساس  13رسالت کتابخانه آموزشگاهی استخراج گردید .الزم به توضیح
است که گزارههایی که از متن اسناد استخراج شدهاند ،هر یک به نحوی با یک یا چند جنبه از رسالت
کتابخانه آموزشگاهی مرتبط میباشند.
رسالت کتابخانه آموزشگاهی در سند چشمانداز جمهوری اسالمی ایران در افق 1404

سند چشمانداز ایران در افق  1404سندی است که در تدوین و تصویب برنامههای توسعه و
بودجههای سالیانه مورد توجه قرار گرفته و شاخصهای کمی کالن آنها از قبیل نرخ سرمایهگذاری ،درآمد
سرانه ،تولید ناخالصی ملی ،نرخ اشتغال و تورم ،کاهش فاصله درآمد میان دهکهای باال و پایین جامعه،
رشد و فرهنگ و آموزش و پژوهش و تواناییهای دفاعی و امنیتی باید متناسب با سیاستهای توسعه و
اهداف و الزامات چشمانداز ،تنظیم و تعیین گردد و این سیاستها و هدفها بهصورت کامل مراعات شود.
بنابراین سند فوق سندی کلی است و بهطور خاص در آن نام موسسه یا سازمان خاصی نیامده است .لذا برای
تحلیل جایگاه و اهمیت کتابخانههای آموزشگاهی الزم است این سند در سطحی عمیقتر مورد تحلیل قرار
گیرد .بنابراین میتوان بندهایی از این سند را که در ارتباط با مقولههای اصلی آموزش و سوادآموزی،
فرهنگی و فناوری است مرتبط با رسالت کتابخانه آموزشگاهی نیز در نظر گرفت (جدول .)1
جدول  .1رسالت کتابخانه آموزشگاهی در سند چشمانداز جمهوری اسالمی ایران در افق 1404
مقوله اصلی
آموزش و سوادآموزی

مقوله فرعی

فراوانی

تربیت دانشآموزان شایسته و خودمحور

1

تربیت دانشآموزان که از نیازهای اطالعاتی خود آگاهی دارند

1

تربیت دانشآموزان باسواد اطالعاتی و مشارکتکنندگان مسئول
فرهنگی

فناوری

و اخالق مدار جامعه

1

تربیت دانشآموزان با ایدههای نقش فعال

1

تربیت دانشآموزان بامهارت تفکر خالق

1

تلفیق فناوری اطالعات در برنامه درسی

2

پس از تحلیل اطالعات جدول فوق ،که شامل رسالت کتابخانه آموزشگاهی و فراوانی آنها در سند
چشمانداز است نتیجه زیر که مربوط به هر مقوله است ،بهدست آمد.
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تصویر  .1رسالت کتابخانه آموزشگاهی در سند چشمانداز جمهوری اسالمی ایران در افق 1404

بر اساس تصویر فوق در میان سه مقوله اصلی مرتبط با رسالت کتابخانه آموزشگاهی ،مقوله اصلی
فرهنگ و زیرمقولههای مربوط به آن در سند چشمانداز سهم بیشتری را به خود اختصاص داده است.
رسالت کتابخانه آموزشگاهی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران با توجه به محتوای انقالب اسالمی ایران مبین عملکرد نهادهای
فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسالمی است و به مقولههای
متفاوتی در آن پرداخته شده است .در سند قانون اساسی کشور بهتمامی موضوعات در چهارده فصل در قالب
 177اصل اشاره شده است .پس از مطالعه و تحلیل محتوای سند فوق ،رسالت کتابخانه آموزشگاهی و فراوانی
آنها رهگیری شد (جدول  )2که نتیجه آن نیز در تصویر  2آمده است.
جدول  .2رسالت کتابخانه آموزشگاهی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
مقوله اصلی
آموزش و سوادآموزی
فرهنگی

مقوله فرعی

فراوانی

تربیت دانشآموزان شایسته و خودمحور

3

تربیت دانشآموزان که از نیازهای اطالعاتی خود آگاهی دارند

1

حق آزادی دسترسی به اطالعات

2

در سند فوق بیشتر به دو مقوله فرهنگ و آموزش پرداخته شده و متأسفانه اشارهای به خطمشیهای
مرتبط با فناوری نشده است و قانون اساسی از بعد مقوله فناوری نیاز به بازنگری و تغییر دارد .در میان دو
مقوله مورد توجه نیز ،سهم آموزش در این سند بیشتر است.

سال  ،11شماره  ،1بهار و تابستان 1400
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تصویر  .2رسالت کتابخانه آموزشگاهی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

رسالت کتابخانه آموزشگاهی در برنامه پنجساله ششم توسعه

قانون برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسالمی تصویب و با نظارت مجمع تشخیص مصلحت
نظام تصویب شد که شامل موضوعات اساسی و محوری در حوزههای گوناگون است .در قانون برنامه پنج
ساله ششم توسعه در مجموع  24مورد از مصادیق مرتبط با رسالت کتابخانه آموزشگاهی شناسایی شد.
جدول  .3رسالت کتابخانه آموزشگاهی در برنامه قانون برنامه پنجساله ششم
مقوله اصلی

مقوله فرعی

فراوانی

آموزش و

تربیت دانشآموزان شایسته و خودمحور

4

سوادآموزی

تربیت دانشآموزان که از نیازهای اطالعاتی خود آگاهی دارند

4

تربیت دانشآموزان باسواد اطالعاتی و مشارکتکنندگان مسئول و اخالق مدار جامعه

4

تربیت دانشآموزان با ایدههای نقش فعال

3

تربیت دانشآموزان با توانایی مشارکت با دیگران بهصورت انفرادی و گروهی

2

تربیت دانش آموزانی که استانداردها و کیفیت محصوالت برایشان مهم است

1

تربیت دانشآموزان با مهارت تفکر خالق

1

تربیت دانش آموزان با توانایی استفاده از ابزارهای فناوری برای دسترسی به اطالعات

1

تلفیق فناوری اطالعات در برنامه درسی

5

فرهنگی

فناوری

در تصویر زیر ،سهم سه مقوله اصلی رسالت کتابخانه آموزشگاهی در قانون برنامه پنجساله ششم
توسعه نشان داده شده است.

تصویر  .3رسالت کتابخانه آموزشگاهی در قانون برنامه ششم توسعه
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در سند فوق سهم مقوله فرهنگ در مقایسه با دو مقوله دیگر که فراوانی آنها نسبت ًا برابر است بیشتر میباشد.
رسالت کتابخانه آموزشگاهی در سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور

سند نقشه مهندسی فرهنگی بهعنوان یک سند باالدستی شامل هفت فصل است .این سند با همکاری
و مشارکت فعال و همهجانبه نهادها و مراکز علمی پژوهشی ،محققان و اندیشمندان و کارشناسان حوزه و
دانشگاه و دستگاه های اجرایی و فرهنگی تهیه و تنظیم گردیده است .در سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور
در مجموع  105رسالت مرتبط با کتابخانه آموزشگاهی شناسایی گردید.
جدول  .4رسالت کتابخانه آموزشگاهی در سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور
مقوله فرعی

فراوانی

مقوله اصلی

تربیت دانشآموزان که میدانند چگونه اطالعات مرتبط و قابل اعتماد را جایابی کنند

3

تربیت دانشآموزان شایسته و خودمحور

20

آموزش و

تربیت دانشآموزان که از نیازهای اطالعاتی خود آگاهی دارند

22

سوادآموزی

تربیت دانشآموزان با انعطافپذیری و سازگاری باال

4

تربیت دانشآموزان با قدرت تصمیمگیری باال در شرایطی که پاسخهای چندگانه
وجود دارد یا پاسخی وجود ندارد

فرهنگی

فناوری

2

تربیت دانشآموزان باسواد اطالعاتی و مشارکتکنندگان مسئول و اخالق مدار جامعه

7

تربیت دانشآموزان با ایدههای نقش فعال

1

تربیت دانشآموزان با توانایی مشارکت با دیگران بهصورت انفرادی و گروهی

2

تربیت دانش آموزانی که استانداردها و کیفیت محصوالت برایشان مهم است

2

تربیت دانشآموزان با مهارت تفکر خالق

7

تربیت دانشآموزان با توانایی استفاده از ابزارهای فناوری برای دسترسی به اطالعات

3

تلفیق فناوری اطالعات در برنامه درسی

5

در نمودار زیر ،نتایج مربوط به بررسی سه مقوله اصلی مرتبط با رسالت و مأموریت کتابخانه
آموزشگاهی در سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور آمده است .در سند فوق نیز سهم مقوله آموزش در مقایسه
با دو مقوله دیگر بیشتر است.

رهگیری رسالت و جایگاه کتابخانه آموزشگاهی در139 ...
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تصویر  .4رسالت کتابخانه آموزشگاهی در نقشه مهندسی فرهنگی کشور

رسالت کتابخانه آموزشگاهی در سند نقشه جامع علمی کشور

نقشه جامع علمی کشور سندی است که با در نظر گرفتن چشمانداز و راهبردهای علم و فناوری در
سطوح کالن و عملیاتیتر نظیر برنامه های پنج ساله توسعه کشور و همچنین برای اهداف علمی و فناوری،
اقتصاد و صنعت در افق چشمانداز بیستساله نظام طراحی شده و توسط شورای عالی انقالب فرهنگی به
تصویب رسیده است .در سند نقشه جامع علمی کشور در مجموع  60مورد رسالت کتابخانه آموزشگاهی
شناسایی شده است.
جدول  .5رسالت کتابخانه آموزشگاهی در سند نقشه جامع علمی کشور
مقوله اصلی
آموزش و
سوادآموزی

فرهنگی

فناوری

مقوله فرعی

فراوانی

تربیت دانشآموزان شایسته و خودمحور

6

تربیت دانشآموزان که از نیازهای اطالعاتی خود آگاهی دارند

1

تربیت دانشآموزان با انعطافپذیری و سازگاری باال

1

تربیت دانشآموزان باسواد اطالعاتی و مشارکتکنندگان مسئول و اخالق مدار جامعه

9

تربیت دانشآموزان با ایدههای نقش فعال

7

تربیت دانشآموزان با توانایی مشارکت با دیگران بهصورت انفرادی و گروهی

4

حق آزادی دسترسی به اطالعات

3

تربیت دانشآموزان با مهارت تفکر خالق

5

تربیت دانش آموزان با توانایی استفاده از ابزارهای فناوری برای دسترسی به اطالعات

7

تلفیق فناوری اطالعات در برنامه درسی

15

در تصویر  ،5نتیجه بررسی و تحلیل سه مقوله اصلی مرتبط با رسالت و مأموریتهای کتابخانه
آموزشگاهی در سند نقشه جامع علمی کشور آمده است.
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تصویر  .5رسالت کتابخانه آموزشگاهی در نقشه جامع علمی کشور

همانطور که تصویر فوق نیز نشان میدهد سهم دو مقوله فرهنگ و فناوری نسبت به آموزش در این
سند بیشتر است.
رسالت کتابخانه آموزشگاهی در سند تحول بنیادین آموزشوپرورش

مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزشوپرورش ،شامل فلسفه تعلیم و تربیت در جمهوری اسالمی
ایران ،فلسفه تعلیم و تربیت رسمی عمومی در جمهوری اسالمی ایران و رهنامه نظام تعلیم و تربیت رسمی
عمومی در جمهوری اسالمی ایران است که در جلسه شورای عالی آموزشوپرورش مورخ دوم مرداد 1389
تأیید کلی شد و مبنای تمامی سیاستگذاریها ،برنامهریزیها و تولید اسناد تحولی در نظام تعلیم و تربیت
رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران قرار گرفت.
این سند که مهمترین عامل انتقال ،بسط و اعتالی فرهنگ در جامعه اسالمی ایران است مسئولیت
آمادهسازی دانشآموزان جهت تحقق مرتبهای از حیات طیبه در همه ابعاد را بر عهده دارد که تحصیل آن
مرتبه برای عموم افراد جامعه الزم یا شایسته باشد .دستیابی به این مرتبه از آمادگی برای تکوین و تعالی
پیوسته هویت دانشآموزان (با تأکید بر وجوه مشترک انسانی ،اسالمی و ایرانی) ضمن مالحظه ویژگیهای
فردی و غیرمشترک و نیز در راستای شکلگیری و اعتالی مداوم جامعه صالح اسالمی مستلزم آن است که
تربیتیافتگان این نظام شایستگیهای الزم برای درک و اصالح مداوم موقعیت خود و دیگران را بر اساس
نظام معیار اسالمی کسب نمایند.
در مجموع  81رسالت مرتبط با کتابخانه آموزشگاهی در سند فوق شناسایی گردید به طوری که
سهم مقوله های فرهنگ و آموزش بیش از مقوله فناوری بوده است .همچنین الزم به یادآوری است در متن
سند ،در مجموع سه بار به کتابخانه (مدرسه) اشاره شده است.
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جدول  .6رسالت کتابخانه آموزشگاهی در سند تحول بنیادین آموزشوپرورش
مقوله اصلی

آموزش و
سوادآموزی

مقوله فرعی

فراوانی

تربیت دانشآموزان شایسته و خودمحور

10

تربیت دانشآموزان که از نیازهای اطالعاتی خود آگاهی دارند

3

تربیت دانشآموزان با انعطافپذیری و سازگاری باال

1

تربیت دانشآموزان با قدرت تصمیمگیری باال در شرایطی که پاسخهای چندگانه وجود
دارد یا پاسخی وجود ندارد

فرهنگی

فناوری

2

تربیت دانشآموزان با سواد اطالعاتی و مشارکتکنندگان مسئول و اخالق مدار جامعه

15

تربیت دانشآموزان با ایدههای نقش فعال

8

تربیت دانشآموزان با توانایی مشارکت با دیگران بهصورت انفرادی و گروهی

16

تربیت دانش آموزانی که استانداردها و کیفیت محصوالت برایشان مهم است

5

حق آزادی دسترسی به اطالعات

3

تربیت دانشآموزان با مهارت تفکر خالق

7

تربیت دانشآموزان با توانایی استفاده از ابزارهای فناوری برای دسترسی به اطالعات

1

تلفیق فناوری اطالعات در برنامه درسی

10

در نمودار زیر ،تحلیل سه مقوله اصلی و سهم مربوط به آنها در سند تحول بنیادین آموزشوپرورش
آمده است.

تصویر  .6رسالت کتابخانه آموزشگاهی در سند تحول بنیادین آموزشوپرورش

بر اساس تصویر  ،6سهم مقوله فرهنگی نسبت به دو مقوله دیگر بیشتر است.
رسالت کتابخانه آموزشگاهی در برنامه درسی ملی

تحول بنیادین در آموزشوپرورش ،تحولی عمیق و ریشهای است که به تحول در مفاهیم نظری،
روندها و فرایندها ،نقشها و کارکردها و رویکردها منجر خواهد شد .در تحول بنیادین نوع نگاه به معلم،
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کتاب ،مدرسه ،کالس درس و بهویژه دانشآموز دگرگون خواهد شد .تفکر و تعقل ،خالقیت و نوآوری،
بهرهمندی از روشهای نوین و فناوریهای جدید ،ایجاد محیطی با نشاط و شاداب ،برپایی مدرسه
دوستداشتنی ،همه و همه در خدمت تربیت دانشآموزان برای دستیابی به مراتبی از حیات طیبه و قرب الهی
میباشند .سند برنامه درسی ملی بهعنوان یکی از زیر نظامهای اصلی سند تحول بنیادین ،زمینه ایجاد تحول
همهجانبه ،گسترده و عمیق در مفاهیم و محتوای آموزشی را فراهم میآورد .رسالت برنامه درسی ملی فراهم
آوردن سازوکارهای مناسب برای طراحی ،تدوین ،اجرا و ارزشیابی برنامههای درسی در سطوح ملی تا محلی
است تا مفاهیم آموزشی و تربیتی بهصورت نظاممند و ساختاریافته در اختیار دانشآموزان قرار گیرد و محیطی
بانشاط و مدرسه دوستداشتنی را به تصویر بکشاند .در برنامه درسی ملی  60رسالت مرتبط با کتابخانه
آموزشگاهی رهگیری شد به طوری که سهم مقولههای آموزش و فرهنگی بیش از مقوله فناوری بوده است
(جدول  .)7الزم به ذکر است در سند فوق نیز تنها یک مرتبه بهشکل مستقیم ذیل «بند  .14سیاستها و
الزامات اجرایی» به کتابخانه مدرسه اشاره شده« :تجهیز مدارس به فناوریهای نوین ،کتابخانه ،آزمایشگاه و
کارگاههای فنی و حرفهای».
جدول  .7رسالت کتابخانه آموزشگاهی در برنامه درسی ملی
مقوله فرعی

فراوانی

مقوله اصلی

تربیت دانشآموزان که میدانند چگونه اطالعات مرتبط و قابل اعتماد را جایابی کنند

2

تربیت دانشآموزان شایسته و خودمحور

8

آموزش و

تربیت دانشآموزان که از نیازهای اطالعاتی خود آگاهی دارند

5

سوادآموزی

تربیت دانشآموزان با انعطافپذیری و سازگاری باال

2

تربیت دانشآموزان با قدرت تصمیمگیری باال در شرایطی که پاسخهای چندگانه وجود
دارد یا پاسخی وجود ندارد

فرهنگی

فناوری

5

تربیت دانشآموزان با سواد اطالعاتی و مشارکتکنندگان مسئول و اخالق مدار جامعه

9

تربیت دانشآموزان با ایدههای نقش فعال

4

تربیت دانشآموزان با توانایی مشارکت با دیگران بهصورت انفرادی و گروهی

8

تربیت دانش آموزانی که استانداردها و کیفیت محصوالت برایشان مهم است

1

حق آزادی دسترسی به اطالعات

1

تربیت دانشآموزان با مهارت تفکر خالق

5

تربیت دانش آموزان با توانایی استفاده از ابزارهای فناوری برای دسترسی به اطالعات

7

تلفیق فناوری اطالعات در برنامه درسی

3
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در نمودار زیر ،تحلیل سه مقوله اصلی و سهم مربوط به آنها در سند برنامه درسی ملی آمده است.

تصویر  .7رسالت کتابخانه آموزشگاهی در سند برنامه درسی

همانطور که تصویر  7نیز نشان میدهد سهم مقوله فرهنگی نسبت به دو مقوله دیگر بیشتر است.
با توجه به رسالت و ویژگیهای کتابخانه آموزشگاهی ،بسیاری از گزارههای استخراج شده در اسناد
توسط کتابخانههای آموزشگاهی قابل پیگیری و اجرا است .به عبارت دیگر بسیاری از بندها در اسناد باالدستی
فوق به شکل غیرمستقیم از طریق کتابخانههای آموزشگاهی قابل دستیابیاند .برای یک سند خاص در حوزه
آموزشوپرورش همچون سند تحول بنیادین انتظار میرفت که اهداف و رسالت کتابخانه آموزشگاهی یا به
نوعی یک مرکز یادگیری در عصر جدید بهطور صریح قید گردیده و نقش پررنگی داشته باشد.
همچنین یافتهها نشان داد در میان اسناد بررسی شده کمتر از ده مورد بهطور مستقیم به واژه کتابخانه
و فقط چهار مورد آن هم در سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی بهطور خاص به «کتابخانه مدرسه» اشاره
دارد ،این در حالی است که بسیاری از خطمشیها و راهبردهایی که بهویژه در بخشهای فرهنگ و آموزش
اسناد باالدستی تعریف شدهاند در حقیقت همان رسالت و وظایفی است که از طریق کتابخانههای
آموزشگاهی قابل دستیابیاند و بسیاری از آنها توسط این کتابخانهها در حال حاضر نیز پیگیری و اجرا
میشوند.
نتیجه
کتابخانه آموزشگاهی یا «مرکز منابع کتابخانه مدرسه»« ،مرکز رسانهها»« ،مرکز مواد آموزشی» یا
«آزمایشگاه یادگیری» جایگاه ویژهای در جامعه دارد .درباره اهمیت و ضرورت وجود کتابخانههای
آموزشگاهی در قرن حاضر ،بهتر است که بگوییم مدرسه باید در کتابخانه باشد نه کتابخانه در مدرسه؛ چرا
که بسیاری از متخصصان بر این باورند که کتابخانه مدرسه با توجه به رسالت و کارکردهای متنوع خود،
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میتواند یک مرکز یادگیری فعال بهشمار آید .از یکسو هدف اصلی کتابخانه مدرسه پیشبرد اهداف
آموزشی و پرورشی مدرسه است و مواد یادگیری را در اشکال مختلف فراهم و دانشآموزان را به استفاده
از آن تشویق میکند .از سوی دیگر توسعه مهارتهای اطالعیابی در دانشآموزان و آیندهسازان کشور
هدف دیگری است که کتابخانه آموزشگاهی بهمنظور حمایت از یادگیری مادامالعمر قادر به انجام آن است.
بنابراین کتابخانههای آموزشگاهی از طریق طراحی و ارائه انواع خدمات ،کاربران خود بهویژه دانشآموزان
را با مهارتهای یادگیری مادامالعمر مجهز میسازند و با پرورش قوه تخیل ،آنان را تبدیل به شهروندانی
مسئول برای ادامه زندگی میکنند (.)IFLA, 2015
پژوهش حاضر با هدف رهگیری جایگاه و رسالت کتابخانه آموزشگاهی در اسناد باالدستی
جمهوری اسالمی ایران بر اساس  13رسالت کتابخانه آموزشگاهی در بیانیه ایفال به روش تحلیل محتوا انجام
شد .آنچه بدیهی است این است که این کتابخانهها به شرط برخورداری از حمایت الزم از باالترین سطوح
حکومتی تا پایین ترین سطوح اجرایی نظیر دریافت بودجه ،امکانات و تجهیزات و همچنین بهرهمندی از
نیروهای متخصص در تحقق اصول و راهبردهای کالن آموزشی ،فرهنگی و فناوری کشور همچون سایر
نهادهای آموزشی ،اجتماعی و فرهنگی کشور قادر خواهند بود بهعنوان بازوهای توانمند عمل کرده و زمینه
رشد و تعالی کاربران خود در درجه اول و در مرحله بعدی شهروندان هر جامعهای را آماده سازند .در این
راستا پژوهش حاضر با هدف نهایی جلب توجه دولت و مسئوالن کشوری و همچنین برنامهریزان و دست-
اندرکاران تدوین و تصویب اسناد باالدستی به این نوع از کتابخانهها و کاهش مسائل و مشکالت کتابخانههای
آموزشگاهی کشور در زمینههای گوناگون ،به رهگیری رسالت این کتابخانهها در سند چشمانداز جمهوری
اسالمی ایران و برنامه ششم توسعه ،سند تحول بنیادین آموزشوپرورش ،برنامه درسی ملی ،نقشه جامع علمی
کشور و نقشه مهندسی فرهنگی کشور از یکسو و تعیین جایگاه فعلی کتابخانه آموزشگاهی در اسناد فوق
از سوی دیگر پرداخت.
با تحلیل محتوای اسناد باالدستی مشخص شد تنها در مجموع چهار مرتبه به کتابخانه مدرسه اشاره
شده است؛ یافتههای این بخش از پژوهش در راستای نتایج پژوهش موجپلو )2018( 1است که دولتها در
بسیاری از کشورها مانند کشورهای در حال توسعه ،برنامه و خطمشی خاصی برای ایجاد و حفظ کتابخانه
آموزشگاهی ندارند ،در حالی که در کشورهایی مانند ژاپن ،کره جنوبی ،فنالند ،استرالیا و کانادا دولتها
طرحها و برنامههایی برای توسعه این کتابخانهها تصویب و اجرا کردهاند .همچنین پژوهش حاضر از طریق
1. Mojapelo
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تحلیل محتوای سند چشمانداز جمهوری اسالمی ایران در افق  ،1404برنامه ششم توسعه ،نقشه جامع علمی
کشور ،سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی نشان داد که در مقوله اصلی فرهنگ ،رسالت و مأموریت
مرتبط بیشتری نسبت به دو مقوله دیگر برای کتابخانه آموزشگاهی میتوان در نظر گرفت .این در حالی است
که قانون اساسی و نقشه مهندسی فرهنگی در مقوله اصلی آموزش بیشترین رسالت مرتبط با کتابخانه
آموزشگاهی را به خود اختصاص دادهاند .رسالت مربوط به مقوله اصلی فناوری نیز در سند چشمانداز ،برنامه
ششم توسعه و نقشه جامع علمی کشور قابل توجه بوده هر چند در تمام اسناد مورد بررسی در این پژوهش
رسالت مرتبط با مقوله فناوری به لحاظ فراوانی پس از دو مقوله فرهنگ و آموزش قرار گرفته است .همچنین
تنوع مقوله ها و مضامین شناسایی شده در سه سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور ،سند تحول بنیادین و برنامه
درسی ملی در ارتباط با رسالت کتابخانه آموزشگاهی ،نشان از پتانسیل باالی سه سند فوق در راهبری رسالت
و کارکرد کتابخانه آموزشگاهی دارد (جدولهای  6 ،4و .)7
بنابراین با توجه به رسالت شناسایی شده در اسناد باالدستی و فراوانی آنها در اسناد فوق ،میتوان
بیشازپیش برای کتابخانه آموزشگاهی جایگاه و نقش مؤثرتری در تحقق اصول و راهبردهای کالن فرهنگی،
آموزش و فناوری کشور متصور شد و در تدوین برنامهها و طرحهای خاص توسعه کتابخانه آموزشگاهی در
کشور به اسناد باالدستی و بندهای مرتبط به رسالت کتابخانه آموزشگاهی توجه نمود .به بیان دیگر در بخش
توسعه آموزشی ،فرهنگی و فناوری کشور میتوان برای کتابخانههای آموزشگاهی نقشی زیربنایی قائل شد.
در این راستا توجه بیشتر دولت و مسئوالن حکومتی نسبت به نقش و پتانسیل کتابخانه آموزشگاهی در برنامهها
و مصوبات فرهنگی ،آموزشی ،فناوری و اجتماعی ضروری است.
در پایان و بر اساس پژوهش حاضر پیشنهاد میشود واحدهای درسی مرتبط با کتابخانه آموزشگاهی
به لحاظ کمیت و کیفیت با محوریت نقش این کتابخانهها در تحقق اصول و راهبردهای کالن فرهنگی،
آموزشی و فناوری جامعه بازنگری شود؛ همچنین پیشنهاد میشود متخصصان علم اطالعات بهعنوان متولیان
اصلی کتابخانه آموزشگاهی همواره با بررسی اسناد سیاستگذاری از سطح ملی گرفته تا برنامهها و
راهبردهای مدرسهای که در آن شاغل هستند بهدنبال نقشهای مؤثر و پویای خود و کتابخانهشان در محیط
مدرسه و جامعه باشند .پیشنهاد دیگر این است که انجمن کتابداری و اطالعرسانی ایران بهعنوان یکی از
سازمانهای حمایتگر از کتابخانه آموزشگاهی ،با در نظر گرفتن رسالت ،جایگاه و کارکرد کتابخانه
آموزشگاهی در اسناد باالدستی اقدام به تدوین و ارائه طرحها و برنامههایی در ارتباط با احیاء و تقویت
کتابخانه آموزشگاهی با هدف تبیین نقش و اهمیت کتابخانه در نظام تعلیم و تربیت در کشور نماید.
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پیشنهاد برای پژوهشهای آتی
• انجام پژوهشهای کمی و کیفی بهمنظور انطباق فعالیتها و برنامههای کتابخانههای آموزشگاهی در
کشور با  13رسالت کتابخانه آموزشگاهی و همچنین اصول و خطمشیهای مرتبط در اسناد باالدستی
کشور بهمنظور شناسایی نقاط ضعف و قوت این کتابخانهها؛
• انجام پژوهش مقایسهای با هدف تبیین جایگاه کتابخانه آموزشگاهی در اسناد باالدستی کشورهای
پیشرو در حوزه آموزشوپرورش نظیر فنالند ،ژاپن و  ...بهمنظور شناسایی فاصلهها و تحلیل ریشهای
مشکالت موجود در کتابخانههای آموزشگاهی کشور.
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Tracking the Mission and Position of the School Library in the Upstream Documents of the
Islamic Republic of Iran
Somayyeh Jafari Baghiabadi 
University of Tehran
Razieh Farshid
Kharazmi University
Abstract
Introduction: The porpuse of present study is to tracking the mission and position of the school
library in upstream documents such as the Perspective Document of the Islamic
Republic of Iran on the Horizon of 1404, the Constitution, the Sixth Five-Year Law on
Economic, Social and Cultural Development of the Islamic Republic of Iran, the
Document of the Scientific Comprehensive Map of the Country, the Document of the
Cultural Engineering Map of the Country, the Document of the Fundamental
Transformation of Education and National Curriculum.
Methodology: This descriptive research was performed by documentary method and
qualitative content analysis based on the missions of the school library from the
perspective of IFLA in the upstream documents of the Islamic Republic of Iran. Maxqda
software was used to analyze the data.
Findings: The objectives of school libraries were placed in three main cultural, technological
and educational categories according to the 13 missions of the school library from the
perspective of IFLA. Among the documents examined, the school library is mentioned
directly four times. The perspective Document, the Sixth Development Plan, the
Scientific Comprehensive Map of the Country, the Fundamental Transformation
Document and National Curriculum on Culture, the Constitution, and the Cultural
Engineering Map on Education have the most important goals related to the school
library. The goals related to technology are also significant in the Perspective Document,
the Sixth Development Plan and the Comprehensive Scientific Map of the Country.
Conclusion: The diversity of categories and themes identified in the three documents of the
Country's Cultural Engineering Plan, the Document of Fundamental Transformation and
the National Curriculum in relation to the mission of the school library, shows the high
potential of the above three documents in guiding the mission and function of the school
library. In the paragraphs related to the mission of the school library in the upstream
documents, the school library is not directly mentioned, but many of these missions can
be followed, realized and implemented by education and in particular school libraries.
These libraries will be able to achieve the major scientific, educational, cultural and
technological missions of the country, as well as other educational, social and cultural
institutions of the country, provided that they have the necessary support such as receiving
budget, facilities and equipment acting as powerful arms and prepare the ground for the
growth and excellence of their users, first and foremost, the citizens of every society.
Keywords: School Library, Education, Content Analysis, Upstream Documents, Government,
The Mission of the School Library.
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چکیده
مقدمه :مجموعهسازي بهعنوان یكی از اساسیترین فعاليتها در كتابخانه مطرح میباشد و بهدليل اینكه یكی
از موارد رضایت مراجعهكنندگان از كتابخانه منابع آن محسوب میشود ،از حساسيت باالیی برخوردار است.
پژوهش حاضر به تحليل فرآیند مجموعهسازي كتابهاي چاپی و الكترونيكی در كتابخانههاي مركزي
دانشگاههاي دولتی تحت نظارت وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري در سطح تهران میپردازد.
روششناسی :پژوهش به لحاظ هدف ،كاربردي است كه با رویكرد كيفی از نوع پدیدارشناسی انجام شد.
ابزار گردآوري دادهها ،مصاحبه نيمهساختاریافته ،شامل  15سؤال باز بود كه از طریق آن با  10كارشناس
مجموعهسازي یا معاون كتابخانه دانشگاهی مصاحبه به عمل آمد .براي طراحی سؤاالت مصاحبه ،مطالعات
كتابخانهاي در حوزه فرایند مجموعهسازي و خطمشی مجموعهسازي در كتابخانهها صورت گرفت.
یافتهها :یافتهها نشان داد مجموعهسازي كتابهاي چاپی در كتابخانههاي موردمطالعه را میتوان تحت تأثير
عواملی همچون سياستهاي مجموعهسازي ،شناسایی نيازهاي كاربران ،فراهمآوري منابع ،بودجه و ارزیابی
مجموعه مقولهبندي كرد .براي مجموعهسازي كتابهاي الكترونيكی خطمشی مدونی وجود نداشت و براي
فراهمآوري آنها از روشهاي دانلود رایگان ،خرید مجموعهاي منابع ،اشتراک پایگاههاي اطالعاتی و یا مبادله
بينكتابخانهاي استفاده میشد .از جمله چالشهاي مجموعهسازي در كتابخانهها ،فراهم نبودن خطمشی
مكتوب ،نياز به دانشافزایی كتابداران و ضعف نرمافزارهاي كتابخانهاي بود.
نتیجه :مطابق با یافتهها ،میتوان نتيجه گرفت سازوكار مجموعهسازي در كتابخانههاي موردمطالعه ،فاقد
گروهی از مؤلفههاي مهم ،مانند خطمشی مدون مجموعهسازي ،اصول مشخص انتخاب و كميتههاي انتخاب

 .1استادیار گروه علم اطالعات و دانششناسی ،دانشگاه الزهرا (س)( ،نویسنده مسئول)zoya.abam@alzahra.ac.ir ،
 .2دانشآموخته كارشناسی ارشد علم اطالعات و دانششناسی ،دانشگاه الزهرا (س)behnazrahmani65@gmail.com ،
 .3استاد مدعو گروه علم اطالعات و دانششناسی ،دانشگاه الزهرا (س)salemi.Najmeh@gmail.com ،
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و همچنين ارزیابی مستمر مجموعه است .همچنين مجموعهاي از عوامل بيرونی و درونی در كاستیهاي
موجود ،دخيل هستند .تحریمهاي بينالمللی ،سياستهاي كلی دانشگاه و نحوه تخصيص بودجه كتابخانهها،
جدي نگرفتن لزوم تهيه خطمشی مدون مجموعهسازي ،نبود برنامهریزي مشخص براي ارزیابی مجموعه ،از
جمله عوامل تأثيرگذار بودند .از نتایج پژوهش حاضر میتوان براي شناسایی شيوههاي مجموعهسازي در
كتابخانههاي دانشگاهی بهره گرفت و در جهت رفع نواقص و چالشهاي مجموعهسازي گام برداشت.
کلیدواژهها :مجموعهسازي ،كتابخانههاي دانشگاهی ،كتابهاي الكترونيكی ،منابع اطالعاتی ،مدیریت مجموعه

مقدمه و بیان مسئله
مجموعهسازي بهعنوان یكی از اساسیترین فعاليتها در كتابخانه مطرح است و بهدليل اینكه یكی
از موارد اصلی رضایت مراجعه كنندگان كيفيت و كميت منابع كتابخانه است ،این فعاليت كتابخانه از
حساسيت باالیی برخوردار است .بهطوريكه هر چه مراجعهكنندگان از مجموعه و منابع موجود در آن
رضایت بيشتري داشته باشند ،میتوان آنرا به این معنا تلقی كرد كه كتابخانه به هدف خود كه همان ارائه
خدمات بهتر به مراجعهكنندگان است ،نزدیكتر شده است.
همچون سایر انواع كتابخانهها ،در كتابخانههاي دانشگاهی نيز فعاليتهاي مؤثر در مجموعهسازي
نقش تعيينكنندهاي در فراهمآوري و توسعه مجموعهاي منسجم و روزآمد دارد .این مجموعه براي داشتن
حركت مستمر و نظاممند در مسير صحيح ،به مراقبت ،بازبينی مداوم اجزا و تطابق هر از چندگاه با اهداف
آن مجموعه نياز دارد (شادانپور .)1384 ،در حال حاضر كتابخانهها در بخش مجموعهسازي خود با
چالش هایی مانند تغييرات اساسی در نيازها و عالئق كاربران و رفتارهاي اطالعیابی آنها ،زمان محدود براي
تصميمگيري در مورد انتخاب مواد ،انتخاب مواد از ميان موج فزاینده انتشارات ،دخالت عالیق و سالیق
مختلف در امر انتخاب ،تنوع محمل هاي اطالعاتی و همچنين محدودیت منابع مالی مواجه هستند (افشار،
1381؛ بيگدلی و كوهی رستمی .)1388 ،بنابراین الزم است كتابخانهها در بخش مجموعهسازي خود براساس
خطمشیها و روشهاي مشخص ،مجموعهسازي نمایند و از این طریق حداكثر امكانات را براي
مراجعهكنندگان فراهم سازند (محسنی ،1387 ،ص .)71 .اینكه در مجموعِ كتابخانههاي دانشگاهی ،هر یك
از مراحل مجموعهسازي به چه صورت انجام میشود ،چه عواملی بهطور دقيق بر این فعاليت كتابخانههاي
دانشگاهی تأثير میگذارد ،چالشهاي مشترک این كتابخانهها در مجموعهسازي و فراهمآوري منابع چاپی
و الكترونيكی چيست ،مسائل مطرح در امر مجموعهسازي در كتابخانههاي دانشگاهی است كه پژوهش
حاضر در پی پاسخگویی به آن است .بر اساس یافتههاي این پژوهش میتوان به سياستها و خطمشیهاي
مكتوب و غيرمكتوبی كه در مجموعهسازي كتابخانهها از آن استفاده میشود ،دست یافت .به این ترتيب،
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عالوه بر شناسایی شيوههاي مجموعهسازي كتابخانهها ،نقاط قوت و كاستیهاي عملكرد كنونی
مجموعهسازي این كتابخانهها نيز مشخص میشود .از نتایج پژوهش حاضر میتوان براي تهيه و تدوین
خطمشی مجموعهسازي در كتابخانههاي دانشگاهی بهره گرفت .ضمن آن ،نتایج پژوهش حاضر میتواند
رهنمودهایی را جهت خرید كتابهاي فارسی و التين ،بهصورت چاپی و الكترونيكی ارائه نماید.
پیشینه پژوهش
بهمنظور مطالعه پژوهشهاي انجام شده مرتبط ،منابع فارسی و خارجی در پایگاههاي اطالعاتی
مختلف مورد جستجو قرار گرفت كه در ادامه ،یافتههاي برخی از این پژوهشها گزارش میشود.
رحمانی ،عباسی و صنعتجو ( )1393با استفاده از پرسشنامهاي محققساخته و مصاحبه گروهی ،به
شناسایی مؤلفههاي اساسی تدوین خطمشی براي مجموعهسازي و مدیریت مجموعه در كتابخانه مركزي
دانشگاه فردوسی مشهد پرداختند و طی آن نظرات نمایندگان گروههاي آموزشی و مدیران و كارشناسان
حوزه مجموعهسازي موردمطالعه قرار دادند .نتایج بيانگر آن است كه جامعه پژوهش ضرورت وجود 12
مؤلفه فلسفه و اهداف ،تعاریف ،انتخاب یا عدم انتخاب منابع ،مسائل كاربران ،فراهمآوري ،مسائل دسترسی،
دیجيتالسازي ،بودجه و مسائل مالی ،حفاظت و نگهداري ،وجين ،مدیریت اجرایی ،و اجرا و بازنگري را
بهعنوان مؤلفههاي اساسی براي تدوین خطمشی مجموعهسازي و مدیریت مجموعه كتابخانه مركزي پذیرفته
است .اقاربپرست ( )1390در پژوهشی تأثير عوامل مؤثر بر بهبود مجموعهسازي منابع الكترونيكی را از
دیدگاه مدیران ،كتابداران و كاركنان كتابخانههاي دانشگاهی شهر اصفهان ،با توجه به مؤلفههاي
مجموعهگستري لی 1و با استفاده از ابزار پرسشنامه مورد ارزیابی قرار داد .یافتهها نشان داد كه حدود 59/2
درصد از كتابخانههاي دانشگاهی شهر اصفهان داراي خطمشی مدون براي مجموعهسازي منابع الكترونيكی
هستند و كتابخانههاي مورد پژوهش روند رو به رشدي را در زمينه مجموعهسازي داشتهاند .همچنين
پيشنهاداتی ،از جمله تجدیدنظر و روزآمدسازي خطمشی مجموعهسازي ،توجه به نحوه تقسيم بودجه در
حوزه هاي منابع چاپی و الكترونيكی ،تأكيد بر ارائه تدابيري در نحوه بهرهجویی از منابع الكترونيكی ارائه
شده است .پيمانی ( )1390با تحليل محتواي خطمشیهاي كتابخانههاي دانشگاهی ،مقولههاي اساسی
موردنياز براي خطمشی مجموعهسازي كتابخانههاي ایران را شناسایی كرده و براي اینكه از وضعيت
مجموعهسازي كتابخانههاي ایران آگاهی یابد ،با مسئوالن مجموعهسازي كتابخانههاي دانشگاه تهران

1. Lee
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مصاحبه اي انجام داد .وي به این نتيجه رسيد كه سازوكار مجموعهسازي در دانشگاه تهران فاقد بسياري از
مؤلفههاي اساسی در انتخاب منابع است و مدیریت عمومی در كتابخانهها از نظر برنامهریزي اشكاالت جدي
دارد؛ نبود خطمشی مدون مجموعهسازي و ارزیابی استفاده در این كتابخانهها از جمله نمودهاي این ضعف
است .در پژوهشی دیگر ،معرفزاده و مهديفر ( )1390به مقایسه روند اجراي فعاليتهاي مرتبط با
مجموعهگستري در كتابخانههاي دو دانشگاه اصفهان و علوم پزشكی اصفهان و شناسایی مشكالت اجرایی
مدیران این كتابخانهها در زمينه مجموعهگستري پرداختند .نتایج این پژوهش كه با استفاده از ابزار پرسشنامه
و مصاحبه انجام شد ،مشخص كرد كه تنها  17/5درصد از كتابخانههاي مذكور داراي خطمشیهاي مكتوب
مجموعهگستري بودند و مشكالت آنها شامل دو مقوله تدوین و بهكارگيري خطمشیهاي مكتوب بود.
تدوین بيانيه یا اهداف و وظایف خاص هر كتابخانه با توجه به دستورالعملهاي موجود ،تدوین
دستورالعملهاي مدون اجرایی در كليه كميتههاي تخصصی گزینش منابع در سطح هر كتابخانه ،تدوین
خطمشی مكتوب مجموعهگستري در كتابخانههاي جامعه پژوهش ،اختصاص بودجه مشخص و معين
بهصورت مستقل براي كتابخانهها در ابتداي سال مالی ،از جمله پيشنهادات این پژوهش بود.
فيلسون )2018( 1در پژوهشی به بررسی شباهتها و تفاوتهاي شيوههاي مدیریت مجموعه در دو
كتابخانه دانشگاهی با رویكرد كيفی پرداخت .وي از «تئوري مدیریت مجموعه اوانز» بهره گرفت كه شامل
مؤلفههاي انتخاب و مجموعهسازي ،كتابداران متخصص ،كاربران ،ارزیابی مجموعه ،اشتراک منابع ،سياست
توسعه و مدیریت مجموعه و بودجه است .نتایج مشخص كرد كه هر دو كتابخانه با وجود اینكه بخش مجزا
براي مدیریت و توسعه مجموعه داشتند ولی با عدم وجود خطمشی مدون براي مدیریت و توسعه مجموعه
مواجه بودند .همچنين عدم وجود كاركنان حرفهاي ،بودجه ناكافی و غنی نبودن منابع از جمله چالشهاي
مهم آنها محسوب میشد .خان و بهاتی )2016( 2در پژوهشی به شناسایی عوامل تأثيرگذار در توسعه مجموعه
كتابخانههاي پاكستان پرداختند .نتایج نشان داد عواملی مانند كمبود بودجه ،فقدان استانداردهاي مرتبط ،نبود
سياستی براي توسعه مجموعه و همچنين رشد سریع منابع بر توسعه و مدیریت مجموعه تأثير گذاشته است.
همچنين یافتهها حاكی از آن بود عواملی مانند اهداف ،سياستها و رویههاي توسعه و مدیریت مجموعه،
نياز كاربران ،دسترسی و مالكيت ،انتخاب مواد ،ارزیابی مجموعه ،مسائل حقوقی و به اشتراکگذاري منابع
بهطور مستقيم بر توسعه و مدیریت مجموعه تأثير میگذارند .در پژوهشی به روش تركيبی و با انجام مصاحبه

1. Filson
2. Ghalib Khan & Bhatti
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گروهی با كتابداران بخشهاي مختلف كتابخانه ،چپيوتوال و كانيوندو )2014( 1به آسيبشناسی فقدان
خطمشی توسعه مجموعه در كتابخانه دانشگاه مزوزا 2اقدام كردند .نتایج داللت بر تنوع نظرات كتابداران
بخشهاي مختلف در مورد نحوه توسعه مجموعه داشت .بر اساس یافتهها ،فقدان خطمشی مدون براي توسعه
مجموعه ،باعث ایجاد عدم یكدستی در سياستهاي انتخاب ،فراهمآوري و حفظ و نگهداري مجموعه شده
بود .در انتها ،چنين نتيجهگيري شد كه وجود خطمشی مدون در درازمدت كمك خواهد كرد كتابخانه براي
چالشهایی كه در بخش توسعه مجموعه با آن مواجه است ،راهحلهایی ارائه دهد.
بهطور كلی ،میتوان چنين نتيجه گرفت كه اغلب كتابخانههاي موردمطالعه با مسائلی همچون فقدان
خطمشی مكتوب مجموعهسازي ،كمبود نيروي انسانی ،مدیریت با تخصص غيرمرتبط ،فقدان كميتههاي
انتخاب و كمبود بودجه مواجه هستند .با توجه به اینكه در پژوهشهاي پيشين خطمشیهاي غيرمكتوب كه
در بخش مجموعهسازي كتابخانهها رعایت میشود ،كمتر مورد توجه قرارگرفته است ،در این پژوهش تالش
بر آن است همه رویههاي احتمالی كه در مجموعهسازي كتابخانههاي موردمطالعه رعایت میشود ،با رویكرد
اكتشافی شناسایی و بررسی شود.
روش پژوهش
پژوهش حاضر به لحاظ هدف ،كاربردي است كه با رویكرد كيفی از نوع پدیدارشناسی انجام شده
است .جامعه آماري این پژوهش را كارشناسان مجموعهسازي یا معاونان كتابخانههاي مركزي دانشگاههاي
دولتی تحت نظارت وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري واقع در شهر تهران تشكيل میدهد .بدین ترتيب ،از
كتابخانههاي واجد شرایط این پژوهش 10 ،مورد شناسایی شدند و با توجه به اینكه در روشهاي كيفی براي
واحدهاي بسيار كوچك ،نمونهگيري بهصورت كلشمار انجام میشود (ميرزایی ،1395 ،ص ،)318 .كل
جامعه پژوهش مورد بررسی قرار گرفت .ابزار گردآوري دادهها ،مصاحبه نيمهساختاریافته شامل  15سؤال
باز بود .پس از انجام چند مصاحبه و پيادهسازي آنها ،یادداشتبرداري اوليه از مصاحبهها كمك كرد كه در
صورت نياز سؤاالتی دیگر به مصاحبه هاي بعدي اضافه شده و یا در نحوه پرسيدن آنها تغييراتی داده شود.
هر مصاحبه بهطور متوسط  45دقيقه به طول انجاميد .براي تجزیهوتحليل دادهها و یافتههاي پژوهش از مراحل
و رویههاي تحليل دادههاي كيفی كه كرسول و كالرک )1390( 3مطرح كردهاند ،استفاده شد.

1. Chaputula & Kanyundo
2. Mzuzu University Library
3. Creswell & Clark
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یافتههای پژوهش
در این بخش ،پرسشهاي پژوهش بهطور جداگانه مطرح گردیده و مطابق با یافتهها ،به آنها پاسخ
داده شده و پيرامون پاسخهاي به دست آمده ،بحث صورت میگيرد .براي پاسخ به پرسشها ،متن مصاحبهها
پيادهسازي و سپس كدگذاري گردید .در مرحله كدگذاري ،مفاهيم و مقولهها مشخص شدند.
پرسش اول :عوامل مؤثر در فرایند مجموعهسازی کتابهای چاپی در کتابخانههای مرکزی تحت
نظارت وزارت علوم و فناوری کدام است؟

با توجه به نتایج به دست آمده از تحليل متن مصاحبهها ،عوامل مؤثر در فرایند مجموعهسازي
كتابهاي چاپی در كتابخانههاي موردمطالعه در هشت مقوله دستهبندي شد .مقوله و مفاهيم مربوط به پرسش
اول پژوهش در جدول  1آورده شده است.
جدول  .1مقولهها و مفاهیم مؤثر در فرایند مجموعهسازی کتابهای چاپی
مفاهیم

مقوله

استفاده از خطمشیهاي ذهنی در مجموعهسازي
خرید غيرمتمركز
سیاستهای
مجموعهسازی

نياز به خطمشی مكتوب براي مدیریت دانش
كتابخانه مركزي بهعنوان ناظر فعاليتهاي مجموعهسازي كتابخانهها
خطمشیهاي ذهنی مبتنی بر سالیق شخصی
تمركز بر دسترسی كاربران به منابع
تمركز بر نيازسنجی در ایام نمایشگاه
شناسایی نيازها براساس تجربه
نيازسنجی از طریق كانالهاي ارتباطی مختلف

شناسایی نیازهای
کاربران

نيازسنجی براساس ميزان رزرو منابع
ميزان باالي درخواستها براي منابع غيردرسی
خرید كلی از انتشارات خاص
نيازسنجی براساس گزارشهاي كارشناسان ميز امانت
خرید بر اساس نياز واقعی كاربران كتابخانه
انتخاب غيرمستقيم منابع

انتخاب منابع

مشاركت دادن كاربران در انتخاب منابع نمایشگاهی
گرایش موضوعی مسئوالن در انتخاب كتاب با موضوعات خاص
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فعاليت كميته غيررسمی انتخاب كتاب در كتابخانه
نظارت بر ليست خرید توسط مسئوالن
خرید متمركز
خرید برنامهریزي نشده منابع
واگذار نمودن خرید كتاب به كارگزار
واگذار نمودن خرید كتاب به انتشارات دانشگاه
كاهش تمایل خرید از نمایشگاه كتاب
خرید کتاب

تأخير در خرید منابع موردنياز كاربر
خرید اینترنتی
رواج چاپ افست
محدودیت نداشتن در خرید كتب ممنوعه
نياز به همكاري بخش مالی با كتابخانه
خرید كتاب التين از طریق استادان
دریافت كتب اهدایی

اهداء کتاب

ارسال كتب اهدایی
همكاري با ناشران در زمينه كتب اهدایی

مبادله و همکاری با
مراکز دیگر

همكاري بينكتابخانهاي
عقد تفاهمنامه با سازمانها
كاهش شدید بودجه براي خرید منابع
نقش تحریمها در كاهش قدرت خرید

بودجه

تأخير در پرداخت بودجه خرید كتاب در زمان نمایشگاه
پرداخت بودجه خرید كتاب در چند مرحله
نقش داشتن روابط مسئوالن در نحوه پرداخت بودجه
ارزیابی مجموعه از طریق گزارشهاي استخراج شده از سيستم امانت

ارزیابی مجموعه

استفاده محدود استادان از كتابخانه
نياز به تقویت مجموعه كتب فارسی

همانطور كه در جدول یك مشاهده میشود ،عوامل مؤثر در فرایند مجموعهسازي كتابهاي چاپی،
در قالب  8مقوله قابلارائه است كه در ادامه به توضيح هر یك از آنها پرداخته میشود.
سیاستهای مجموعهسازی کتابهای چاپی :در این مقوله با دو مفهوم «استفاده از خطمشیهاي
ذهنی در مجموعهسازي» و «نياز به خطمشی مكتوب براي مدیریت دانش» روبهرو میشویم .در یافتههاي
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پژوهش مشخص شد كه كتابخانههاي موردمطالعه در بخش مجموعهسازي ،خطمشی مدون و مكتوب
ندارند .مسئوالن مجموعهسازي در انجام فرایندهاي این بخش از اصول ثابتی پيروي میكنند كه بهصورت
ضمنی میدانند چه مواردي است .اینكه تقریباً تمام مصاحبهشوندگان بهعنوان مسئوالن مجموعهسازي ،از
تحصيالت كتابداري و اطالعرسانی برخوردار بودند و با مفهوم «خطمشی مجموعهسازي» آشنایی داشتند،
این سؤال را پيش میآورد كه با وجود آگاهی از مزایاي خطمشی مكتوب ،چرا در كتابخانهها تهيه و به كار
گرفته نمیشود .از جمله مزایایی كه آنها برشمردند آن بود كه خطمشی مكتوب منجر به مدیریت دانش در
كتابخانه شده و این مدیریت دانش باعث میشود ،سياستهاي كتابخانه در مجموعهسازي براي افراد جدیدي
كه به مجموعه اضافه میشوند ،واضح بوده و نياز به تجربه دوبارهي كارها نباشد .همچنين میتواند بهعنوان
سندي براي دفاع از فعاليتهاي به كار رود .از جمله دالیلی كه مصاحبهشوندگان براي نبود خطمشی مكتوب
بيان كردند ،میتوان به «عدم توجه مدیران در مكتوبسازي خطمشی مجموعهسازي» اشاره كرد .نكته حائز
اهميت دیگر ،عدم توجه كتابخانهها به مستندسازي است و همچنين مصاحبهكنندگان معتقد بودند ،وقتی
تصميم به نوشتن خطمشی میشود ،تغيير مدیران كتابخانه در آن خلل ایجاد میكند .مدیر جدید با عقاید و
اصول جدید می آید و حتی اگر اصولی هم وجود داشته باشد ،خيلی به آن توجه نكرده و سعی دارد اصول
خود را در كتابخانه پياده كند .گروهی از مصاحبهشوندگان نيز نظرشان بر آن بود كه چون كارها طبق روال
خود انجام میشود ،دیگر مكتوب كردن آن اهميتی ندارد! تنها در یكی از كتابخانهها خطمشی مكتوب
وجود داشت كه مدیران كتابخانه به تهيه و تدوین آن اقدام كرده بودند كه به عقيده مسئول بخش
مجموعهسازي آن ،بسيار مختصر بود.
شناسایی نیازهای کاربران :یكی از مؤلفههاي ضروري در مجموعهسازي كتابخانهها ،نيازسنجی و
شناخت عالیق استفادهكنندگان كتابخانه است .در پژوهش حاضر نيز این مؤلفه مورد بررسی قرار گرفت.
«نيازسنجی بر اساس گزارشهاي ميز امانت»« ،ميزان رزرو منابع»« ،نيازسنجی از طریق كانالهاي ارتباطی
مختلف» و «شناسایی نيازها بر اساس تجربه» مؤلفههاي به دست آمده بودند .همانطور كه افشار ()1385
نيازسنجی را متشكل از شماري تكنيك میداند كه براي بررسی منظم نيازهاي اطالعاتی جامعه استفادهكننده
به كار میرود ،كتابداران نيز میبایست از تكنيكهاي مختلف براي شناسایی نيازهاي كاربران استفاده كنند.
به نظر میرسد كتابداران به این مسئله كه انتخاب هميشه باید با نگاه به سمت استفادهكنندگان صورت گيرد،
واقف هستند .اما از جمله نكات قابل تأمل در این خصوص ،آن است كه این نيازسنجی بيشتر در زمان
نمایشگاه بينالمللی كتاب انجام میشود .در طی سال این نيازها كمتر مورد توجه قرار میگيرد و یا اگر هم
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به آنها توجه میشود ،به دليل نبود بودجهاي براي تأمين آنها عمالً كاري از پيش برده نمیشود .یكی از نكاتی
كه در شناسایی نيازهاي كاربران در كتابخانههاي مورد بررسی به دست آمد ،ميزان باالي درخواستهاي
كاربران براي كتابهاي عمومی و غيردرسی است .میتوان گفت تصور اینكه كاربران كتابخانههاي
دانشگاهی از كتابخانه انتظار دارند كه صرفاً منابع درسی و تخصصی را فراهم كند ،اشتباه است .كاربران
مایلند در كنار كتابهاي درسی ،كتابخانه به زمانهاي فراغت آنها و تأمين كتابهاي غيردرسی مورد
عالقهشان نيز توجه نشان دهد .چنين نيازي در كتابخانههاي دانشگاههاي فنی و مهندسی بيشتر نمود داشت.
از آنجا كه مجموعه باید انعكاس جامعی از تقاضاهاي جامعه استفادهكننده باشد (سينایی ،1376 ،ص )20 .و
هر كتاب ،خواه از نظر كسب اطالع ،خواه از نظر استفاده پژوهشی و یا تفننی به هر حال ،مراجعه یا
مراجعهكنندگانی خواهد داشت (ابرامی ،1378 ،ص ،)114 .بنابراین كتابخانهها باید توجه جداگانهاي نيز به
تأمين منابع غيرعلمی ،تفننی و الهامبخش مبذول نمایند.
افزون بر آن ،كتابداران در نيازسنجی مجموعه كتابخانه از تجربه خود نيز استفاده میكنند و كتابی
را كه بر اساس تجربه و سابقه كار خود در مجموعهسازي مناسب تشخيص دهند ،در ليست خرید قرار
میدهند .به نظر میرسد چنين رویكردي در تعامل با نيازها در صورتی میتواند نتایج مطلوبی در پی داشته
باشد كه مسئول مجموعهسازي در تعامل دائم با كاربران كتابخانه باشد و با دریافت نظرات و آشنایی با عالیق
و سالیق آنها این تجربيات را كسب كرده و آنها را روزآمد سازد .از طرفی دیگر ،استفاده از تجربه عالوه بر
آنكه میتواند یك مزیت باشد ،میتواند یك تهدید هم در مجموعهسازي محسوب شود .در مواقعی كه
كتابدار بخش مجموعهسازي ،رویكرد و خطمشی فراهمآوري و توسعه مجموعه كتابخانه را بر مبناي تجربه
گذاشته باشد و نيم نگاهی به رویكردهاي جدید یا متفاوت نداشته باشد ،این خطر وجود دارد كه در دام
رویكردهاي سنتی یا كليشهاي در مجموعهسازي بيفتد .پس به نظر میرسد بهكارگيري تجربه در نيازسنجی
در كنار سایر روشهاي نيازسنجی و در راستاي اهداف كتابخانه ،میتواند براي كتابخانه مفيد باشد.
راهبرد دیگر ،نيازسنجی بر اساس گزارشها و بازخوردهایی است كه از بخش امانت دریافت
میشود .دریافت گزارشهاي آماري از كتابهاي امانت رفته و منابعی كه بيشتر رزرو میشوند ،یكی از این
قبيل گزارشها است .از آنجا كه كارشناسان بخش امانت در ارتباط مستقيم با كاربران هستند و به نيازهاي
آنها بيشتر واقف هستند ،میتوانند مشاوران خوبی براي بخش مجموعهسازي در جهت شناسایی نيازها باشند.
در كنار آن ،سعی شده است راههاي ارتباطی مختلفی براي ثبت نيازهاي كاربران فراهم شود .مثل تعبيه
فرم هاي سفارش در سایت كتابخانه ،امكان ثبت سفارش از طریق كانالهاي ارتباطی مثل تلگرام و تعبيه
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فرمهاي چاپی در قسمت هاي مختلف كتابخانه ،كه همه آنها به نوعی منجر به تعامل مستقيم یا غيرمستقيم
كاربر با مسئول بخش مجموعهسازي میشود .حال میتواند این پرسش مطرح شود كه بر اساس انواع
روشهاي نيازسنجی ،كدام یك میتواند تصویر بهتر و دقيقتري از نيازهاي واقعی كاربران بالفعل و بالقوه
كتابخانه فراهم آورد كه این خود میتواند دستمایه انجام پژوهش دیگر قرار گيرد.
انتخاب کتاب :در حال حاضر پركاربردترین ابزاري كه براي انتخاب كتاب در كتابخانهها مورد
استفاده قرار میگيرد ،كاتالوگ و سایت ناشران و ليست كتابهاي موجود در نمایشگاه بينالمللی كتاب
است .در زمان نمایشگاه ،از اعضاي هيئتعلمی و دانشجویان درخواست میشود كه در سامانه آنالین
نمایشگاه ،منابع موردنياز خود را انتخاب كنند و سپس تقاضاي خود را به كتابخانه ارائه دهند .در مورد منابع
التين ،انتخاب صرفاً توسط اعضاي هيئتعلمی انجام میشود و چنانچه دانشجویی درخواست منبع التين
داشته باشد ،باید یكی از اساتيد وي خرید آن منبع را تأیيد كند .این سختگيري نيز به دليل قيمت باالي
كتابهاي چاپی التين صورت میگيرد .تأخير در ارائه ليست انتخابی توسط اعضاي هيئتعلمی ،یكی از
مسائلی است كه كتابداران با آن مواجه هستند .طبق اظهارات مصاحبهشوندگان ،بعضی از اساتيد این شيوه
انتخاب از روي عنوان كتابها را مناسب ندانسته و ترجيح میدهند كتابها را از نزدیك مشاهده كرده و
پس از ارزیابی ،كتاب را انتخاب كنند .در صورتی كه براي این گروه از اعضاي هيئتعلمی امكانات و یا
شرایط الزم خصوصاً در زمان برپایی نمایشگاه و نيز در طول سال فراهم گردد تا از نزدیك به بررسی و
انتخاب كتاب اقدام كنند ،امكان خریدهاي دقيقتر و هوشمندانهتري فراهم خواهد شد .چنين رویكردي
میتواند آغازي براي همكاري بيشتر استادان با كتابخانههاي دانشگاهی باشد و به ترغيب هر چه بيشتر اعضاي
هيئتعلمی براي مشاركت در امر انتخاب منجر شود.
تقریباً همه مصاحبهشوندگان اذعان نمودند كه رشته تحصيلی مدیران كتابخانه یا معاون پژوهشی در
انتخاب منابع كتابخانه تأثيرگذار بوده و تعداد منابع خریداري شده در آن حوزه موضوعی ،در دوره مدیریت
آنها بيش از زمانهاي دیگر بوده است .این مسئله در بيشتر موارد باعث بر هم خوردن تعادل مجموعه شده
است .مسئوالن مجموعهسازي باید بتوانند با بهكارگيري سازوكارهاي نظارتی در فراهمآوري منابع و توسعه
مجموعه ،مانع برهم خوردن توازن در مجموعه كتابخانه شوند .ولی آنچه كه از اظهارات كتابداران به دست
آمد ،آن است كه آنها اغلب در امر انتخاب كمتر دخالت میكنند .مگر در دو مورد از كتابخانهها كه مسئوالن
مجموعهسازي آنها ادعا داشتند كه صرفاً به انتخابهاي اعضاي هيئتعلمی اكتفا نكرده و خودشان نيز
كتابهاي انتخاب شده را بررسی میكنند .همچنين تشكيل كميتههاي انتخاب یا كارگروههاي

سال  ،11شماره  ،1بهار و تابستان 1400

تحليل فرایند مجموعهسازي كتابهاي چاپی و الكترونيكی161 ...

مجموعهسازي در جلوگيري از اعمال نظرهاي شخصی میتواند مؤثر باشد و احتمال خطا را در انتخاب
مرتبطترین منابع با توجه به رشتههاي دانشگاه كاهش دهد .همچنين از یك سونگري در انتخاب منابع
اطالعاتی جلوگيري میكند (شيخیهونجانی .)1394 ،در یافتههاي پژوهش مشخص شد كميتههاي انتخاب
در كتابخانههاي موردمطالعه  ،به آن معنا كه اعضاء كميته مشخص باشد و جلسات منظمی تشكيل شود و یا
اصول و قوانين مشخصی در كتابخانهها داشته باشد ،وجود ندارد.
یكی دیگر از مزایاي تشكيل كميتههاي انتخاب ،حضور یك مسئول و مشاور مالی در این جلسات
است كه عالوه بر آنكه میتواند در برنامهریزيهاي مالی خرید كتاب تأثيرگذار باشد ،منجر به آگاهی
مسئوالن مالی دانشگاه از نيازهاي كتابخانه ،مشكالت مالی آن و تخصيص بودجه مناسب براي خرید ،میشود
كه در هيچ یك از كتابخانههاي مورد بررسی این مزیت مورد توجه قرار نگرفته بود.
خرید کتاب :یكی از اتفاقاتی كه طی چند سال اخير در برخی از كتابخانههاي دانشگاهی رخ داده
است ،انتقال كتابخانههاي دانشكدهاي به كتابخانه مركزي و تجميع آنها بوده است .این تغيير بر روي خرید
كتابهاي مجموعه كتابخانه نيز تأثيرگذار بوده و سياست خرید كتاب بهصورت متمركز را بيشازپيش قوت
بخشيده است .نمیتوان بهطور قطع گفت كه این سياست خرید به نفع كتابخانه است یا خير .آنچه اهميت
دارد ،نحوه برخورد كتابخانهها با این تغييرات و توانایی برنامهریزي دقيق براي انجام این نوع از خرید است.
در حال حاضر ،آنچه كه از اظهارات یكی از مصاحبهشوندگان كه خرید متمركز انجام میدادند ،دریافت
میشود ،آن است كه خرید متمركز به نفع كتابخانه بوده و باعث كاهش خریدهاي تكراري و امكان كنترل
بيشتر روي انتخاب منابع شده است.
عاملی كه در زمينه خرید كتاب قابل انتقاد است« ،خرید برنامهریزي نشده منابع» است كه نشان
میدهد مسئوالن بخش مجموعهسازي در خرید منابع ،اصول انتخاب را رعایت نكرده و منابعی را خریداري
میكنند كه ممكن است مناسب با مجموعه نباشد« .خرید كتاب بر اساس حدس و گمان»« ،خرید بر اساس
پيشنهاد ناشر» و یا «انتخاب تصادفی كتاب در نمایشگاه كتاب و خرید آنها» مواردي است كه در حال حاضر
در كتابخانهها اتفاق می افتد .براي پرهيز از وقوع چنين مواردي ،نظارت دقيق بر فهرست كتابهاي سفارش
داده شده یا خریداري شده و تطبيق آن با فهرست كتابهاي انتخابی جهت ممانعت از هرگونه خرید
برنامهریزي نشده ،ضروري به نظر میرسد .كميته انتخاب منابع كه پيشتر به آن اشاره شد ،میتواند مسئوليت
این نظارت را بر عهده بگيرد.
همانطور كه اشاره شد ،خرید در این كتابخانهها عمالً به دو بخش تقسيم شده است :خرید از
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نمایشگاه كتاب كه بخش اصلی بودجه را به خود اختصاص میدهد و خرید در طی سال كه معموالً بودجه
كمتري به آن اختصاص داده میشود كه این شيوه خرید ،كتابخانهها را در پاسخ به نيازهاي كاربران در طول
سال ،با مشكل مواجه میكند .مطابق نظر برخی از مصاحبهشوندگان ،خرید از نمایشگاه به دليل زمان محدود
كتابخانهها در انتخاب منابع ،خرید عجوالنه و احساسی است .به نظر میرسد كتابخانهها میبایستی به سمت
و سویی پيش بروند كه امكان خرید در طی سال افزایش یابد؛ به این ترتيب هم زمان كافی براي بررسی
كتابهاي ناشران ،خصوصاً موارد تازه منتشر شده خواهند داشت و هم به ارزیابی سياهه كتابهاي سفارشی
و منتخب خواهند پرداخت .در عين حال ،در پاسخگویی به نيازهاي كاربران در طول سال با مشكل كمتري
روبرو خواهند شد .چنين رویكردي موجب صرفهجویی در هزینه خرید كتاب و پيشگيري از هدر رفت
منابع مالی میشود .تمایل به خرید بهصورت ادواري و در طی سال ،خصوصاً در مورد كتابهاي فارسی ،در
نظرات پاسخگویان مورد تأكيد قرار گرفته بود .از آنجا كه در طول سال امكان خرید كتابهاي خارجی به
مراتب دشوارتر از خرید در زمان نمایشگاه است ،بيشتر كتابخانهها ترجيح میدادند در زمان نمایشگاه تمركز
عمده خود را براي خرید این كتابها داشته باشند .این مسئله كه در طول سال براي خرید كتاب التين با
محدودیتهایی مواجه هستند ،نيز یكی از معضالتی است كه از سالها قبل مطرح بوده و همچنان به قوت
خود نيز باقی است كه میتواند با راهكارهایی از جمله تعامل كتابخانهها با ناشران و كارگزاران ،راهحلهاي
احتمالی براي آن یافت شود.
قرارداد با كارگزاران كتاب در طول سال براي خرید كتابهاي موردي و تكنسخهاي از جمله
مواردي است كه طی سالهاي متمادي بسياري از كتابخانهها در سياستهاي خرید خود لحاظ كردهاند.
آنچه كه در این مورد قابل تأمل است ،واگذاري خرید از نمایشگاه بينالمللی به كارگزار است .با توجه به
حضور ناشران در نمایشگاه بينالمللی ،می توان منابع مورد نياز را طی چند روز و با همكاري كتابداران
مجموعه خرید كرد؛ به صرفه بودن چنين رویكردي در خرید مستلزم بررسی ضرورتهاي انجام است .از
جمله دالیلی كه براي این تصميم مطرح میشود ،امتيازاتی است كه كارگزار در كنار خرید كتاب ایجاد
میكند؛ كه از جمله آنها میتوان به فهرستنویسی و آمادهسازي كتابهاي خریداري شده و همچنين تهيه
قبض انبار آنها اشاره كرد .نتایج پژوهش حاضر نشان داد گروهی از كتابداران كه از شلوغی نمایشگاه و
حجم كاري زیاد در آن زمان ناراضی بوده و همچنين فهرستنویسی كتاب را فرآیندي دشوار میدانستند،
مایل به خرید با چنين روشی می باشند .شاید در نگاه اول این امتيازات به نفع كتابخانه باشد ولی چالشهایی
را ایجاد كرده و بر فعاليتهاي تخصصی كتابخانهها ،عملكرد نيروي انسانی و ارتباط مستقيم و نزدیك
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كتابخانهها با ناشران تأثير گذاشته و هزینههاي اضافی را تحميل میكند؛ بنابراین انجام خرید با چنين
رویكردي مستلزم توجه و مطالعه دقيقتري است.
عالوه بر كارگزار ،مشاهده شد در برخی دانشگاهها ،واحد انتشارات دانشگاه نيز به امر فراهمآوري
و خرید كتاب میپردازد؛ بهطوريكه سياهه كتابهاي مورد نياز كتابخانه در اختيار انتشارات دانشگاه براي
خرید قرار میگيرد .این دانشگاهها چنين رویكردي را موفق دانسته و از آن اظهار رضایت كردهاند.
اهداء ،مبادله و همکاری بینکتابخانهای :در مورد پذیرش كتابهاي اهدایی ،سياست ضمنی
كتابخانهها به دو گونه است؛ گروهی از آنها همه كتابهاي اهدایی را میپذیرند و سپس در مورد آنها
تصميم میگيرند .گروهی دیگر ،ابتدا كتاب را بررسی نموده و در صورت مناسب بودن ،آن را دریافت
میكنند .اگرچه اكثر مصاحبهشوندگان به آن اذعان داشتند كه كتابهاي اهدایی در بيشتر مواقع كتابهاي
مناسبی نيستند .كتابهاي اهدایی كه متناسب با مجموعه نباشند ،در فرآیند ارسال به مراكز دیگر ،از جمله
مناطق محروم قرار میگيرند.
از جمله اقدامات دیگر ،درخواست از ناشران براي اهداي یك یا چند نسخه از كتابهاي تازه منتشر
شده است كه میتواند به صرفهجویی در هزینهها كمك هرچند ناچيزي نماید .از آنجا كه هدایا قسمت قابل
توجهی از مجموعه كتابخانه را تشكيل میدهد كه بدون صرف بودجه در اختيار كتابخانه قرار میگيرد
(سلطانی ،1378 ،ص ،)24 .مصاحبهشوندگان بيان كردند كه كتابخانهها به فكر عقد تفاهمنامه با ناشران
افتادهاند تا از این طریق یك نسخه یا نسخههایی از كتاب هاي این ناشران به مجموعه اهدا شود .در همين
راستا ،انتشارات دانشگاههاي مختلف نيز میتوانند در زمينه اهدا كتابهاي منتشر شده خود ،با یكدیگر
همكاري داشته باشند.
در زمينه همكاري بين كتابخانهاي ،تالش كتابخانهها بر آن است كه منابع مورد نياز كاربران خود را
چنانچه در كتابخانههاي دیگر موجود باشد ،از طریق مذاكره با آنها تأمين كنند .در شرایط كنونی كه امكان
خرید كتابهاي التين به دليل هزینههاي باال با دشواري روبهرو است ،این همكاري بين كتابخانهها میتواند
راهگشایی براي كتابخانهها در جهت رفع نيازهاي كاربرانشان باشد .پيشنهادي نيز در این زمينه مطرح شد ،با
این مضمون كه در قراردادهاي پژوهشی هر دانشگاه با دانشگاههاي خارج از كشور ،استفاده از پایگاههاي
اطالعاتی تحت مالكيت آنها نيز در مفاد قراردادها آورده شود.
بودجه :تخصيص بودجه براي خرید كتاب از طریق ارسال درخواست به معاونت پژوهشی دانشگاه
است .تخصيص بودجهها بيشتر بر اساس تعداد گروههاي آموزشی ،دانشجویان و اساتيد است .نتایج نشان داد
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كاهش بودجه و افزایش قيمتها طی چند سال اخير منجر به كاهش قدرت خرید در كتابخانهها شده است .به
نظر میرسد پيامد مثبت آن ،دقت و حساسيت بيشتر در انتخاب و خرید منابع ،متناسب با نياز واقعی كاربران
است .تأخير در پرداخت بودجه در زمان نمایشگاه كه خود محدودیتهاي زمانی دارد ،یكی دیگر از مسائلی
است كه كتابخانهها با آن مواجه هستند كه میتواند تأثير منفی در خرید با كيفيت داشته باشد .در نتایج پژوهش
مشخص شد نقشی كه روابط بين مدیران كتابخانه با معاونت پژوهشی دانشگاه در نحوه پرداخت بودجه دارند
نيز یكی از نكات قابل ذكر است .وجود الگویی معين در تعيين بودجه از سوي مسئوالن مربوطه ،مثل معاون
پژوهشی و معاون مالی دانشگاه ،تأثير عوامل ذكر شده در پرداخت بودجه را تا حد زیادي میتواند كنترل كند.
ارزیابی مجموعه :یافتهها در این بخش نشان داد كه مسئوالن مجموعهسازي در ارزیابی مجموعه
بيشتر متكی بر گزارشهاي به دست آمده از سيستم امانت انجام هستند .از جمله نتایج به دست آمده ،ضعف
كتابخانهها در مجموعه كتابهاي فارسی و نياز به تقویت آن است .بدین معنا كه كتابخانهها بيشتر بودجه
خود را به خرید كتابهاي التين اختصاص میدهند و این باعث بر هم خوردن تعادل مجموعه شده است
كه مستلزم ارزیابی بيشتر در خصوص نيازسنجی و نيز نسبت كتاب التين به فارسی است.
از موارد مطرح ،استفاده اندک استادان از كتابهاي درخواستی خود است كه از جمله مسائل
چالشبرانگيز در فرآیند مجموعهسازي محسوب میشود و مستلزم بررسی از سوي كتابخانهها براي پی بردن
به دالیل احتمالی آن است .از آنجا كه اعضاي هيئتعلمی مهمترین مراجع جهت انتخاب و خرید كتاب
محسوب میشوند ،این سؤال پيش روي قرار میگيرد كه آیا چنين رویكردي در تهيه منابع علمی از روایی
و دقت الزم برخوردار است.
شاید الزم باشد كتابخانهها براي شناسایی دالیل احتمالی این امر پژوهشی انجام داده و یا نظرسنجی
به عمل آورند؛ بهویژه در شرایط كنونی كه گروهی از دانشگاهها اقدام به متمركز نمودن كتابخانهها نموده و
كتابخانههاي دانشكدهاي از دسترس اعضاي هيئتعلمی دور شده است كه بر ميزان مراجعه استادان به
كتابخانه بیتأثيرگذار نخواهد بود.
پرسش دوم :عوامل مؤثر در فرایند مجموعهسازی کتابهای الکترونیکی در کتابخانههای مرکزی
تحت نظارت وزارت علوم و فناوری کدام است؟

مطابق با تحليل محتواي متن مصاحبهها ،عوامل مؤثر در فرایند مجموعهسازي كتابهاي الكترونيكی
در كتابخانههاي مورد نظر ،در سه مقوله گنجانده شد .این مقولهها به همراه مفاهيم مربوط به هریك از آنها
در جدول  2آورده شده است.
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جدول  .2مقولهها و مفاهیم مؤثر در فرایند مجموعهسازی کتابهای الکترونیکی
مفاهیم

مقوله

وجود خطمشیهاي ذهنی در مجموعهسازي
سياستهاي كلی مجموعهسازي
كتابهاي الكترونيكی

خرید متمركز منابع الكترونيكی
حساسيت نسبت به رعایت قانون كپیرایت
اولویت تهيه كتاب التين بهصورت الكترونيكی
دانلود رایگان كتابهاي الكترونيكی
خرید كتابهاي الكترونيكی بهصورت مجموعهاي
تهيه افست از كتابهاي الكترونيكی

فراهمآوري

ارائه خدمات تأمين مدرک به كاربران
اشتراک كتابهاي الكترونيكی التين از طریق پایگاههاي اطالعاتی
اشتراک كتابهاي الكترونيكی فارسی
مبادله و همكاري بينكتابخانهاي

بودجه

بودجه مجزا براي كتابهاي الكترونيكی
تأثير هزینهها بر تهيه كتاب التين بهصورت الكترونيكی

بر اساس آنچه در جدول  2آمده است ،میتوان چنين بيان كرد كه براي مجموعهسازي كتابهاي
الكترونيكی در كتابخانههاي بررسیشده ،همانند كتابهاي چاپی ،خطمشی مكتوب و مدونی وجود ندارد.
عالوه بر آن ،میتوان مشاهده كرد كه در بيشتر كتابخانهها ،خرید و سازماندهی كتابهاي الكترونيكی بهصورت
متمركز و در كتابخانه مركزي انجام میشود .بهطور كلی ،در تهيه كتابهاي التين ،اكثر كتابخانهها خرید فرمت
الكترونيكی را به خرید فرمت چاپی آن ترجيح میدهند ،مگر در مواردي كه كاربران به خرید فرمت چاپی
اصرار داشته باشند .در برخی موارد ضروري ،از فایل الكترونيكی كتاب ،نسخه افست تهيه میشود .تهيه چاپ
افست از كتابها ،طی سالهاي اخير رواج بسياري یافته است .از جمله دالیل اتخاذ چنين سياستی ،افزایش
قيمت ارز و هزینه باالي كتابهاي چاپی التين است .با وجود آنكه اكثر مصاحبهشوندگان به حساسيت مدیران
نسبت به رعایت قانون حق مؤلف اشاره داشتند ولی تقریب ًا همه آنها ،تهيه كتاب بهصورت الكترونيكی را در
سياست ضمنی مجموعهسازي خود قرار داده بودند .تنها مسئوالن یكی از كتابخانهها با چنين رویكردي مخالف
بوده و به دليل رعایت حق مؤلف ،ارائه خدمات در زمينه كتابهاي الكترونيكی را متوقف كرده بودند .در
همين راستا ،بخش دیگر نتایج نشان داد كه تعدادي از كتابخانهها براي تهيه كتابهاي الكترونيكی خارجی
درخواست شده ،ابتدا در پایگاهها و وبسایتهاي مختلف براي دسترسی رایگان جستجو نموده و در صورت
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موجود نبودن فایل الكترونيكی ،آن كتاب در دستور خرید كتابهاي چاپی قرار میگيرد.
همه مصاحبهشوندگان در مورد خرید كتابهاي الكترونيكی التين بهصورت مجموعهاي ،رویكرد
و نظر واحدي داشتند .با توجه به قيمت مناسب این مجموعهها ،كتابخانهها با پرداخت مبلغی اندک،
مجموعهاي از كتابهاي الكترونيكی را با موضوعات مرتبط با رشتههاي تحصيلی دانشگاه خریداري میكند.
اما اینكه چه ميزان از این كتابها استفاده میشود و یا صرفاً قيمت پایين آنها میتواند مالكی براي خرید به
این شيوه باشد ،قابل تأمل و سؤال است .گروهی از كتابخانهها در زمينه كتابهاي الكترونيكی با كتابخانههاي
دیگر مبادله و همكاري داشته و از طریق طرح همكاري بينكتابخانهاي آنها را براي كاربران تهيه میكنند.
در زمينه كتابهاي الكترونيكی فارسی نيز اقداماتی انجام میشود كه از آن جمله به اشتراک گزاردن
كتابها براي مطالعه آنالین توسط كاربران كتابخانه است .در حال حاضر تعداد زیادي از كتابهاي عمومی
و غيردرسی از این طریق به اشتراک گذاشته میشود .با وجود آنكه توجه كتابخانهها به كتابهاي
الكترونيكی افزایش یافته ولی هنوز در بودجه خرید كتاب ،بودجه مجزا براي كتابهاي الكترونيكی در نظر
گرفته نشده است .این احتمال وجود دارد با توجه به افزایش تمركز كتابخانهها بر خرید شكل الكترونيكی
كتابها و سایر منابع ،تخصيص بودجه بهصورت مجزا براي خرید آنها به زودي محقق شود.
پرسش سوم :مسائل و چالشهای کتابخانههای مرکزی دانشگاههای تحت نظارت وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری در سطح تهران در زمینه مجموعهسازی چیست؟

با توجه به نتایج به دست آمده از كدگذاري دادهها ،مسائل و چالشهاي كتابخانهها در سه مقوله
دستهبندي شد .این مقولهها و مفاهيم مربوط به هریك در جدول  3آورده شده است.
جدول  .3چالشها و مسائل مجموعهسازی کتابهای چاپی و الکترونیکی
مفاهیم

مقوله

فراهم نبودن نسخه مكتوب خطمشی مجموعهسازي
توجه نكردن به پيچيدگیهاي ذاتی مجموعهسازي
نياز به دانشافزایی كتابداران در زمينه مجموعهسازي
سياستهاي مدیریتی

مدیران با تخصص غير كتابداري
كمبود نيروي انسانی
كاهش مراجعه كاربران به كتابخانه
ضعف نرمافزارهاي كتابخانهاي در زمينه مجموعهسازي
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فراهم نبودن امكان خرید آنالین كتب التين
فراهمآوري

توانایی انجام خرید بهصورت هفتگی
ناشران محدود در زمينه كتابهاي التين
كمبود بودجه

بودجه

پرداخت نشدن به موقع بودجه
پرداخت نشدن بودجه بهصورت یكجا

مطابق با آنچه در جدول  3مشاهده میشود ،چالشهایی كه كتابخانههاي دانشگاهی در زمينه
مجموعهسازي با آن مواجه هستند ،بيشتر در حوزه مدیریتی و سياستهاي مجموعهسازي كتابخانه است .یكی
از این چالشها ،فراهم نبودن خطمشی مكتوب براي مجموعهسازي در كتابخانههاي دانشگاهی است كه در
پرسش اول به تفصيل به آن پرداخته شد .از جمله مسائل مطرح دیگر كه محل چالش است ،نياز به دانشافزایی
كتابداران در زمينه مهارتهاي مجموعهسازي و نيز فراگيري چگونگی تهيه و تدوین خطمشی مجموعهسازي
است .با توجه به ظهور و تنوع فناوريهاي جدید كه فعاليتهاي تخصصی و حرفهاي را دستخوش تغيير و تحول
كرده است ،آشنایی كتابداران با مهارتهاي جدید و بهكارگيري آنها در فراهمآوري و توسعه مجموعه از
جمله امور ضروري محسوب میشود .برگزاري كالسهاي آموزشی ،كارگاهها و یا معرفی براي شركت در
كالسها و كارگاهها میتواند در این زمينه مؤثر باشد .آنچه كه در این ميان نياز به تأكيد دارد ،نظارت بر اجرا
و بهكارگيري دانش فراگيري شده در كتابخانهها است .همچنين برگزاري جلسات آموزشی ،عالوه بر كسب
مهارتهاي مربوط به تهيه و تدوین خطمشی ،میتواند بهطور ضمنی و مستقيم ،تأكيدي بر اهميت خطمشی و
لزوم تدوین آن در كتابخانهها باشد .با توجه به اینكه تنظيم غيرحرفهاي خطمشی بهطور غيرمستقيم بر نحوه ارائه
خدمات تأثير منفی میگذارد ،از اینرو نياز واقعی كتابخانه آن است كه خطمشی مجموعهسازي توسط
ال كاربردي و قابل دفاع باشد (اشتهار.)1387 ،
كتابداران با تجربه و آموزش دیده تنظيم شود و كام ً
ضعف نرمافزارهاي كتابخانهاي در بخش مجموعهسازي از جمله مواردي است كه در كتابخانهها
بهعنوان یك چالش مطرح است.
از مسائل مطرح شده در گفتگو با گروهی از مصاحبهشوندگان ،عدم توجه به پيچيدگیهاي ذاتی
مجموعهسازي است .سادهانگاري فرایند مجموعهسازي ،احتمال افزایش خطا در مجموعهسازي و كاهش
دقت در فراهمآوري منابع را افزایش میدهد .این مسئله به نوبه خود ،احتمال كاهش تناسب منابع با نيازهاي
كاربران ،رشد بی دليل مجموعه ،هدر رفتن منابع مالی و نااميد شدن كاربران از برآورده شدن نيازهاي
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واقعیشان را به دنبال خواهد داشت.
كاهش مراجعه كاربران نيز از جمله چالشهایی است كه كتابخانهها با آن مواجه هستند و در پی آن
میباشند كه راهكارهایی را براي ترغيب هر چه بيشتر دانشجویان براي استفاده از مجموعه فراهمآوري شده ،پيدا
كنند .از جمله راهكارهاي ترغيبكننده وجود كتابدارهاي با انگيزه و عالقهمند در كتابخانه است .مطابق با یافتهها،
انتصاب مدیران غيركتابدار ،از جمله مسائل و چالشهایی است كه بسياري از كتابخانهها با آن روبرو بوده و
پاسخگویان از تأثيراتی كه گاه ًا این مسئله بر تصميمگيريهاي كتابخانه گذاشته است ،اظهار نارضایتی كردهاند.
نتیجه
با تحليل یافتههاي پژوهش میتوان چنين نتيجه گرفت كه سازوكار مجموعهسازي در كتابخانههاي
مركزي دانشگاههاي بررسی شده ،فاقد گروهی از مؤلفههاي مهم مجموعهسازي؛ مانند خطمشی مدون
مجموعهسازي ،اصول مشخص انتخاب و كميتههاي انتخاب و همچنين ارزیابی مستمر مجموعه است .بر این
اساس ،میتوان گفت مجموعهاي از عوامل بيرونی و درونی در كاستیهاي به وجود آمده ،دخيل هستند.
در خصوص عوامل بيرونی مؤثر بر شيوه مجموعهسازي در كتابخانههاي دانشگاهی ،میتوان به
تحریمهاي بينالمللی اشاره كرد كه فراهمآوري كتابهاي التين را منحصر به خرید از كتابهاي ارائه شده
در نمایشگاه بينالمللی كرده است .همچنين این تحریمها افزایش قيمت كتابهاي التين را نيز به دنبال داشته
است كه باعث كاهش قدرت خرید كتابخانهها در خرید منابع خارجی شده است .كتابخانهها براي جبران
این كاستی ،به كتابهاي الكترونيكی و تهيه افست از آنها روي آوردهاند .به نوعی میتوان گفت تمایل
كتابخانهها در خصوص تهيه كتاب هاي التين به سمت الكترونيكی شدن و هدایت كاربران به مطالعه كتاب
با فرمت الكترونيكی یك فرصت محسوب می شود؛ در شرایطی كه دسترسی سریع به منابع از اولویتهاي
كاربران محسوب میشود و سرعت تهيه منابع الكترونيكی به مراتب باالتر از منابع چاپی است ،انتظار میرود
این تغيير رویه كتابخانهها به سمت الكترونيكی شدن منجر به افزایش سرعت دسترسی و در نتيجه رضایت
بيشتر كاربران شود.
از جمله عوامل بيرونی تأثيرگذار دیگر ،نظام تخصيص بودجه در دانشگاه است كه نحوه تخصيص
بودجه كتابخانهها را تعيين میكند .بهویژه شيوه پرداخت آن و محدودیتهاي معاونتهاي پژوهشی
دانشگاهها در نحوه هزینه كردن این بودجه براي كتابخانهها مشكالتی را به دنبال داشته است .همسو با نتایج
پژوهش حاضر ،پيمانی ( )1390نيز در پژوهش خود اشاره میكند كه معموالً تخصيص بودجه ساالنه براي
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كتابخانهها نه بر اساس نيازسنجی كه بر اساس رقم تخصيصیافته در سالهاي پيش ،كموزیاد میشود .گاهاً
نيز پيش آمده كه بودجه اختصاصیافته توسط معاونت پژوهشی براي كتابخانهها ،بهطور كامل در اختيار آنها
قرار نگرفته كه این مسئله همواره باعث بروز مشكالتی براي كتابخانهها شده است.
از ميان عوامل داخلی تأثيرگذار بر وضعيت مجموعهسازي كتابخانهها ،عدم اهتمام جدي در تهيه
خطمشی مدون مجموعهسازي توسط مدیران و مسئوالن مجموعهسازي كتابخانهها و تمایل آنها به انجام امور
مربوطه و بهكارگيري رویهها بهصورت ذهنی است .در واقع میتوان از نتایج چنين دریافت اگرچه در
سالهاي گذشته سعی شده است در این زمينه گامهایی برداشته شود اما به دليل در اولویت ندانستن آن،
كتابخانهها در این راه ثابت قدم نبوده و مطابق با یافتهها نتوانستهاند به نتایج مطلوبی برسند .در حالی كه وجود
خطمشی مشخص و مدون كمك میكند تا با تغيير افراد و تغيير شرایط زمانی و مكانی ،مجموعهسازي در
كتابخانه بهطور مداوم و منظم ادامه یابد و در این راه تابع تغييرات زودگذر و سليقههاي شخصی نشود
(سينایی ،1376 ،ص .)23 .به نظر میرسد دو عامل «در اولویت نبودن وجود خطمشی مكتوب در كتابخانه
از نظر مدیران و مسئوالن مجموعهسازي» و همچنين «تغيير در مدیریت كتابخانه» از جمله مواردي است كه
تأثير منفی در برنامهریزي مجموعهسازي كتابخانهها گذاشته است .با وجود اینكه فاصله زمانی چند ساله بين
پژوهش حاضر و پژوهش پيمانی ( )1390وجود دارد اما وي نيز با یافتههاي مشابهی روبرو بوده است .در
یافتههاي وي نيز مشخص شد تقریباً بيش از نيمی از كتابخانههاي دانشگاهی موردمطالعه فاقد خطمشی
مكتوب در زمينه مجموعهسازي بودند .از جمله دالیلی كه از نتایج پژوهش وي به دست آمد ،میتوان به
نيمهمتمركز بودن مدیریت كتابخانههاي دانشكدهاي ،عدم همكاري پرسنل در تدوین خطمشی مدون و
كمبود نيروي انسانی اشاره كرد .در راستاي نتایج پژوهش حاضر ،میتوان به پژوهشهاي چپيوتوال و
كانيوندو ( )2014و فيلسون ( )2018در زمينه مطالعه شيوههاي مدیریت مجموعه كتابخانههاي دانشگاهی و
آسيبشناسی فقدان خطمشی مدون اشاره كرد كه حاكی از آن است كه عدم وجود خطمشی مدون براي
مدیریت و توسعه مجموعه ،فقدان كاركنان حرفهاي ،فقدان بودجه كافی و غنی نبودن منابع از جمله
چالشهاي مهم آنها محسوب میشود.
در ادامه ،میتوان بيان كرد كه كتابخانههاي بررسیشده ،براي كتابهاي الكترونيكی نيز همچون
كتابهاي چاپی ،برنامه و خطمشی مدون نداشتهاند كه با یافتههاي پژوهش اقاربپرست ( )1390مغایر است.
وي در نتایج پژوهش خود نشان داد كه بيش از نيمی از كتابخانههاي دانشگاههاي اصفهان ،داراي خطمشی
مدون براي مجموعهسازي منابع الكترونيكی خود هستند و از روند رو به رشدي در زمينه مجموعهسازي منابع

 170پژوهشنامه كتابداري و اطالع رسانی ،دانشگاه فردوسی مشهد

سال  ،11شماره  ،1بهار و تابستان 1400

الكترونيكی برخوردار هستند.
ارزیابی مجموعه از جمله عوامل داخلی دیگر است كه بر نحوهي مجموعهسازي كتابخانهها تأثير
میگذارد .نتایج بسيار مهمی كه از ارزیابی مجموعه به دست میآید ،شامل تعيين نقاط قوت و ضعف
مجموعه ،هماهنگی در مجموعهسازي و ایجاد تعادل در مجموعه ،وجين مجموعه و هدفمند نمودن
مجموعهسازي و سایر خدمات اطالعرسانی است (محسنی ،1387 ،ص 157ـ .)156یافتهها نشان داد كه
كتابخانهها براي ارزیابی مجموعه خود به گزارشهاي سيستم امانت اكتفا نموده و از روشهاي دیگر ارزیابی
مثل نظرخواهی ساالنه در مورد كفایت مجموعه و سایر روشهاي ارزیابی به ندرت استفاده میكنند .این نوع
ارزیابی مجموعه ،رویكرد «استفادهمحور» در ارزشيابی مجموعه ناميده میشود كه مجموعه را در مرحله
برونداد میآزماید .بررسی سوابق امانت ،استفاده در محل ،امانت بينكتابخانهاي و نظير اینها ،تكنيكهاي
رویكرد «استفادهمحور» در ارزشيابی مجموعه هستند .تكنيكهاي رویكرد «استفادهمحور» بهصورت كمّی و
بر اساس رفتار اطالعیابی استفادهكننده ،كيفيت مجموعه را بررسی میكنند .در اینجا قضاوت در مورد خوبی
مجموعه ،با یك فرض صورت میگيرد كه استفاده از مجموعه مساوي با مفيد بودن آن تلقی میشود (افشار،
 .)1385به نظر میرسد این مسئله به نوبه خود در نيازسنجی و انتخاب درست منابع در كتابخانهها تأثير گذاشته
است .كتابخانهها براي ارزیابی دقيقتر مجموعه باید از تكنيكهایی استفاده كنند كه مجموعه را در مرحله
اثر نهایی آن ارزیابی كند .افشار ( )1385این نوع از رویكرد ارزیابی را كه بر نظر و تجربه استفادهكننده نهایی
مبتنی است ،رویكرد «نتيجهمحور» مینامد .رویكرد نتيجهمحور میكوشد خوبی مجموعه را از روي توان آن
در برآوردن نياز استفادهكننده نهایی بسنجد.
بر اساس یافتهها ،به نظر میرسد كتابخانهها به ارزیابی مجموعه به شكل علمی و با استفاده از شاخصهاي
تأیيد شده ،توجه كافی نشان نداده و صرف ًا به رویكرد استفادهمحور در ارزیابی مجموعه اكتفا كردهاند .غالبخان و
بهاتی ( )2016و پيمانی ( )1390نيز مؤلفه ارزیابی مجموعه را بهعنوان یكی از مؤلفههاي اساسی تدوین خطمشی
مجموعهسازي كتابخانهها بيان كردهاند و به ضعف كتابخانهها در این زمينه اشاره داشتهاند.
عامل داخلی تأثيرگذار دیگر در بخش مجموعهسازي ،عادت در بهكارگيري روشهاي تكراري و
غيرخالقانه براي انجام امور است .براي روزآمدي بيشتر و كمك به حل برخی از مشكالت بيان شده در
مجموعهسازي ،جستجو و بهكارگيري روشهاي خالقانه ،استفاده هدفمندانهتر از فناوري ،تغيير در شرح
وظایف این بخش و ارائه شرح وظایف جدید از طرف مدیران كه متناسب با نيازهاي مجموعه باشد ،فراگيري
آموزشهاي الزم توسط كتابداران و الزام به پيادهسازي این آموزشها در كتابخانه میتواند راهگشا باشد .بر
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اساس یافتههاي پژوهش ،پيشنهادهایی ارائه میشود كه به قرار زیر است:
 )1از آنجا كه وجود خطمشی مشخص و مدون كمك میكند تا مجموعهسازي در كتابخانه بهطور
مداوم و منظم ادامه یابد و در این راه تابع تغييرات زودگذر و سليقههاي شخصی نشود و با توجه به
یافتههاي پژوهش حاضر مبنی بر عدم وجود خطمشی مدون در كتابخانهها ،به كتابخانههاي
دانشگاهی تدوین خطمشی مكتوب و مدون براي مجموعهسازي كتابهاي چاپی و الكترونيكی و
ثابت قدم بودن در تهيه آن ،با همفكري كتابداران مجرب و آموزشدیده پيشنهاد میشود.
 )2نتایج پژوهش حاضر مشخص نمود كه كميتههاي انتخاب كتاب در كتابخانهها نقش بسزایی در
ارتقاي كيفيت مجموعه دارند .بر این اساس ،پيشنهاد میشود كتابخانهها به تشكيل كميتههاي دائمی
انتخاب منابع و استمرار در برگزاري جلسات منظم توجه و اهتمام جديتر و بيشتر نشان دهند .استفاده
از خرد جمعی و تجربيات افراد گروه ،ضمن اینكه از اعمال سليقههاي فردي جلوگيري میكند ،در
عين حال ،بار مسئوليتی كه بر دوش مسئول بخش مجموعهسازي كه بعضاً هم در كتابخانهها یك نفر
است ،میكاهد.
 )3با توجه به یافتههایی كه نشان داد كارشناسان مجموعهسازي نياز به آموزش و دانشافزایی دارند.
آشنایی با فناوريهاي اطالعاتی و ارتباطی و سایر فناوريها و روشهاي بهكارگيري آن در
فعاليتهاي حرفهاي ،به كتابداران و كارشناسان فراهمآوري و توسعه مجموعه كمك میكند تا به
روشهاي قدیمی در مجموعهسازي اكتفا نكرده و ضمن آشنایی روشهاي جدید ،رویكردهاي
خالقانهتري را كه اثربخشی بيشتري دارند ،به كار گيرند.
 )4از آنجا كه خرید منابع بدون برنامهریزي قبلی و بر اساس حدس و گمان ،آسيب جدي به كيفيت و
حتی كميت مجموعه كتابخانه وارد میكند ،پيشنهاد میشود مدیران كتابخانه نظارت دقيقتري بر
فعاليتهاي بخش مجموعهسازي و خریدهاي انجام شده ،داشته باشند .الزام به ارائه گزارش دقيق از
دالیل انتخاب كتابهاي خریداري شده ،دریافت گزارش از ميزان استفاده از كتابها و
نظرسنجی هاي علمی مستمر از كاربران كتابخانه مبنی بر ميزان رضایت از منابع كتابخانه میتواند در
این زمينه راهگشا باشد .همچنين تدوین دستورالعمل انتخاب و خرید منابع ،بخصوص كتاب و الزام
رعایت آن توسط كتابداران بخش مجموعهسازي ،راهكار دیگري است كه میتوان پيشنهاد داد.
 )5نتایج پژوهش حاضر مشخص نمود كه در نرمافزارهاي كتابخانهاي موجود در ایران ،به فعاليتهاي
مجموعهسازي توجه نشده است .بر این اساس و در جهت هرچه دقيقتر ،منظمتر و سریعتر نمودن
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فعاليتهاي مربوط به مجموعهسازي ،پيشنهاد میشود كتابخانهها بهطور جديتر این مسئله را پيگيري
نموده و خواستار ایجاد قابليتهاي الزم در نرمافزارها باشند كه این پيگيريها میتواند با پيشنهاد
كارشناسانه كتابداران بخش مجموعهسازي جهت طراحی و بهينهسازي نرمافزار همراه باشد .تعامل
مداوم كتابداران با شركتهاي نرمافزاري و مطالبه از آنان میتواند راهگشا باشد .این تعامل عالوه
بر آنكه در زمينه آموزش استفاده از امكانات و قابليتهاي نرمافزار در خصوص مجموعهسازي مفيد
است ،زمينه ارتقاي نرمافزارهاي كتابخانهاي را در قسمت مجموعهسازي ،از طریق استفاده از نظرات
كارشناسی كتابداران فراهم میسازد.
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Analysis of the Collection Development Process of Books in Central Library of
Universities in Tehran
Zoya Abam
Behnaz Rahmani
Najmeh Salemi
Alzahra University
Abstract
Introduction: Collection Development is considered as one of the most basic activities
affects the user satisfaction with libraries.The purpose of this study was to analyze the
collection development of printed and electronic books in the central libraries of
universities under the supervision of the Ministry of Science, Research and
Technology in Tehran.
Methodology: The study was an applied in terms of purpose, which has been done with a
qualitative approach of phenomenological type. The data gathering tool was a semistructured interview, including 15 open- ended questions, through which 10 collection
experts or managers of the central libraries of universities in Tehran were interviewed.
To design the interview questions, library studies were conducted in the field of
collection development, its policy and the process of collecting resources in libraries.
Findings: Collection development process in academic libraries in the fields of printed books
was influenced by factors that were classified into categories of collection
development policies, identification of user needs, provision of sources, budget and
collection evaluation. There was no written policy for e-book collection and free
downloading, purchasing resources collectively, subscribing through databases, or
exchanging and collaborating between libraries were used to provide them. The
challenges of libraries in collection development consist of the lack of written policy,
the need for librarians to increase their knowledge and library softwares weakness.
Conclusion: It can be concluded central libraries lack a group of important components of
collection development. Accordingly, it can be concluded that a set of external and
internal factors are involved in the shortcomings. International sanctions, university
policies and the way the budget are allocated, the lack of need for collection policy and
the lack of planning for collection evaluation were among the influential factors. The
results of the present study can be used to identify the collection development methods
currently used in university libraries and to address the their weaknesses and challenges.
Keyword: Acquisition, Collection development, Information resources, University libraries.
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چکیده
هدف :خدمات اینترنت اشیاء ،دسترسپذیری و یافتپذیری اطالعات در کتابخانهها را بهبود میبخشد و
ارتقاء و اعتالی کتابخانهها را بههمراه دارد .بر همین اساس ،هدف پژوهش حاضر ،تعیین عوامل
کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانهها بهمنظور ارائه الگوی کیفی با استفاده از نظریه داده بنیاد است.
روششناسی :پژوهش حاضر از نوع توسعهای که با رویکرد کیفی و با بهکارگیری روش نظریه داده بنیاد
انجام گرفته است .جامعه آماری پژوهش از  13نفر خبره و صاحبنظر علم اطالعات و دانششناسی
دانشگاههای کشور تشکیل شده است ،که به روش نمونهگیری هدفمند (گلوله برفی) انتخاب شدهاند ،دادهها
از طریق مصاحبه با آنها جمعآوری و طی سه مرحله کدگذاری باز ،محوری و انتخابی تجزیهوتحلیل شدند و بر
اساس آنها ،الگوی پژوهش طراحی گردید .برای سنجش روایی ابزار مصاحبه از روش پاسخگو و برای سنجش
پایایی از روش دو کدگذاری استفاده شده است.
یافتهها :نشان میدهد برای کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانه  29عامل در  5طبقه شناسایی شدند که عبارتند
از :طبقه عوامل علّی ( 6عامل) ،زمینهای ( 5عامل) ،مداخلهگر ( 5عامل) ،راهبردی ( 6عامل) ،پیامد ( 7عامل).
عوامل کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانهها نقش بهینهای در زمینه مدیریت اطالعات و توسعه خدمات
دارند .پذیرش و گسترش سریع رویکرد نوین استفاده از اینترنت اشیاء و بهکارگیری عوامل شناسایی شده در
برنامههای توسعه کتابخانهها پیش از هر چیز ،نتیجه مزایا و فوایدی است که در این رویکرد فناورانه نهفته است.
کلیدواژهها :اینترنت اشیاء ،نظریه دادهبنیاد ،کتابخانهها

 .1این مقاله برگرفته شده از پایاننامه دکتری علم اطالعات و دانششناسی است.
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مقدمه
فناوری های نوظهور در عرصه اطالعات و ارتباطات هر روز مؤثرتر به میدان میآیند .این فناوریها
قلب ترقی و توسعه پایدار تلقی میشوند .کتابخانهها بهعنوان مراکز اطالعاتی با پذیرش فناوریهای جدید
زمینه رشد علمی جامعه را فراهم میسازند .در فناوری اطالعات و ارتباطات ،ارتباط بین دستگاهها
منشأ اصطالح اینترنت اشیاء 1شده است ) .(Kumar & Kumar, 2019تأثیر اینترنت اشیاء در فعالیتها و
رفتارهای انسانی بیشازپیش قابل توجه است .یکی از مسائل مهم در حوزه رفتار مراجعان به کتابخانهها،
رفتار برنامهریزی نشده آنها است که میتواند نقش تعیینکنندهای در توسعه میزان استفاده از منابع و
خدمات و یا افزایش فرهنگ استفاده از کتابخانهها در درون جوامع ایفا کند (هراتی ،حریری و اسفندیاری
مقدم .)1399 ،تغییرات فناوری اطالعات بر دایره فعالیتهای کتابخانهها و رفتارهای کاربران تأثیرگذار
است .این تغییرات را میتوان در فضای کتابخانهها ،کتابداران ،مدارک موجود ،دسترسی ،محافظت ،شیوه
گردآوری ،روزآمدی اطالعات ،انواع ارتباط ،صرفهجویی در زمان و غیره مشاهده نمود.
فناوریهای جدید بهمنظور ادغام محیطها در شبکهها و ارائه قابلیتهای جدید به کاربران طراحی
شدهاند ( .)Krainyk, 2019امروزه ارتباط میلیاردها دستگاه از طریق شبکههای اینترنت مهیا شده است و
دستگاهها و اشیاء مختلف میتوانند از راه دور و با استفاده از فناوریهای اطالعات و ارتباطات بر یکدیگر
تأثیر بگذارند .این ارتباط شبکهای بین اشیاء مختلف منجر به شکلگیری مفهوم اینترنت اشیاء گردید .از
دیدگاه وبر )2010( 2اینترنت اشیاء مفهومی جدید در دنیای ارتباطات و فناوری است که در آن برای هر
شئ (انسان ،حیوان ،و اشیاء) بهعنوان یک موجودیت امکان ارسال و دریافت داده از طریق سنسورها و
حسگرهای موجود در آن شئ فراهم میشود.
عبارت اینترنت اشیاء ،برای اولین بار در سال  1999توسط کوین اشتون 3استفاده شد .وی جهانی
را توصیف کرد که در آن هر چیز ،از جمله اشیای بیجان ،دارای هویت دیجیتال هستند و به رایانهها
اجازه میدهند آنها را سازماندهی و مدیریت کنند (موسویمدنی ،محمدی ،جعفرپور و نوری.)1393 ،
اینترنت اشیاء به شبکهای اشاره میکند که در آن هر شیء فیزیکی بهوسیله برچسبی هویت مییابد و با
اشیای دیگر ،شبکهای را شکل میدهد .این اشیاء بهصورت مستقل میتوانند ضمن برقراری ارتباط
با یکدیگر ،به تبادل داده بپردازند .اینترنت اشیاء یک مفهوم و الگوی فراگیر و جهانی است که در همه
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حوزهها ،برای ایجاد جهانی هوشمند قابل بهکارگیری است ( .)ITU, 2005موسسه جهانی مکنزی 1اینترنت
اشیاء را اینگونه تعریف کرده است :حسگرها و محرکهای متصل به سیستمهای محاسباتی از طریق
شبکهها که میتوانند به نظارت یا مدیریت صحت و اقدامات فعالیتهای اشیاء و ماشینهای متصل بپردازند
(دبیرخانه برنامه ملی آیندهنگاری علم و فناوری در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات.)1395 ،

هان2

( )2019محقق آزمایشگاه رسانه دانشگاه ام.آی.تی 3بیان میکند که اینترنت اشیاء از طریق اتصال همهجا
امکان پذیر است و اتصال به اینترنت اجازه انتقال سیگنال ،سنجش اطالعات ،پردازش اطالعات،
ذخیرهسازی اطالعات و ارائه خدمات جدید را فراهم میسازد.
بهطور کلی ،به مجموعه استانداردها ،پروتکلها ،دستگاهها و فناوریهای الزم برای برقراری ارتباط و
انتقال اطالعات بین دستگاههای هوشمند (با یکدیگر و با انسان) در سطح جهانی اینترنت اشیاء گفته میشود
(تدین .)1394 ،بنابراین اینترنت اشیاء میتواند به آینده بهتر و رویایی منجر شود که حداکثر بهرهبرداری با
کمترین تالش را داشته و آنرا کاربرپسند میدانند که یک رویکرد منظم در مدیریت اطالعات است
( .)Vandana, Bhattacharjee, & Gopta, 2017از اینترنت اشیاء بهعنوان موج سوم پردازش اطالعات
(پردازش سیستمهای فراگیر) یاد میکنند ،که به معنی همگرایی فضای مجازی با دنیای واقعی است .این
همگرایی دو دنیای واقعی و مجازی در بستر اینترنت اشیاء ،مدیریت بهتر اطالعات و ارائه سرویسهای
حرفهای در همهجا ،همه زمان ،و با هر وسیله را برای کاربران به ارمغان میآورد .کومار و کومار)2019( 4
اشاره میکنند که اینترنت اشیاء موجب نظارت آسانتر بر موارد مختلف از مکانهای دور میگردد.
مفهومی که در اینترنت اشیاء نقش کلیدی را ایفا میکند ،تولید داده است .دادههایی که اینترنت
اشیاء تولید میکند را میتوان براساس معیارهای گوناگونی دستهبندی و بهصورت خودکار ارائه کرد
(خدمتگزار .)1394 ،تحلیل دادهها توسط اینترنت اشیاء در حوزه کتابخانهها بهصورت جمعآوری،
یکپارچهسازی ،ذخیرهسازی ،تحلیل و ارائه اطالعات هستند .شوپل )2018( 5کتابخانه را زیرساختار
اجتماعی ،فناوری و فکری توصیف می کند که امکان برقراری ارتباط بین افراد را فراهم میآورد و این
توانایی را دارد که تبدیل به یک مرکز اجتماعی بهصورت واقعی شود .در خصوص مزایای اینترنت اشیاء
هان ( )2019بیان میکند که متخصصان فناوری قادر خواهند بود دادهها را تولید یا مصرف کنند ،یا از
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دستگاههای اینترنت اشیاء برای ارائه نوآوری در درک خدمات تولید شده استفاده کنند.
بررسی مطالعات حوزه اینترنت اشیاء حاکی از آن است که اولین بارقهها برای ورود اینترنت اشیاء
در کتابخانهها در سال  2011زده شده است و بهصورت نظری مطالعاتی صورت گرفته و فرضیات و بیاناتی
در مورد کاربردها و قابلیتهای بالقوه اینترنت اشیاء در کتابخانهها ارائه شده است (سلمانزاده نجفی،
عاصمی ،چشمه سهرابی و شعبانی.)1396 ،
این پژوهش بهصورت کاربردی با رویکرد کیفی برای شناسایی عوامل کاربرد اینترنت اشیاء در
کتابخانه ها برای مدیریت مؤثر اطالعات انجام گرفته است .عواملی که کاربرد اینترنت اشیاء را در کتابخانه
مشخص و تسهیل کرده و ضمن مدیریت مطلوب اطالعات ،ارائه خدمات بهینه شده را برای کاربران فراهم
میکند .بر این اساس ،پژوهش حاضر بهدنبال ارائه الگوی کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانهها برای
توسعه خدمات با استفاده از روش نظریه دادهبنیاد و در قالب الگوی پارادایمی و نظری است .لذا مسئله مهم
این پژوهش لزوم بهکارگیری مناسب فناوری اینترنت اشیاء در کتابخانهها برای رفع نیازهای اطالعاتی
جامعه کتابخانه است .از طرفی نبود تحقیقات کافی در زمینه عوامل تأثیرگذار بر کاربرد اینترنت اشیاء در
کتابخانهها و همچنین نیاز جامعه به ارتقاء کتابخانهها ،موجب انجام این پژوهش شده است .فقدان رویکرد
مناسب که ضمن توجه به همه ابعاد کتابخانه و اطالعات جاری که قابلیت اجرایی نیز داشته باشد ،باعث
شده است تا نظام کتابخانهای رویه یکسانی در دایره فعالیتهایش نداشته و روشهای سنتی بجای
رویکردهای نوین به کار خود ادامه دهند .این امر ضمن اتالف منابع نهتنها مدیریت بهینه اطالعات را سبب
نمیشود بلکه مسیر حرکت کتابخانهها را به بیراهه میبرد .آنچه در وضعیت فعلی در کتابخانهها حائز
اهمیت است و بهعنوان مسئله مهم با رویکرد کیفی در این پژوهش مطرح است ،بهکارگیری فناوری
اینترنت اشیاء و بهرهگیری از سرویسهای جدید آن است .بر این اساس شناسایی و اکتشاف عوامل
کاربردپذیری فناوری اینترنت اشیاء در کتابخانهها یک ضرورت است .لذا با توجه به مباحث مطرح شده،
مسأله پژوهش حاضر ،چیستی عوامل کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانهها و ارائه الگو است .در
خصوص اینترنت اشیاء و کاربرد آن در حوزههای مختلف پژوهشهایی انجام شده است .بررسی
پیشینههای پژوهش نشان میدهد که بهرهبرداری از اینترنت اشیاء ،مدیریت اطالعات و توسعه خدمات را
بههمراه دارد .در ادامه برخی پژوهشهای پیش ین که به مبحث کاربرد اینترنت اشیاء در حوزه علم اطالعات
و دانششناسی پرداختهاند ،ارائه میگردد .اصنافی ،مرادی و رضوی ( )1398با انجام پژوهشی درباره
استفاده از اینترنت اشیاء و ارائه الگوی کاربرد آن در کتابخانههای دانشگاهی را از نظر متخصصان

سال  ،11شماره  ،1بهار و تابستان 1400

شناسایی عوامل مؤثر بر کاربردپذیری اینترنت اشیاء179 ...

علم اطالعات و دانششناسی شاغل در کتابخانههای مرکزی دانشگاهها در خصوص استفاده از اینترنت
اشیاء بررسی کردند .یافتههای پژوهش نشان میدهد که بهرهگیری از اینترنت اشیاء هزینههایی را تحمیل
میکند ،ولی به دلیل ایجاد ارزشافزوده باال ،استفاده از اینترنت اشیاء در سرعت ،سهولت ،مدیریت اجرایی
و سایر فعالیتهای کتابخانهها مؤثر است .نتایج پژوهش آنها حاکی از آن است که اینترنت اشیاء در
بخشهای مختلف کتابخانه قابل استفاده است و پیامدهایی مانند سرعت ،دقت ،صرفهجویی و مدیریت را
منجر میشود .پژوهشگران کاربرد اینترنت اشیاء در کتابخانههای دانشگاهی را مفید و مؤثر ارزیابی کردند.
زرگر ( )1398با بهرهگیری از نظر خبرگان و روش کانونی عوامل امنیتی ،انسانی و زیرساختها استقرار و
پیادهسازی اینترنت اشیاء در کتابخانه بررسی نموده و آن عوامل را دستهبندی کرده است .وی معتقد است
که از منظر خبرگان ،مسئل ه امنیت اطالعات و حفظ حریم خصوصی افراد مانع مهمی در پیادهسازی فناوری
اینترنت اشیاء در کتابخانههای ایران است .پژوهشگر تشویق کارکنان و ارائه آموزشهای الزم را بهعنوان
راهحل برای این مشکل ارائه میکند .مدیریت اطالعات و توسعه خدمات با کاربرد اینترنت اشیا ،در
کتابخانهها ایجاد میشود .به این منظور رزمیشندی ،نوروزی و علیپور حافظی ( )1398الگوهای مفهومی
بهرهبردار ی از اینترنت اشیاء را در ارائه خدمات دیجیتالی ،ارتقای کیفی کتابخانهها ،تسهیل تعامل بین
کاربران و کتابخانهها ارائه کردهاند .تأکید آنها بر مباحث فنی از جمله سختافزارها ،زیرساختهای فنی
شبکهای و مخابراتی بوده و مدیریت اطالعات را نتیجه تعامل و عملکرد درست فناوریهای نوین و
کتابخانهها میدانند .در کاربردپذیری موفق اینترنت اشیاء در کتابخانهها ،موضوع بررسی و رتبهبندی موانع
استقرار اینترنت اشیاء در کتابخانهها نقش بسزایی دارد .در خصوص حفظ جایگاه کاربرد اینترنت اشیاء و
مطالعات کتابسنجی تولیدات علمی حوزه اینترنت اشیاء در پایگاه مدالین ،1سلیمانزاده نجفی ،عاصمی،
چشمه سهرابی و شعبانی ( )1396تحلیل و همرخدادی واژگان مقاالت حوزه اینترنت اشیاء در این پایگاه را
در بازه زمانی  1999-2017هدف قرار دادهاند .نتایج پژوهش آنها تبیین میکند که رشد تصاعدی مقاالت
حوزه اینترنت اشیاء نشان از پذیرش این فناوری در جامعه دارد .بهطوری که مجله سنسور 2بیشترین مقاالت
این حوزه را منتشر کرده و کشور چین در تولید مقاله در این حوزه پیشرو است .پذیرش فناوری اینترنت
اشیاء در کتابخانهها رویکرد دیگری است که در حوزه کتابداران و مدیریت کتابخانه مورد بحث است.
بررسی هوشمندسازی خدمات کتابخانه در جامعه  82نفری به روش سرشماری در دانشگاه رازی کرمانشاه
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توسط مرسلی ،عظیمی و خلیلنسا ( )1396صورت گرفته است .بر اساس پژوهش آنها ،کتابداران به میزان
 22/50با خدمات و کاربرد اینترنت اشیاء آشنایی داشتند و بیشترین موانع را کمبود تجهیزات و فضا در امر
هوشمندسازی اعالم کردند ،اگرچه تعداد کمی از کتابداران با کاربرد اینترنت اشیاء آشنایی دارند و این
یک نیاز مقدماتی است .برای حل مشکل میتوان به ارائه آموزش برای آشنایی کافی با این فناوری اشاره
کرد .عالوه بر این لزوم فرهنگ و ظرفیت پذیرش این فناوری بهعنوان یک واقعیت ،اجتنابناپذیر است.
اگر چنین فضایی مهیا شود زمینه دسترسی به تولید و مدیریت اطالعات فراهم خواهد شد و همه وارد
فعالیتهایی میشوند که در مرکز آن قرار میگیرند .این همان کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانه
برای مدیریت اطالعات است .ساجدینژاد و نعیمی صدیق ( )1396معتقدند که همواره به ایجاد جایگاه
مطلوب کشف دانش و فناوری در کشور پرداخته شده است .فناوری اطالعات و ارتباطات تحول شگرفی
در کشور ایجاد نموده است که میتواند شامل ایجاد و بهکارگیری زیرساختارهای ارتباطات و اطالعات،
رویکرد شفاف و جامع در خصوص فناوری ،فرآیندها و توسعه خدمات مناسب باشد.
در خارج از کشور نیز پژوهشهایی در خصوص کاربرد اینترنت اشیاء در کتابخانهها انجام شده
است .از جمله :پژوهشگران دیین ،رودریگز ،دیالو ،ملک نودی و کوروتایو )2020( 1معتقدند که
راهکارهای سنتی به دلیل گوناگونی و ناهمگونی و زیادی داده تولید شده توسط افراد خاص مناسب
نیستند ،بر این اساس در طراحی سیستم مدیریت داده بر مبنای اینترنت اشیاء باید بسیاری از اصول متمایز در
نظر گرفته شود .از نظر آنان مناسب ترین مفاهیم مدیریت داده بر پایه فناوری اینترنت اشیاء شناسایی و
معرفی شده است .پژوهشگران ذخیرهسازی مؤثر ،نمایهسازی دادههای ساختاری و بدون ساختار 2را راهحل
مدیریت داده متکی بر اینترنت اشیاء میدانند .شروع فرایندهای مدیریت اطالعات مبتنی بر اینترنت اشیاء
در کتابخانهها متأثر از نوع تفسیر و منطقی است که اجراکنندگان و کتابخانهها درباره آن دارند.
پژوهشگران معتقدند که استفاده سنتی از کتابخانه پاسخگو نیست و بهوسیله اینترنت اشیاء از چندین روش،
دادهها مدیریت میشوند .در نهایت مدیریت داده را در سه طبقه 1ـ جمعآوری داده2 ،ـ طرحی سیستم
مدیریت داده3 ،ـ پردازش داده جای دادهاند .رضایتمندی از سرویسهای اینترنت اشیاء در کتابخانهها
فرایند استفاده از این فناوری را تسهیل میکند .اهمیت ارزیابی رضایتمندی از خدمات و منابع مبتنی بر
اینترنت اشیاء در کتابخانهها دسترسی به انواع منابع و خدمات را بهبود میبخشد .در نتایج پژوهش
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آالگوماالی و ناتاراجان )2020( 1با نمونه آماری  120کاربر کتابخانه دانشگاهی ،زمینههای ممکن برای
اجرا و استفاده از خدمات اینترنت اشیاء ،مبنایی راهگشا برای توسعه خدمات از راه دور معرفی شده است.
از دید این پژوهشگران ،تمام بخشهای مربوط به توابع و خدمات کتابخانهها مانند مدیریت مجموعه،
برنامههای سواد اطالعاتی ،استفاده مؤثر از درگاههای پیوسته ،دسترسی به منابع کتابخانه مبتنی بر اینترنت
اشیاء قابلیت اجرایی دارد .آنها معتقدند که امکانات پیشرفته فناوریهای جدید به کاربران انگیزه میدهد
که بدون مانع از کتابخانه استفاده کنند .راهحل های راهگشا ،در مواقع اضطراری و حوادث غیرمترقبه ،ثبات
امنیت در کتابخانهها را به ارمغان میآورد .در این راستا ،یک پروتکل تخلیه هوشمند کتابخانه بر اساس
فناوری اینترنت اشیاء توسط شی ،لیو ،فو و لیانگ )2019( 2ارائه شده است .در پژوهش آنها ،ویژگیهای
برنامه جمعآوری و تخلیه افراد ،منابع و تجهیزات موجود در کتابخانهها بررسی شده و یک پروتکل تخلیه
هوشمند کتابخانه مبتنی بر اینترنت اشیاء بر اساس پنج مؤلفه :پایه اطالعات ،پایه پروتکل ،سنسورهای
اینترنت اشیاء ،سیستم تلفیق و سیستم تولید پروتکل تخلیه هوشمند ارائه شده است .پروتکل تخلیه ارائه شده
توسط پژوهشگران دارای چهار ویژگی متمایز ،سناریوی مربوطه ،تخلیه دقیق ،تصحیح پویا و تصمیمگیری
هوشمند است .براساس یافتههای این پژوهش ،پروتکل پیشنهادی در عمل امکانپذیر است و دارای توانایی
خوبی برای این کار است و با هدف بهبود مدیریت ایمنی در کتابخانهها در مواقع ضروری ارائه شده است.
یافتههای فی ،جیائو ،وو ،چن و ژانگ )2019( 3حاکی از آن است که فناوری بیکن 4بهعنوان یک ابزار
فناوری اینترنت اشیاء متنوع و مقرونبهصرفه است و کتابخانهها میتوانند از فناوری بیکن برای ارائه
اطالعات بر اساس مکان و بر اساس ویژگیهای شخصی استفاده کنند .آنها معتقدند که در آینده نزدیک،
کتابخانهها این مورد جدید را اتخاذ خواهند کرد .کومار و روزاریو ( )2018در یک نمای کلی برنامههای
اینترنت اشیاء در کتابخانه را با دیدگاه مثبت یک توافق عظیم در کتابخانه ،مدیریت اطالعات و خدمات

1. Alagumalai & Natarajan
2. Xie, Liu, Fu & Liang
3. Fei, Jiayue, Wu, Chen & Zhang
4. Beacon

فناوری بیکن توسط شرکت اپل ارائه شده است این فناوری اجازه میدهد برنامههای دستگاههای آی.او .اس (سیستم عامل
همراه) و اندروید به دستگاههای بیکن گوش دهند و در زمان مناسب به بیکنها پاسخ دهند .بهطور خالصه این فناوری شامل
یافتن مکان دستگاه هوشمند در محل و ارسال دیتا با توجه به مکان آن فرد و مشخصات دستگاه هوشمند بر پایه بلوتوث انرژی
پایین است .با استفاده از شبکه بیکن هر کتابخانه میتواند تشخیص دهد کاربران دقیقاً در چه محلی و محیطی قرار دارند .این
قابلیت امکان ارسال پیامها و اطالعات به کاربران را فراهم میکند.
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میداند .وانگ و ژائو )2015( 1معتقدند که کاربرد و عمومیسازی فناوری اینترنت اشیاء سبک عملکرد و
شکل خدمترسانی کتابخانهها را تغییر میدهد ،بهطوری که کیفیت و کارآمدی مدیریت منابع بهطور
فزایندهای در کتابخانه هوشمند براساس فناوری اینترنت اشیاء افزایش مییابد فناوری مذکور امکان استفاده
از چندین نوع خدمات و نوآوری را همزمان میسر میسازد.
پیشینههای پژوهشها نشان میدهد که در حوزه کاربرد اینترنت اشیاء در کتابخانهها توافق نسبتاً
کاملی وجود دارد و اینترنت اشیاء به دلیل ماهیت و کاربردهایی که دارد در تحقق اهداف کتابخانهها
سودمند واقع شده است .بهطور کلی از پیشینههای پژوهش استنباط میشود که اگر اینترنت اشیاء بهطور
صحیح در کتابخانهها پیادهسازی شود و از حالت توصیفی و نظری خارج گردد و بهصورت کاربردی و
عملیاتی اجرا شود ،بهطور قابلتوجهی کتابخانهها ارتقاء مییابند .با نگاه تحلیلی که به مطالعات و
پژوهشهای انجام گرفته در این حوزه شده است ،مدل جامعی که دربرگیرنده کلیه عوامل کاربردپذیری
اینترنت اشیاء در کتابخانهها باشد به چشم نمیخورد .بنابراین ،این مسئله نیازمند بررسی جامع بههمراه
شناسایی عوامل کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانهها برای اثربخشی و بهینهسازی فعالیتهای
کتابخانهها است .بدون شک پژوهش حاضر میتواند دانش الزم را جهت ارتقاء کتابخانهها و حرکت از
وضعیت موجود به وضعیت قابل انتظار در اختیار کتابخانهها بگذارد.
دانش نهان و آشکار موجود در سازمانها و کتابخانهها نیازمند نمایانسازی و کاربردپذیری است.
بررسی وضعیت دانش و ایجاد سیستم مدیریت دانش نوآورانه فرایند مدیریت اطالعات را سبکتر خواهــد
کرد .در این خصوص هوشمندسازی هــدفی اســت کــه پژوهشــگران بــرای نمایانســازی اطالعــات توســط
اینترنت اشیاء متصور هستند .چنانکه جوزمری و برانچامپول )2018( 2به کــاربرد فنــاوری اینترنــت اشــیاء در
کتابخانهها و بررسی است فاده از فناوری بــیکن بــر اســاس بلوتــوث بــا مصــرف انــرژی کــم در کتابخانــههای
هوشمند تأکید کردهاند .پژوهشگران بــا ارزیــابی بــا  4/38درصــد پایــایی اطالعــات و  34/0درصــد قابلیــت
اطمینان ،رضایتمندی از سیستم ناوبری کتابخانه های هوشمند را در سطح خوب سنجش کردند .نتــایج ایــن
پژوهش ،حاکی از آن است که ناوبری داخلی ساختمان کتابخانههای هوشمند بــر اســاس فنــاوری اینترنــت
اشیاء بهوس یله ابزارهــای بــیکن و بلوتــوث و انتقــال اطالعــات بــه کــاربران مــوجی از ارائــه خــدمات بهتــر و
رضایتمندی کاربران را بههمراه دارد .هر پژوهشی هدف خاصی را دنبال میکند که مسئله پژوهش براساس

1. Wang & Peijun
2. Josmri & Prangchampol
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آن شکل میگیرد .پژوهش حاضر ،سعی در بررسی وضعیت قابل انتظار با کاربرد اینترنت اشیاء در کتابخانــهها
را دارد .هدف اصلی آن کشف عوامل مؤثر کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانهها و مدیریت اطالعــات و
ارائه الگوی پیشنهادی است و اهداف فرعی پژوهش عبارتند از :شناسایی مؤلفههای علّی ،زمینهای ،مداخلهگر،
راهبردی ،پیامد (نتایج) کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانهها و ارائه الگوی مناسب.
بنابراین بر مبنای اهداف پژوهش ،پژوهشگران بهدنبال پاسخ به سؤالهای پژوهشی ذیل هستند:
 )1عوامل علّی الگوی کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانهها کدام است؟
 )2عوامل زمینهای الگوی کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانهها کدام است؟
 )3عوامل مداخلهگر الگوی کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانهها کدام است؟
 )4عوامل راهبردی الگوی کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانهها کدام است؟
 )5عوامل پیامدهای الگوی کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانهها چه هستند؟
 )6الگوی مناسب برای کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانهها چگونه است؟
روش پژوهش
از آنجایی که این پژوهش به ارائه الگوی کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانهها برای مدیریت
اطالعات میپردازد ،یک تحقیــق توســعهای محســوب میشــود ،زیــرا مفــاهیم و ادبیــات موجــود در حــوزه
فناوری اینترنت اشیاء را در راســتای بهرهبــرداری و کــاربردی نمــودن توســعه میدهــد .پــژوهش حاضــر بــا
رویکرد کیفی و با استعانت از نظریه داده بنیاد انجام گرفته است .جامعــه آمــاری پــژوهش از صــاحبنظران
حوزه علم اطالعات و دانششناسی تشکیل شده که از سوابق اجرایی برای تصمیمگیری برخوردار هســتند.
ابزار گردآوری دادهها مصاحبه نیمهساختاریافته است .نمونه پژوهش شامل  13نفر از خبرگان و متخصصان
علم اطالعات و دانششناسی و فعال در حوزه فناوریهای اطالعاتی بوده که با روش نمونهگیری هدفمند و
گلوله برفی انتخاب شدهاند .از آنجایی که حجم نمونه در پژوهشهای کیفی مترادف با کامل شدن دادهها
یا اشــباع دادههــا اســت ،لــذا مصــاحبهها تــا حــدی ادامــه یافــت کــه مصاحبهشــوندگان جدیــد شاخصــی بــه
شاخصهای قبلی اضافه نکردند .تجزیهوتحلیل دادههای ایــن پــژوهش بــر اســاس روش کدگــذاری نظــری
برگرفته از روش نظریهای ( ،)Straus, & Corbin, 2008انجام گرفتــه اســت .ایــن شــیوه شــامل ســه مرحلــه
اصلی کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی به شرح زیر است:
کدگذاری باز :در کدگذاری باز متن مصاحبهها بعد از خواندن مکرر ،مفاد و مفاهیم آنها تعیــین و
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کدگذاری شد .واحدهای معنیدار معرفی ،توضیح و نامگذاری شده و بعد از طبقهبندی ،بهعنوان مقولهها و
زیرمقولهها سازماندهی شدند .یعنی به هر قطعه از دادهها یک نــام اختصــاص یافــت .همــانطور کــه دادههــا
جمعآوری میشدند ،موارد بعدی از همان دادهها و واحدهای معنیدار جدید در هر نسخه نوشتاری و متنی
کدگذاری گردیدند .یعنی مفاهیم شناسایی و برحسب خصوصیات و ابعادشان بسط داده شدند.
کدگذاری محوری :در کدگذاری محوری ،مفاهیم بر اساس نقاط مشترک و یا هممعنایی در کنار
هم قرار گرفتند .به عقیــده اســتراوس و کــوربین ،)1390( 1بــین مقولــههای اساســی کــه در کدگــذاری بــاز
گسترش یافتهاند ،ارتباطات درونی برقرار شد و با مقایسه مداوم ،مفاهیم و مقولههایی که در کدگذاری بــاز
ایجاد شده بودند ،در صورت تشابه تلفیق شده و حول یک محــور مشــترک قــرار گرفتنــد و ابعــاد پــارادایم
کدگذاری شکل گرفت.
کدگذاری انتخابی :در ایــن مرحلــه ،هــدف یکپارچهســازی و در کنــار هــم قــرار دادن فرضــیهها و
گزارههای بهدست آمده و تحلیلهای رو به رشد است .به تعبیر استراوس و کوربین ( ،)1390نظریــهای کــه
رشد میکند باید در اطراف چیزی که یکپارچه شده است (مقوله هستهای نظریه) متمرکز شود .مقولــههای
هستهای باید یک موضوع مرکزی در دادهها باشند و بهمنظور یکپارچهسازی مقولههای دیگر در دادهها باید
در سطح باالتری از انتزاع ساخته شوند .شکل ( )1مدل پارادایمی کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانهها
را بر پایه مدل استراوس و کوربین ( )1390نشان میدهد:
عوامل زمینهای

پیامدها

عوامل راهبردی

مقوله اصلی

عوامل علّی

عوامل مداخلهگر

شکل  .1مدل پارادایمی کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانهها

برای سنجش روایی ابزار مصاحبه از روش روایی پاسخگو استفاده شد .در روایی پاسخگو ،صحت
دادههای بهدست آمده از طریق پاسخگوها بررسی میشود و در آن پژوهشگر بازگشتی به شرکتکنندگان
خواهد داشت تا بتواند با توجه به تأیید صحت دادهها ،نظریه در حال تکــوین را اصــالح کنــد (ابوالمعــالی،
1. Straus, & Corbin
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 .)1391برای محاسبه پایایی از دو روش پایایی حاصل از دو کدگذار و پایایی بازآزمون استفاده شده است.
در پایایی بازآزمون از میان مصاحبهها ،پنج مصاحبه انتخاب شده و هر کدام از آنها در فاصله زمانی کوتــاه
و مشخص دو بار کُدگذاری شدند .سپس کُدهای مشخص شده در دو فاصله زمانی با هم مورد قیاس قــرار
گرفتند .کدهایی که در دو فاصله زمانی با هم مشابه هستند با عنوان «تطابق» و کــدهای غیرمشــابه بــا عنــوان
«عدم تطابق» مشخص میشوند .در ادامه بر اساس کدگذاریها و بنا به درصــد توافــق درون موضــوعی کــه
بهعنوان شاخص پایایی تحلیل به کار میرود ،پایایی محاسبه گردید .بــرای کدگــذاری دادههــا از نرمافــزار
مکس کیودا 1استفاده گردید.
یافتههای پژوهش
همانطور که بیان شد کدگذاری دادههای کیفی حاصل از مصاحبهها طی ســه مرحلــه کدگــذاری
باز ،محوری و انتخابی انجام شد .نمونههای از نتایج حاصل از کدگــذاری مصــاحبهها در جــدول ( )1ارائــه
شده است.
جدول  .1نمونه کدگذاری و مقولهبندی مصاحبهها
ویژگیها

مقولهها

عوامل علی

فناوریهای نوین ،زیرساختها.

خرده مقولهها

لزوم نگاه
کاربردی و

مفاهیم

گزارهها (نمونه جمالت مصاحبهها)

ضرورت نگاه کلی در کتابخانه.

در کتابخانه یک نگاه کلی وجود دارد خیلی

خیلی وقتها نگاه ما سطحی

وقتها نگاه ما نگاه سطحی و اولیه هستند که

است.

درباره اینترنت اشیا وجود دارد .و نگاه دیگر

نگاه کاربردی و کارکردی.

کاربردی و کارکردی عمیق است.

کارکردی.

توجه به سطح اولیه مانع ورود به

نرمافزار و

سطح بعدی است.

سخت افزاره.
بحث ارزشها،
کاربردها ،و
بهرهگیری از
اینترنت اشیا.

نرمافزار ورود و سختافزار.
پیادهسازی اینترنت اشیاء.

هر چند به اعتقاد من که ما وقتی به سطح اولیه
و مقدماتی بپردازیم نمیتوانیم وارد بحث
نکتههای بعدی شویم
نرمافزار و سختافزار ورود و خروج کتابخانه
را در نظر بگیریم .وقتی کتابخانه راهاندازی
میکنیم اینترنت اشیا را هم پیادهسازی کنیم.

اینترنت اشیا را نمیتوان نفی

من این را نفی نمیکنم .من اعتقاد دارم این هم

کرد.

یک مقدمه و یک مرحله از مراحلی است که

ایجاد طرح برای بهرهگیری

ما بهسمت بهرهگیری از اینترنت اشیا داریم

اینترنت اشیا.

حرکت میکنیم.
1. MAXQDA
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داشتن نگاه تکنیکال در اینترنت
اشیا.
دیدگاه
تکنیکال.
همه
موجودیتها

عوامل راهبردی

نوآوری،

عوامل زمینهای

ارتباط و تبادل

شئ اطالعاتی
هستند.
ساخت و تولید
داده.
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پیشنهاد و نکته اول که دارم این است که نگاه
من به موادی که داریم روش کار میکنیم
باید نگاه تکنیکال باشه که در اینترنت اشیا به
آن پرداخته میشود.

همه موجودیتها را باید شئ

با این موجودیتها که داریم کار میکنیم باید

دیده.

بهعنوان شئ در نظر بگیریم باید بهعنوان شئ

همه موجودیتها شئ اطالعاتی

اطالعاتی در نظر بگیریم تا بتوانیم گام درست

هستند.

را برداریم.

داده زیرساختهای اینترنت اشیا
است.
دیگر تولید داده .ساختن داده

نگهداری و

است.

بهرهگیری از

و بهرهگیری از داده است.

داده.

نکته دوم این است که ما یکی از
زیرساختهایی که توی بحث اینترنت اشیا با
آن سروکار داریم داشتن داده است و یا تولید
داده و یا ساختن داده و بهرهگیری از داده
است ارائه خدمات مرتبط با اینترنت اشیا در
کتابخانه
ما در کتابخانه دادهها را نگهداری نمیکنیم .و

نرمافزارهای نگهداری داده

نرمافزارهای ما قابلیت نگهداری این دادهها را

نمیکنند.

ندارد و طبیعت ًا پیوند بین این دادهها برقرار

شبکه بین داده برقرار نیست.

نمیباشد .لذا شبکه بین آن دادهها برقرار
نمیشه.

بهرهگیری از اینترنت اشیا در

نکته بعدی بهرهگیری از اینترنت اشیا در

کتابخانه.

واحدهای مختلف کتابخانه این است که ما

ایجاد شبکه

اقالم کتابخانه بهعنوان شئ

دیدگاهمان را به اقالم که با آنها کار میکنیم

بین داده و

اطالعاتی.

بهعنوان شیء اطالعاتی تغییر داده.
آن وقت میتوانیم زیرساختی را فراهم کنیم و

اقالم کتابخانه.

یا شبکههای فراهم کنیم .و ارتباط بین اشیا که

زیرساخت.
لینک کردن

شئ اطالعاتی بهعنوان زی

دارد از طریق اینترنت اشیا برقرار کنیم.

نگاه ،داده و

ساخت.

اینترنت اشیا مفهومی ورای از ارتباط بین

شبکه فراهم شود .برقراری

اشکال اطالعاتی و توزیعهای مختلف ایجاد

ارتباط بین اشیا.

میکند.

کارکرد.

اینترنت اشیا مفهومی ورای ارتباط بین اشکال
اطالعاتی است.

سال  ،11شماره  ،1بهار و تابستان 1400

شناسایی عوامل مؤثر بر کاربردپذیری اینترنت اشیاء187 ...

در جدول ( ،)1مفاهیم از گزارههای مصاحبه بهدست آمدند و خرده مقوالت نتایج حاصل از
مفاهیم مصاحبه ها و مقوالت اصلی نتایج حاصل از کدگذاری محوری خرده مقوالت هستند .بنا به تعبیر
استراوس و کوربین ( )1390مقولهها در مقایسه با مفاهیم ،انتزاعیتر بوده و سطحی باالتر را نشان داده و
شالوده ساختن نظریه هستند .همچنین ویژگیها 1را «صفات یا خصیصههایی راجع به یک مقوله» تعریف
کردهاند.
در پژوهش حاضر ،بنا بر ابعاد پارادایم کدگذاری ،و تحلیل دادههای حاصل از مصاحبه با خبرگــان
و صاحبنظران ،کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانهها تبیین میشود .یافتههای پژوهش نشــان میدهــد
که برای کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانه  29عامل در  5طبقه شناسایی شدند کــه عبارتنــد از :طبقــه
عوامل علّی ( 6عامل) ،زمینــهای ( 5عامــل) ،مداخلــهگر ( 5عامــل) ،راهبـردی ( 6عامــل) ،پیامــد ( 7عامــل).
تجزیهوتحلیل دادههای کیفی مصاحبهها و استخراج مفاهیم و تعیین مقولــهها ،زمینــه پاســخ بــه پرســشهای
پژوهش را فراهم نموده ،که در ادامه بیان شده است.
پرسش  :1عوامل علّی کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانهها کدام است؟

عوامل علّی عبارت است از حوادث ،وقایع و رویدادهایی که به وقوع یا گسترش پدیدهای
میانجامد .در پژوهش حاضر بر اساس یافتههای حاصل از مصاحبه با صاحبنظران مقولههای :فناوریهای
نوین ،نگرش مثبت سازمانی ،تخصص و مهارت ،زیرساختها ،خودکارسازی ،و کنترل بهعنوان عوامل
علّی در بهکارگیری اینترنت اشیاء استخراج و از آنها به مقوله اصلی ارتباط داده شده است .برای نمونه،
یکی از مصاحبه شوندگان در استفاده از اینترنت اشیاء برای خودکار سازی و زیرساختها اتصال بیان کرد:
«در اینترنت اشیاء ،موجودیتها بدون دخالت انسان و از طریق اینترنت به هم متصل و با یکدیگر ارتباط
برقرار میکنند .در واقع اینترنت اشیاء زیرساختی است که امکان ارائه خدمات جذاب و جدید را فراهم
میکند» .همچنین مصاحبهشونده دیگری در خصوص تخصص و مهارت بیان کرد« :البته نیاز به تخصص و
تجربه هست ،برنامه کاربردی 2مورد نظر باید روی گوشی نصب شود .به محض ورود به بخشی خاص
هشدار صوتی می دهد که در چه بخشی است چه قوانینی دارد و چه استفادههایی میشود».
مصاحبهشوندهای در زمینه نگرش مثبت به این فناوری اظهار نمود« :افزایش دانش کاربران و کتابداران
برای استفاده از اینترنت اش یاء مهم است .از طرف دیگر پذیرش اینترنت اشیاء از طرف کتابخانه و کتابداران

1. Properties
2. Application
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از اصول کار است .نوع نگاه به فناوری اینترنت اشیاء مهم است .این نگاه باید نگاه ابزاری و کاربردی در
کتابخانه باشد که بتوان با آن خدمتی تأثیرگذار ارائه کرد».
پرسش  :2عوامل زمینهای کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانهها کدام است؟

عوامل زمینهای نشاندهنده بستری است که پدیده در آن روی میدهد .تحلیل دادههای حاصل از
مصاحبه با صاحبنظران نشان میدهد که مقولههای :هوشمند سازی ،استانداردها ،ارتباط و تبادل ،آموزش،
و پردازش اطالعات ،بهعنوان عوامل بستر حاکم در بهکارگیری اینترنت اشیاء در کتابخانهها شناسایی شد و
از این عوامل به راهبردها ارتباط داده شده است .مصاحبهشوندگان این عوامل را بهعنوان بستر و زمینهای
برای کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانهها مهم دانستهاند .بهطوریکه بهعنوان نمونه یکی از
مشارکتکنندگان در مورد استانداردها اظهار کرد« :هر فناوری بستر مناسب خودشان از قبیل حسگرهای
الزم ،انرژی مورد نیاز ،وای فای خوب ،گوشیهای هوشمند و زیرساخت را میخواهد» .مصاحبهشونده
دیگری در مورد دانش مورد نیاز برای استفاده از اینترنت اشیاء در کتابخانهها بیان کرد« :بنابراین داشتن
آگاهی و دانش الزم برای استفاده از اینترنت اشیاء در کتابخانه و طرز کار با دستگاههای اینترنت اشیاء مهم
و نیاز است» .یکی از مصاحبهشوندگان در خصوص ارتباط و تعامل مسئولین میگوید« :مسئول باید نظر
مساعد داشته باشد و برای کتابخانه مهم است که چقدر مایل باشد این کار انجام شود .ممکن است خیلی
سخت باشد که تغییر عقیده بدهند .دیدگاه مدیریت کتابخانه مهم است .فرض کنید تمام شرایط مهیا است
از نظر مالی مشکلی نیست ولی دیدگاه مدیر مهم است که چقدر از این سیستم حمایت میکند .خیلی از
مواردی که مطرح است اینکه خیلی از مدیران نتوانند بهراحتی تغییر روش دهند و میخواهند به همان
دیدگاه سنتی باقی بماند» .مصاحبهشونده دیگری در این خصوص میگوید که« :حتماً مسئولین پذیرای این
موضوع باشند و بتوانند طرح را حمایت کنند .اگر حمایت مسئولین نباشد هر طرحی محکوم به شکست
است و این نیروها از طرف مسئولین بهطور واقعی حمایت شوند .لذا اولین چیزی که در نظر گرفته میشود
اینکه نیروی انسان پذیرای آن باشد و آموزش الزم را دیده باشد».
پرسش  :3عوامل مداخلهگر کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانهها کدام است؟

عوامل مداخله گر شرایط ساختاری هستند که در تحقق مقوله اصلی مؤثر هستند .آنها فرآیندهای
کار را تسهیل میبخشند .در این پژوهش با توجه به نتایج کدگذاری ،شرایط مطلوب و نامطلوب از جمله
شرایط مداخلهگر است و شامل مقولههای :شیوه بهرهگیری ،ابزارها و تجهیزات ،فرهنگ ،نوع نگرش،
حمایتها ،هستند .این عوامل از نظر مصاحبهشوندگان بااهمیت و تأثیرگذار هستند .بهطوریکه برای نمونه،
در رابطه با ابزارهای الزم ،یکی از مصاحبهشوندگان بیان میکند :هنوز این فناوری در اول راه بوده و
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استانداردهای جامع و فراگیر که مورد قبول عام باشد تدوین نشده است و یا در حال تدوین هستند .فرمت
دادهها ،کدهای اطالعاتی ،معماری شبکه ،پروتکلها و الیههای مختلف شبکه ،نحوه آدرسدهی،
نامگذاری ،نحوه شناسایی و تبادل اطالعات و مسائلی از این دست هنوز در فناوری اینترنت اشیاء جزء
مباحث مطرح در مراکز علمی و تحقیقاتی است .بنابراین باید برای همه ابعاد فنی موضوع ،استانداردهای
الزم تدوین گردد .یکی دیگر از مشارکتکنندگان در خصوص شیوه بهرهگیری و استفاده از آنها در
مدیریت اطالعات اظهار میدارد« :بدون رفتوآمد اضافه و مصرف هزینه و بدون مراجعه منابع را در
اختیار دارند ما اطالعات را از طریق اینترنت اشیاء گسترش و انتقال میدهیم .در بستر اینترنت اشیاء
اطالعات تجزیهوتحلیل میشوند ،آنچه الزم است تولید و ارائه میشوند ،وقتی اطالعات توزیع و منتقل
شوند افراد بیشتری میتوانند از آن استفاده کنند و هنگامیکه اطالعات در اختیار افراد بیشتری قرار بگیرد
تأثیر آن در جامعه پررنگتر میشود».
پرسش  :4عوامل راهبردی کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانهها کدام است؟

راهبردها عواملی مبتنی بر کنشها و واکنشهایی برای کنترل ،اداره و برخورد با مقوله اصلی هستند.
بنابراین راهبردها مجموعه تدابیری محسوب میشوند که برای محقق شدن مقول اصلی اندیشیده میشوند.
همواره شرایط مداخلهگری و بستر حاکم نیز وجود دارند که راهبردها را سهولت میبخشند یا محدود
میکنند .بر اساس دیدگاه مصاحبهشوندگان ،در این پژوهش عوامل راهبردی شامل :افزایش قابلیتها ،امنیت،
نوآوری و توسعه ،پیشرو بودن ،ارزشآفرینی ،مدیریت مجموعه هستند .مصاحبهشوندگان به این عوامل
بهعنوان راهبردهای کاربردپذیری اینترنت اشیاء اشاره کردهاند .برای نمونه ،مصاحبهشوندهای در خصوص
استفاده از اطالعات و پیشرو بودن اینترنت اشیاء بیان کرد« :در کل به نظر من با این فناوری ،اطالعات
راحتتر در دسترس است و استفاده از آن آسان میشود و بین اطالعات و مراجعهکنندگان ارتباط خوبی
برقرار میشود .اطالعات در همهجا در دسترس است ،پس اطالعات به یک کاالی قابلمصرف و قابل استفاده
برای عموم جامعه تبدیل میشود .آن وقت هست که یک جامعه اطالعاتی داریم» .یکی از مشارکتکنندگان
در زمینه استفاده از فناوری و افزایش قابلیتها اینترنت اشیاء در مدیریت اطالعات اظهار نمود« :دریافت
اطالعات ورود و خروج به کتابخانه از طریق اینترنت اشیاء و استفاده از آن در بخشهای دیگر برای هدایت
کاربر مهم است .بخش مرجع میتواند این قابلیت را پیدا کند که کاربران را هدایت کند و از طریق اینترنت
اشیاء در بستر اینترنت معمولی به افراد خدمترسانی کند» .یکی دیگر از مصاحبهشوندگان در مورد
ارزشآفرینی در استفاده از اینترنت اشیاء اعالم کرد« :با استفاده از فناوری اینترنت اشیاء در کتابخانه میتوان
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برای هر منبع اطالعاتی بهطور جداگانه اطالعاتی از قبیل اطالعات مربوط به بازخورد استفاده کاربران از آن
منبع را جمع کرد ،تا در راستای کارها و نیازهای اطالعاتی خودشان استفاده کند .زمانی که اینترنت اشیاء در
کتابخانه فعال است از تمام اطالعات و دانش موجود در کتابخانه استفاده میشود و با پردازش و آنالیز این
اطالعات دانش مفید استخراج میشود».
پرسش  :5عوامل پیامد کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانهها کدام است؟

پیامدها ،نتایجی است که در اثر عوامل راهبردی پدیدار میگردند و حوادث و اتفاقات خاصی را
که در حال و آینده به وقوع میپیوندند پیشبینی میکنند .براساس دیدگاه مصاحبهشوندگان ،پیامدهای
کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانهها عبارتند از :مدیریت اطالعات ،توسعه خدمات ،چابک سازی،
رضایتمندی ،تولید محصول ،دسترسپذیر ،یافت پذیری .پیامدها عواملی هستند که در اثر کاربرد اینترنت
اشیاء در کتابخانه ایجاد میشوند .یکی از مصاحبهشوندگان در خصوص مدیریت اطالعات میگوید:
«وقتی فناوری جدید میآید در مرحله اول استفادهکننده نیازهای خودش را میبیند (مثل دسترسی به منابع)
و وقتی پیشرفت میکند انتظار بیشتری دارد .انتظار دارد در آمار هم کمک کند و سطح نیاز کاربر را نیز
بگوید (البته نوع نیاز و مقدار آنرا) .پس یواشیواش در کتابخانه رخنه میکند و نیاز به آن بیشتر میشود،
یعنی با ساده کردن دسترسی ،در مدیریت اطالعات استفاده میشود» .در خصوص دسترسپذیری
مصاحبهشونده دیگری بیان میدارد که« :با توجه به تجربه من اگر اینترنت اشیاء در کتابخانهها بهخصوص
در کتابخانههای عمومی اجرا شود میتوان گفت تمام مراجعهکنندگان با تکیه بر تواناییهای این فناوری از
 90درصد اطالعات استفاده میکنند» .یکی دیگر از مشارکتکنندگان در خصوص توسعه خدمات
میگوید« :به نظرم نخستین تأثیر آنرا در خدمات کتابخانه ببینیم و اثرش باید روی خدمات کتابخانه
گذاشته شود .یعنی ما هم فعالیتهایمان را میتوانیم بهصورت خدمات بهینه به کاربران ارائه دهیم .وقتیکه
این نگاه وجود داشته باشد میتواند بهره درست از این فناوری بهدست آید».
پرسش  :6الگوی مناسب برای کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانهها چگونه است؟

بعد از مرحله بررسی و واکاوی دقیق متن مصاحبهها ،انجام کدگذاری باز و محوری و تعیین
مقولههای اصلی و ابعاد کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانهها ،در ادامه فرآیند پژوهش با
یکپارچهسازی و در کنار هم قرار دادن فرضیهها و گزارههای بهدست آمده الگوی نظری پژوهش استخراج
شد .نظریه بهدست آمده از چنین فرآیندی در اطراف مقوله اصلی (پدیده هستهای) متمرکز میشود .بر
اساس روابط بین عوامل بهدستآم ده ،مضامین حاصل از کدگذاری باز و محوری و پیوند این مضامین در
قالب یک مدل (کدگذاری انتخابی) ،الگوی نظری پژوهش بهصورت زیر استخراج و ارائه گردید:
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عوامل زمینهای :هوشمندسازی،
پیامدها:

راهبردها:

مدیریت

افزایش

اطالعات،

قابلیتها،

توسعه خدمات،

امنیت،

چابکسازی،

نوآوری و

رضایتمندی،

توسعه،

استانداردها ،ارتباط و تبادل ،آموزش،

عوامل علّی:

پردازش اطالعات ،نیروسازی

فناوریهای
نوین ،نگرش
مثبت سازمانی،

مقوله اصلی :کاربردپذیری اینترنت اشیا در

تخصص و

کتابخانهها

مهارت
زیرساختها،

تولید محصول،

پیشروبودن،

دسترسپذیر،

ارزشآفرینی،

یافتپذیری

مدیریت

عوامل مداخلهگری :شیوه بهرهگیری،

مجموعه

ایزارها و تجهیزات ،فرهنگ ،نوع نگرش،

خودکارسازی،
کنترل

حمایتها ،محدودیتها

شکل  .2الگوی نهایی کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانهها (با استفاده از نظریه دادهبنیاد)

نتیجه
نتایج تجزیهوتحلیل مصاحبهها نشان داد که عوامل مختلفی بر کاربردپذیری اینترنت اشیاء در
کتابخانهها برای مدیریت اطالعات و توسعه خدمات تأثیرگذار هستند که شامل عوامل علّی ،زمینهای،
مداخلهگر ،راهبردها و پیامدها میباشند .پژوهش حاضر بهمنظور ارائه الگوی کاربردپذیری اینترنت اشیاء در
کتابخانهها با بهرهگیری از نظریه دادهبنیاد انجام گرفته است .امروزه از کتابخانهها انتظار میرود نقش بهینهای
در زمینه مدیریت اطالعات و ارائه خدمات داشته باشند .پذیرش و گسترش سریع رویکرد نوین و بهکارگیری
آن در برنامههای توسعه کتابخانهها نماینده توانایی و سودمندی است که در این رویکرد نهفته است.
طبق نتایج پژوهش الگوی نظری کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانهها با  29عامل در  5طبقه
برای کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانهها ارائه شد که عبارتند از :طبقه عوامل علی با  6عامل ،طبقه
زمینهای با  5عامل ،طبقه مداخلهگر با  5عامل ،طبقه راهبردها با  6عامل ،طبقه پیامدها در قالب  7عامل.
عوامل علّی :بر اساس نتایج حاصل از تحلیلی کیفی پژوهش عوامل علّی کاربردپذیری اینترنت
اشیاء که در کتابخانهها شناسایی شدند عبارتند از :فناوریهای نوین ،نگرش مثبت سازمانی ،تخصص و
مهارت ،زیرساختها ،خودکارسازی ،و کنترل .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که از نظر
مصاحبهشوندگان اهمیت عوامل نگرش مثبت سازمانی و تخصص و مهارت راهکارهای هستند که اگر به
درستی درک ،برنامهریزی و اجرا شوند میتواند خأل اطالعاتی موجود در کتابخانهها را جبران نماید .از
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نگاه این پژوهش عوامل کنترل و خودکارسازی کتابخانهها یک مفهوم وسیع است که تمام فعالیتهای
کتابخانهها را در برمیگیرد .به این معنا که اجرای برنامههای خودکارسازی مبتنی بر اینترنت اشیاء موجب
خوداتکائی در دسترسی به اطالعات ،مدیریت هوشمند اطالعات و ارتقاء کتابخانهها است .این ایده نقطه
عطفی در نظام کتابخانهها است که تمرکز کتابخانهها را بهسمت بازسازی فرایندها نیل به اهداف هدایت
کرده است .سیستمهای کنترلی حاکم بر فرآیندهای خدمات کتابخانه آشکارساز نقاط قوت و ضعف
کتابخانه در رسیدن به اهداف است.
عوامل زمینهای :بر اساس نتایج حاصل از تحلیل کیفی پژوهش عوامل زمینهای کاربردپذیری
اینترنت اشیاء در کتابخانهها شناسایی شدند که عبارتند از :هوشمندسازی ،استانداردها ،ارتباط و تبادل،
آموزش ،پردازش اطالعات .طبق نظر مصاحبهشوندگان ،برای هوشمند سازی فعالیتها ،باید کتابخانه از
نگاه سطحی فاصله بگیرد تا بتواند تحولی عظیم را در کتابخانه بهوجود بیاورد .عامل ارتباط و تبادل دامنه
دستیابی کاربران به اطالعات را در کتابخانه گسترش میدهد .تبادل اطالعات بین کاربران و منابع و یا بین
اشیای اطالعاتی از مزایایی اینترنت اشیاء برای استفاده و روئیت پذیر ساختن اطالعات است .عامل زمینهای
آموزش دریچههای نو برای آشنایی با دنیای فناوریهای نوین و شیوههای بهرهگیری از آنها را به روی
کاربران باز میکند .همچنین بر این اساس امکان ارائه خدمات بهینه شده در کتابخانه فراهم میشود.
بسیاری از اطالعات که در کتابخانهها بهصورت خام و بدون استفاده ذخیره شده است با پردازش سریع و
دقیق بهوسیله فناوری اینترنت اشیا ،دارای قابلیت استفاده میشوند.
عوامل مداخلهگر :بر اساس نتایج حاصل از یافتههای پژوهش عوامل مداخلهگر کاربردپذیری
اینترنت اشیاء در کتابخانهها ،شیوه بهرهگیری ،ابزارها و تجهیزات ،فرهنگ ،نوع نگرش ،حمایتها ،هستند.
بر اساس نظر مصاحبهشوندگان خدمات اینترنت اشیاء موجب ایجاد رویکرد جدید در دایره فعالیتها است
که برای خلق فرایند مشارکتی حل مسأله میباشد .نتایج این پژوهش نیز نشان میدهد که دسترسی به
اطالعات در کتابخانهها مناسب نیست و نیازمند تغییر رویکرد در کتابخانهها است .لذا عوامل شیوه
بهرهگیری و ابزارها و تجهیزات ،دامنه شمول دسترسی به اطالعات و محتوای اطالعاتی منابع چاپی،
الکترونیکی ،صوتی ،تصویری ،نقشه ،منابع مرجع و غیره را با استفاده از ابزارهای اینترنت اشیاء تسهیل
میکنند .بنابراین از نظر مصاحبهشوندگان نقش این عوامل در دسترسی به محتوای منابع برای رفع نیاز
اطالعاتی بسیار با اهمیت دانسته شده است .از نگاه مصاحبهشوندگان عوامل فرهنگ و نوع نگرش و
حمایت در کتابخانهها منجر به بروز رفتارهای برنامهریزی شده توسط کاربران و کتابداران و مسئولین در
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استفاده از منابع اطالعاتی و افزایش ضریب اطمینان از تواناییهای فناوری اینترنت اشیا ،در کتابخانهها
هستند که از این طریق احساس رضایتمندی در مراجعهکنندگان نسبت به کتابخانه و خدمات کتابخانه
می شود .بنابراین کاربران برای رفع نیازهای اطالعاتی بیشتر به کتابخانهها تکیه میکنند .نتایج نشان میدهد
این عوامل در کاربردپذیری اینترنت اشیاء تأثیرگذار هستند .بهطوریکه باعث متمایز شدن کارکردهای
کتابخانه شده و رغبت بیشتری برای استفاده از کتابخانه ایجاد میشود.
عوامل راهبردی :بر اساس نتایج حاصل از پژوهش عوامل راهبردی کاربردپذیری اینترنت اشیاء در
کتابخانهها عبارتند از :افزایش قابلیتها ،امنیت ،نوآوری و توســعه ،پیشــرو بــودن ،ارزشآفرینــی ،مــدیریت
مجموعه که توسط مصاحبهشوندگان مورد تأکید قرار گرفتهاند .از نظر آنها عوامل راهبردی کاربردپذیری
اینترنت اشیاء در کتابخانه مجموعه عللی هستند که اجرا و کاربرد آنها باعث ظهور پیامدهای کاربردپذیری
اینترنت اشیاء در کتابخانهها میشود .عوامل افــزایش قابلیتهــا و نــوآوری موجــب انتخــاب شــیوه صــحیح
عملکرد و جلوگیری از سردرگمی کــاربران در کتابخانــه هســتند .کــاربران در کتابخانــهها بــهطور مســتقیم
توجهی به منابع و خدمات اطالعاتی کتابخانه ندارند و نمیتوانند به درســتی از منــابع اســتفاده کننــد .عامــل
قابلیتهای فناوری اینترنت اشیاء این مشکل را مرتفــع ســاخته اســت .عوامــل پیشــرو بــودن و ارزشآفرینــی
فناوری اینترنت اشیاء در کتابخانهها امکان بروز و ارائه خدمات توسعهیافته به کاربران از طریق آسانسازی
فعالیتها را فراهم میسازد و به این طریق ارتباط خوب و مؤثر اطالعاتی با کاربران برقرار میشود .از نظــر
مصاحبهشوندگان عامــل مــدیریت مجموعــه ،دایــره فعالیتهــای کتابخانــهها را از بنبســت خــارج میکنــد.
مدیریت تمام بخشها و فعالیتها از داخل و خارج کتابخانه باعث میشود که هیچ نقطهضعفی در کتابخانه
بروز نکند و در هر زمان و مکان رفتارهای کــاربران و کتابخانــه تحــت نظــارت باشــد .ایــن نــوع مــدیریت،
تصمیمگیری مدیران را در برنامهریزیهای مدیریت اطالعات و توسعه خدمات آسان میسازد.
پیامدها :بر اساس نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل یافتههای پژوهش عوامل :مدیریت اطالعات ،توسعه
خدمات ،چابکسازی ،رضایتمندی ،تولید محصول ،دسترسپذیری و یافتپذیری بهعنوان پیامدهای
کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانه شناسایی شدند .بهطور کلی نتایج یا پیامدها عواملی هستند که نتیجه
نهایی از آنها حاصل میشود .در پژوهش حاضر پیامدهای مستخرج پیشبینی میکنند حوادث و اتفاقات
خاصی را که در حال و آینده با کاربرد اینترنت اشیاء در کتابخانهها به وقوع میپیوندد .از منظر
مصاحبهشوندگان پیامدهای مدیریت اطالعات و توسعه خدمات با اهمیتترین مقولههای استفاده از اینترنت
اشیاء در کتابخانهها هستند و در کانون توجه مصاحبهکنندگان در خوشه مقوالت هستند .چابک سازی
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کتابخانهها عالوه بر تدارک مقدمات الزم نیازمند توصیفی از یک رویکرد کارآمد برای حرکت و عمق
بخشیدن به اهداف و رسالت کتابخانه است .نتایج این پژوهش نشان میدهد که مصاحبهشوندگان مؤلفه
چابکسازی را خمیرمایه رشد و ارتقاء کتابخانهها میدانند .همچنین عوامل رضایتمندی ،تولید محصول،
دسترسپذیر ،و یافتپذیری که در اثر کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانهها حاصل میشوند ،نشان از
عامل رشد و بالندگی کتابخانهها دارند .این پیامدهای بیانگر مفید فایده بودن خدمات اینترنت اشیاء در
کتابخانهها هستند .بهطور کلی پیامدهای تعیین شده در الگوی ارائه شده نتیجه کارکرد مقوله اصلی
کاربردپذیر بودن اینترنت اشیاء در کتابخانهها است ،که آنرا تأیید کردهاند .نتایج و پیامدهایی الگوی ارائه
شده در اثر اتخاذ راهبردها بهوجود آمدهاند و حاصل کنشها و واکنشهای ارتباطات موجود در الگوی ارائه
شده هستند.
نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که عوامل رضایتمندی ،ارائه خدمات مبتنی بر اینترنت اشیاء،
تواناییهای اینترنت اشیاء ،دسترسپذیری و یافتپذیری اطالعات ،مدیریت مجموعه ،و ارزشآفرینی از
طریق اینترنت اشیاء در کتابخانهها با مؤلفههای پژوهش آالگوماالی و ناتاراجان ( )2020همسو و همخوان
است .شی و همکاران ( ،)2019به مفهوم کاهش عدم قطعیت پیشبینی مشکالت بیان میدارند که در
اینترنت اشیاء بهعنوان فناوری نوین عواملی مانند سناریوی هوشمند سازی نمایان است .لذا یافتههای این
پژوهش با پژوهش آنها همسو است .بنا به اعتقاد رزمی شندی ،نوروزی و علیپور حافظی ( )1398برای
حرکت بهسمت تحول درونی ،کتابخانهها نیازمند استفاده از فناوریهای جدید با ویژگی تحولزای آن
هستیم .پژوهشگران اینترنت اشیاء را الگویی میدانند که سطح ارائه خدمات نوین را افزایش داده و دلیل
ارتقای سطح کیفی کتابخانه است .لذا یافتههای این پژوهش با یافتههای آنها همسو است .از منظر
مؤلفههای شناسایی شده کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانهها ،نتایج این پژوهش با یافتههای پژوهش
زرگر ( ) 1398در امنیت اطالعات و حفظ حریم خصوصی افراد ،عوامل فنی ،زیرساختهای الزم برای
استقرار اینترنت اشیاء در کتابخانهها وجه اشتراک دارد .همچنین با پژوهش مرسلی ،عظیمی ،خلیلنسا
( )1396در مواردی مانند هوشمندسازی ،خودکارسازی خدمات ،ایجاد ارتباط و تبادل اطالعات ،و آشنایی
کاربران با خدمات اینترنت اشیاء همخوانی و مطابقت دارد .عوامل پذیرش و استفاده از فناوریها،
هوشمندسازی ،تبادل و انتقال اطالعات ،کنترل ،مدیریت بهینه اطالعات از جمله مفاهیم مشترک حاصل از
پژوهش حاضر با پژوهش جوزمری و برانچامول ( )2018هستند .در پژوهش سلیمانزاده و همکاران ()1396
مؤلفههای آشنایی با اطالعات ،مهارت و تخصص ،نوآوری ،تغییر نگرش و هدایتگری با پژوهش حاضر
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مطابقت دارد .پژوهش دیین و همکاران ( )2020در خصوص ایجاد ارتباط ،اطالعرسانی ،توسعه ارتباط،
اتصال ،اشتراکگذاری اطالعات و پردازش اطالعات با یافتههای پژوهش حاضر همسو است.
کلیه عوامل علّی ،مداخلهگر ،زمینه ای و راهبردی شرایط مطلوبی را برای جاری شدن عوامل پیامد
مقوله اصلی کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانه فراهم میسازند .با جاری شدن پیامدهای شناسایی
شده در کتابخانه ها اهداف قابل انتظار کتابخانه محقق خواهد شد .لذا عوامل شناسایی شده در ارتقاء و رشد
کتابخانه ها مؤثر ارزیابی شده است و رابطه بین استفاده از فناوری اینترنت اشیاء در کتابخانه و موفقیت
کتابخانهها معنیدار است .در ادامه با توجه به نتایج پژوهش و بهمنظور تکمیل و توسعه دستاوردهای علمی
و عملی پیشنهادهای برای پژوهشهای آتی مطرح میشود:
 -1در فرایند کاربردپذیری اینترنت اشیاء عوامل مستخرج از این پــژوهش مــدنظر قــرار گرفتــه شــود و
جهت موفقیت در استفاده از توانمندیهای اینترنت اشــیاء در کتابخانــهها بــه ابعــاد علّــی ،زمینــهای،
مداخله گری ،راهبردی و پیامدهای آن توجــه ویــژه شــود .چراکــه فقــدان هــر یــک از ابعــاد باعــث
استفاده و بهرهبرداری نادرست از اینترنت اشیاء در کتابخانهها است.
 -2موانع و چالشهای استقرار و پیادهسازی فناوری اینترنــت اشــیاء در کتابخانــهها از دیــد متخصصــان
حوزه علم اطالعات و دانششناسی و فناوری اطالعات بررسی شود.
 -3راهکارهای ایجاد زنجیره ارزش در کتابخانهها با کاربرد فناوری اینترنت اشیاء بررسی شود.
منابع
ابوالمعالی ،خدیجه ( .)1391آمار و روش تحقیق .تهران :علم.

استراوس ،انسلم ال؛ و کوربین ،جولیت ام ( .)1390مبانی پژوهش کیفی :فنون و مراحل تولید نظریه زمینهای (ابراهیم
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اصنافی ،امیررضا؛ مرادی ،شیما؛ و رضوی ،سحر ( .)1398درنگی بر استفاده از اینترنت اشیاء و ارائه الگوی کاربرد
آن

در
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Identifying Factors Affecting Internet of Things Usability in Libraries: a Grounded Theory Study
Ghasem Ali Ehsanian
Safiyeh Tahmasebi Limooni
Mitra Ghiasi
Islamic Azad University, Babol Branch
Abstract
Introduction: The Internet of Things develops libraries services by smartenihng and
integrating activities and having a direct impact on informstion management.
Internet of Things services improve the availability and accessibility of information
in the library and promote the growth and development of the libraries. Accordingly,
the purpose of this study is to determining the Internet of Things usability factors in
library in order to provide qualitative model using grounded theory.
Methodology: the research has been done qualitatively using the the Grounded Theory
method. Data were collected from interviews with a community of 13 Knowledge
and Information Science experts from Universities and Scientific centers using
targeted sampling and snowball research methods. Data collection in three stages of
open coding, axial coding and selective coding, they were analyzed, then a
qualitative research model was designed. Responsive validity method was used to
assess the validity of the interview tool and double coding method was used to
assess the reliability.
Findings: Findings show that IoT usability has 29 factors, in 5 categories. And in the form
of a paradigm model including causal factors categories (6 factors). Underlying
factors categories (5 factors). Interfering factors categories (5 factors). Strategies
categories (6 factors). Results factors categories (7 facors) presented. According to
the findings of the research, 5 groups of factors of IoT usability in libraries have an
optimal role in the information management and development of services. The rapid
adoption and expansion of the new IoT approach and the application of its
components in library development programs are, above all, the result of the
advantages and disadvantages that lie in this approach.
Keywords: Usability, Internet of Things, Grounded Theory, Libraries
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چکیده
مقدمه :رفتار اطالعاتی اصطالحی است که برای توصیف بسیاری از روشهای تعامل انسان با اطالعات
استفاده میشود .اجتناب از اطالعات نیز یکی از وجوه رفتار اطالعاتی و روشهای تعامل انسان با اطالعات
است .اجتناب از اطالعات مجموعهای از رفتارها و اقدامات گزینشی بهمنظور متوقف کردن ،محدود کردن،
تأخیر جستجو ،مواجهه ،پردازش ،و استفاده از اطالعات است .هدف اصلی این پژوهش بررسی اجتناب از
اطالعات دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان در مطالعه مقالههای علمی است.
روششناسی :پژوهش حاضر از نوع کاربردی پیمایشی است .جامعه پژوهش دانشجویان پزشکی در سال
تحصیلی  99-98دانشگاه علوم پزشکی همدان بودند .روش نمونهگیری تصادفی بود .دانشجویان پرسشنامههای
الکترونیکی اجتناب اطالعات و نیاز به شناخت را تکمیل کردند .از آزمونهای تحلیل واریانس یکطرفه،
رگرسیون خطی ساده ،رگرسیون چند متغیره برای تحلیل آماری استفاده شد.
یافتهها :میانگین اجتناب از اطالعات دانشجویان  2/21و میانگین نیاز به شناخت آنها  3/55بود .یافتهها حاکی
از تفاوت معنادار میزان اجتناب از اطالعات دانشجویان برحسب پایه تحصیلی آنان بود .بین اجتناب از اطالعات
و نیاز به شناخت رابطه معنادار مشاهده شد .متغیر پایه تحصیلی در رابطه بین اجتناب از اطالعات و نیاز به
شناخت نقش کاهشی داشت.
نتیجه :میزان نیاز به شناخت دانشجویان با اجتناب از اطالعات آنان رابطه عکس دارد ،همچنین با افزایش پایه
تحصیلی آنها نیاز به شناخت آنها افزوده میشود .میتوان برای دانشجویان پایههای پایینتر این روند را تسریع
نمود .پیشنهاد میشود که برای آنها دورههای آموزش سواد اطالعاتی ،تور کتابخانه ،و معرفی پایگاههای
اطالعاتی تخصصی برگزار شود.
کلیدواژه :اجتناب از اطالعات ،پرهیز اطالعات ،نیاز به شناخت ،چشمپوشی از اطالعات

 .1دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانششناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان؛ farahnaz.naderbaigy@gmail.com
 .2استاد گروه علم اطالعات و دانششناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان( ،نویسنده مسئول)؛ ali.isfandyari@gmail.com
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مقدمه
تعامل انسان ،اطالعات و منابع اطالعاتی جایگاه ویژهای در پژوهشهای حوزۀ علم اطالعات و
دانششناسی دارد و پژوهشهای مرتبط با رفتار اطالعاتی یکی از مهمترین عرصههای پژوهشی این حوزه
محسوب میشود .به تعبیر مای ،کیس ،و گیون )2016( 1رفتار اطالعاتی شامل جستجوی اطالعات و همچنین
کلیه رفتارهای غیرعمدی یا غیرفعال (مانند مواجهه اطالعات) و نیز رفتارهای هدفمند که نیازی به جستجو
ندارند (مانند اجتناب از اطالعات) است .اجتناب از اطالعات 2رفتاری است که کسب اطالعات موجود اما
بهطور بالقوه ناخواسته را مانع شود یا به تأخیر اندازد ( Chae, 2016; Howell & Shepperd, 2017; Lipsey

 .)& Shepperd, 2019; Sweeny, Melnyk, Miller, & Shepperd, 2010پدیده کلی اجتناب از اطالعات
بر این اشاره دارد که مردم اغلب ترجیح میدهند که آگاهی نداشته باشند

( & Golman, Hagmann,

 .)Loewenstein, 2017; Sunstein, 2019همچنین اجتناب از اطالعات میتواند شامل اجتناب از بحث در
مورد یک موضوع خاص ،یا اجتناب از موقعیتهایی باشد که ممکن است فرد با اطالعات ناخواسته روبرو
شود و بهطور هدفمند انتخاب کند که کدام اطالعات را موردتوجه قرار دهد و کدامیک را نه

( Liao,

 .)Jindal, & Jean, 2018در پژوهشهای مطالعه رفتار اطالعاتی به مباحثی چون بیان نیاز اطالعاتی،
اطالعیابی ،و استفاده از اطالعات بیش از اجتناب از اطالعات پرداختهشده است ،حالآنکه یکی از وجوه
رفتارهای اطالعاتی اجتناب از اطالعات است که عوامل و دالیل آن جدای از سایر وجوه رفتار اطالعاتی
است .همانطور که هیوستن و وستبروک )2013( 3اشاره میکند که با مطالعه عناوین مقاالت حوزه علم
اطالعات این دیدگاه منتقل میشود که ما پژوهشگران این حوزه به پژوهش در مورد استفاده و
استفادهکنندگان اطالعات میپردازیم و نه عدم استفاده و عدم استفادهکنندگان از اطالعات .ما به
جستجوگران رجوع میکنیم و نه به غیر جستجوگران .اجتنابگران کسانی نیستند که اطالعات را جستجو
نمیکنند .در میان کسانی که به جستجوی اطالعات نمیپردازند ،برخی افراد عمداً سعی میکنند که از
اطالعات بنا به دالیلی (مثل عدم عالقه ،ترس ،یا نگرانی) پرهیز کنند .اجتناب از اطالعات با مواجهه انتخابی،
عزل اطالعات ،و نظارت و کم اثر کردن متفاوت است ( .)Chae, Lee, & Kim, 2020اجتناب از اطالعات
طیف وسیعی از رفتار و نهفقط دسترسی به منابع اطالعاتی را پوشش میدهد (.)Goodall & Reed, 2013

1. Mai, Case, & Given
2. Information avoidance
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نبن )2015( 1به مفهومسازی منسجمی از رفتارهای اجتناب از اطالعات پرداخت و یک مدل نظری از اجتناب
از اطالعات را ارائه داد .این نویسنده بر اساس مدل رفتار اطالعاتی انسان که از متون مرتبط با جستجوی
تأییدی ،مواجهه گزینشی ،پردازش سطحی و عدم استفاده از اطالعات گرفتهشده است ،مدلی از اجتناب از
اطالعات را ارائه نمود و سه فاز انتزاعی (زیرردههای) اجتناب از اطالعات را اینگونه مشخص نمود :پرهیز
از مواجهه ،2پرهیز از جذب ،3پرهیز از استفاده .4پرهیز از مواجهه به پرهیز از رویارویی با اطالعات بهصورت
فعال یا غیرفعال اشاره دارد .منظور از مواجهه گزینشی فعال به پرهیز از جستجوی اطالعات اشاره دارد ،و
مواجه انتخابی منفعالنه 5به اجتناب از آگاهی وجود اطالعات (در اصل) اطالق میشود .پرهیز از جذب به
پردازش اطالعات با شدت کمتر اشاره دارد و امکان دارد که این پردازش اصالً صورت نپذیرد .مطالعه
سطحی عمدی 6یا تندخوانی 7از این نوع هستند .اجتناب از استفاده به معنای ممانعت از روند تحول در
تصمیمگیری یا استفاده از اطالعات است ،پرهیز از استنباط اطالعات کسبشده مثالی از این نوع اجتناب
است .نبن ( )2015با تکیه بر ادغام این ردهها و با تمرکز بر اطالعات مربوط به تصمیمگیری ،اجتناب از
اطالعات را بهعنوان محدود کردن یا خاتمه دادن توجه به نشانههای اطالعات در دسترس ،یا خاتمه جستجوی
اطالعات (پرهیز از مواجهه) ،محدود کردن یا خاتمه جذب اطالعات (اجتناب از جذب) و محدود کردن یا
خاتمه استفاده از اطالعات (اجتناب از استفاده) تعریف میکند .بینا و براون )2018( 8تعریف کاملتری از
اجتناب از اطالعات ارائه دادند ،آنها با تکیهبر زیرردههای اجتناب بیان میدارند که اجتناب از اطالعات
مجموعهای از رفتارها و اقدامات گزینشی بهمنظور متوقف کردن ،محدود کردن ،تأخیر جستجو ،مواجهه،
پردازش و استفاده از اطالعات است.
اجتناب از اطالعات پیامدهای متعددی دارد و هزینههای سنگینی را در سطوح فردی و جمعی بهدنبال
خواهد داشت ()Hertwig & Engel, 2016؛ بارزترین پیامد اجتناب از اطالعات این است که افراد اطالعات
بالقوه سودمند برای تصمیمگیری بهینه را از دست میدهند

( Golman, Hagmann, & Loewenstein,

)2017؛ واضح است که عدم تصمیمگیری بهینه در سطوح باالتر عواقب مدیریتی را در پی دارد .همچنین
فقدان دانش قطعی بر عملکرد و رفتار آینده فرد تأثیر میگذارد .نادیدهگیری اطالعات سبب به خطر انداختن
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4. Use Avoidance
5. Passive
6. Purposeful Superficial Reading
7. Skimming
8. Bina & Browne
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سالمتی خود و دیگران ،انتقال بیماری و شیوع بیماریهای خطرناک واگیر خواهد شد .پیامدهای اجتناب از
اطالعات در سطح کالن انکار تغییرات اقلیمی ،1شیوع و گسترش بیماری ،و قطببندی سیاسی 2است
()Huang, 2018؛ بنابراین اجتناب از اطالعات پرهزینه است ( .)Heck & Meyer, 2019این هزینهها نهتنها
هزینههای اقتصادی و شخصی ،بلکه هزینههای اجتماعی و فرهنگی ،عدالت اجتماعی ،سرمایه فکری و
آسیبهای فردی را شامل میشوند ()Dali, 2018؛ از سویی دیگر ،امروزه آخرین و بروزترین اطالعات
علمی و حرفهای در قالبهای مختلف ارائه میشود .یکی از معتبرترین قالبها ،مقالههای علمی است.
دسترسی و استفاده از اطالعات معتبر و بروز در جامعه علمی بخصوص رشته پزشکی از جایگاه ویژهای
برخوردار است؛ عدم استفاده از اطالعات درست و بروز سبب اختالل در فرایند تشخیص و درمان بیماران
میشود و در نتیجه سالمت جسمی و روانی جامعه را تهدید خواهد کرد .عالوه بر این ،باعث افزایش هزینه-
های اقتصادی و آسیبهای اجتماعی خواهد شد .از اینرو بررسی اجتناب از اطالعات در جامعه دانشجویان
پزشکی بسیار با اهمیت است.
در ایران ،رساله کیانی ( ،)1391مقالههای کیانی ،دیانی ،و فتاحی ( ،)1394و کیانی ،دیانی ،و فتاحی
( )1392به موضوع عدم استفاده اجباری اطالعات پرداختهاند .حالآنکه عدم استفاده یکی از وجوه اجتناب
از اطالعات است؛ بنابراین شایسته است که حوزه علم اطالعات و دانششناسی بیشتر و متمرکزتر بدین
موضوع بپردازد .پژوهش حاضر در راستای چنین هدفی نگاشته شده است .اجتناب از اطالعات مانند سایر
وجوه رفتارهای اطالعاتی در بافت رخ میدهد و طیف وسیعی از عوامل ممکن است در بروز این رفتار مؤثر
باشد؛ بخشی از این عوامل مرتبط با تفاوتهای فردی و بخشی دیگر برون فردی است .افراد از نظر عوامل
شخصیتی و تجربیات قبلی که میتواند در مقابله با اطالعات ناخواسته به آنها کمک کند ،متفاوت هستند.
افراد در ریسکپذیری ،کنجکاوی ،احساس قدرت ،نیاز به شناخت ،و خوشبینی با هم تفاوت دارند .این
عوامل میتواند بر درک افراد از وضع موجود و میزان کنترلی که در مورد موقعیتها دارند تأثیر گذاشته و
توانایی مقابله با آنها را تحت تأثیر قرار دهد( .)Melnyk, 2009عالوه بر این ،متغیرهای جمعیت شناختی نیز
ممکن است پیشبینی کننده اجتناب از اطالعات باشند .ازجمله میتوان از پژوهشهای اس.تی ژان ،جیندال،
و چان ،)2018(3پرسسکی ،فرر ،و کلین ،)2014( 4یونگ ،)2014( 5امانوئل ،کیوینیمی  ،هاول  ،هی ،واترز،
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اوروم 1و همکاران ( ،)2015مککلود ،جانگ ،گری ،و ویسوانات ،)2013( 2تبر ،کالین ،فرر ،لوئیس،
بیسکر ،و بیسکر ،)2015( 3هاول و شپرد ،)2016( 4هاول ،سوئینی ،میلر ،و شپرد ،)2019( 5چی ،لی،

وکیم6

( ) 2020نام برد که در پژوهش خود نقش متغیر جنسیت در اجتناب از اطالعات را بررسی کردند .نتایج
پژوهش اس.تی ژان ،جیندال ،و چان ( ،)2018یونگ ( ،)2014و امانوئل و همکاران ( )2015نشان داد که
متغیر جنسیت تأثیری بر اجتناب از اطالعات ندارد .با توجه به تعدد عوامل تأثیرگذار بر رفتار اطالعاتی ،این
پژوهش قصد دارد ضمن بررسی اجتناب از اطالعات دانشجویان پزشکی برحسب جنسیت و پایه تحصیلی
دانشجویان در مطالعه مقالههای علمی به بررسی متغیر «نیاز به شناخت» نیز بپردازد.
اصطالح شناخت معموالً برای توصیف فرآیندهای فکری یا ادراکی که در ذهن اتفاق میافتد ،به
کار میرود .فرد توسط این فرایندها دنیای اطراف ،افکار ،و اعمال خود را تحلیل و تفسیر میکند ( Haasio,

 .)Harviainen, & Savolainen, 2020نیاز به شناخت یک ساختار روانشناختی است که به گرایش و لذت
یک فرد در جستجو ،ارزیابی و ادغام چندین منبع اطالعاتی مربوط میشود و از آن برای درک محیط خود
استفاده میکند ( .)Bors & Gruman, 2020نیاز به شناخت ازنظر کاسیوپو ،پتی ،و فنگ کائو )1984( 7یک
تفاوت فـردی ثـابتی اسـت کـه نشان دهنده انگیزه درونی فرد بوده و همگام با زمان توسعه مییابد .در اینجا،
نیاز به معنـای سنتی آن ،یعنـی منبـع انـرژیِ محرّک رفتار انسان نیست .در این مفهومسازی ،تأکیـد بـر
پـردازش شـناختی اسـت ،نـه بـر بـرونداد و پیامـدهای شناختی خاص .عالوه بر این نیاز به شناخت حاصل
تفاوت در انگیزه است ،نه تفاوت در توانـایی .نیاز به شناخت تمایل و گرایش افراد به پرداختن به امور
شناختی اندیشمندانه و فعالیتهای نیازمند تفکر است ( .)Cacioppo & Petty, 1982نیاز شناختی درک شدۀ
یک کاربر میتواند رفتار جستجوی اطالعاتیاش را تحریک کند .تمایل فرد به مشارکت در تفکر و
سبکهای شناختی میتواند بر پردازش اطالعات وی تأثیر بگذارد .درنتیجه ،نیاز به شناخت میتواند تأثیر
مستقیمی در رفتار جستجوی فرد داشته باشد ( Das, Echambadi, McCardle, & Luckett, 2003; Kessler

 .)& Zillich, 2019کسانی که از درجات باالتری از نیاز به شناخت برخوردارند بیشتر به جستجوی اطالعات
جدید میپردازند .در یک مطالعه که شرکتکنندگان به ارزیابی یک محصول پرداختند ،کسانی که نیاز به
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شناخت بیشتری داشتند اطالعات بیشتری راجع به آن محصول پرسیدند ( .)Melnyk, 2009از طرف دیگر،
در ترغیب فرد بهدنبال دانش جدید ،هنگامیکه عدم قطعیتها آشکار میشود ،نیاز به شناخت میتواند
کمککننده باشد؛ بنابراین ،نیاز به شناخت فرد منبعی برای تأثیرات مختلف بر انگیزه فرد برای جستجوی و
ادغام دانش جدید است ) .(Tan, Herberg, Yap, Samarasekera, & Chen, 2020از نظر هاول و شپرد
( )2017نیاز به شناخت میتواند یکی از عوامل ایجادکننده اجتناب از اطالعات باشد .همچنین بالیر-
گولبیوایسکا ،واک ،وکاس )2018( 1معتقدند که سبک پردازش اطالعات (منطقی و تجربی) میتواند
پیشبینی کننده اجتناب از اطالعات باشد که از منظر آنها این سبک پردازش دارای دو زیر مقیاس نیاز به
شناخت و باور به شهود است.
پژوهشهای مختاری و داورپناه ( )1391و نجف پور و چراغی ( )1397نشان داد که نیاز به شناخت بر
رفتار اطالعاتی مؤثر است .همچنین بابایی و بیگدلی ( )1394نشان دادند که نیاز به شناخت بر رفتار اطالعاتی
مشارکتی مؤثر است .نتایج پژوهش هو ،هانگمن ،و لوونشتاین )2021( 2نیز نشان داد افراد با نیاز به شناخت باال
تمایل بیشتری برای کسب اطالعات دارند .عالوه بر این ،نتیجه پژوهش شولز )2019( 3نشان داد که بین اجتناب
از خبر و نیاز به شناخت رابطه معکوس وجود دارد .در بافت دانشگاه ،نیاز به شناخت یک ویژگی شخصیتی
پایدار است که به تمایالت رفتاری جستجوی دانش در دانشجویان در طیف متنوعی از موقعیتها شکل میدهد
( .)Fortier & Burkell, 2014; Tan et al., 2020تاکنون در ایران پژوهشی به بررسی ارتباط بین اجتناب از
اطالعات و نیاز به شناخت نپرداخته است .با توجه به اینکه دانشجویان در میزان تمایل به دانستن متفاوتاند انتظار
میرود نیاز به شناخت بتواند بر تصمیمات افراد برای جستجو یا پرهیز از اطالعات تأثیر بگذارد؛ بنابراین میتوان
پیشبینی کرد که افرادی که نیاز به شناخت کمتری دارند بیش از سایرین از اطالعات اجتناب کنند.
اهداف پژوهش
هدف اصلی این پژوهش بررسی اجتناب از اطالعات دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان
در مطالعه مقالههای علمی است .بر این اساس اهداف فرعی این پژوهش عبارتاند از تعیین میزان اجتناب از
اطالعات دانشجویان بر اساس جنسیت و پایه تحصیلی آنان ،بررسی رابطه بین نیاز به شناخت و اجتناب از
اطالعات ،بررسی تأثیر نیاز به شناخت بر اجتناب از اطالعات دانشجویان بر اساس جنسیت و پایه تحصیلی.
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فرضیههای پژوهش
فرضیه اول :اجتناب از اطالعات بر اساس جنسیت و پایه تحصیلی دانشجویان متفاوت است.
فرضیه دوم :نیاز به شناخت دانشجویان میتواند بر اجتناب از اطالعات آنان تأثیر داشته باشد.
فرضیه سوم :تأثیر نیاز به شناخت دانشجویان بر اجتناب از اطالعات آنان برحسب جنسیت و پایه
تحصیلی متفاوت است.
روششناسی
جامعه پژوهش شامل دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان است که تعداد آنها 6000
نفر بود ،با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه  361نفر محاسبه شد .روش نمونهگیری تصادفی بود و لینک
پرسشنامه الکترونیکی در اختیار دانشجویان پزشکی قرار گرفت و دانشجویان اقدام به تکمیل پرسشنامه
کردند .پژوهش حاضر به بررسی سه متغیر پرداختهشده است:
 .1نیاز به شناخت :نیاز به شناخت در این پژوهش بر اساس مقیاس نیاز به شناخت کاسیوپو ،پتی ،و
فنگ کائو ( )1984تعیین و نمرهگذاری میشود .پرسشنامه اولیه نیاز به شناخت  34گویه ای بود اما کاسیوپو،
پتی ،و فنگ کائو ( )1984نسخه  18گویه ای آنرا ارائه کردند .آنها این پرسشنامه را از طریق انجام موارد
ذیل ارزیابی و ارائه نمودند:
الف .رتبهبندی پرسشهای پرسشنامه  34گویه ای متعلق به پژوهش کاسیوپو و پتی )1982( 1از نظر
مقدار قدر مطلق بارهای عاملی؛
ب .محاسبه آلفای کرونباخ هنگامیکه هر گویه اضافه میشود؛
ج .بهکارگیری آزمون  Screeبرای تشخیص و نگهداری گویههایی که باید نگهداری شوند.
مقیاس نیاز به شناخت از یک پرسشنامه  18سؤالی استفاده میکند که از طیف  5گزینهای لیکرت از
کامالً موافقم تا کامالً مخالفم تشکیلشده است .نمره دهی گویهها از یک (کامالً مخالف) تا پنج (کامالً
موافق) بود .قابل ذکر است که سؤاالت  ،16 ،9 ،8 ،7 ،5 ،4 ،3و  17در این پرسشنامه معکوس نمرهگذاری
میشوند .پتی ،برینول ،لورش و مک کاسلین )2009( 2مدعی هستند که سنجه نیاز به شناخت از ثبات درونی
برخوردار بوده و پایایی آزمون آن باال است ،همچنین این سنجه از روایی همگرا و روایی خوبی برخوردار
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است .پایایی این سنجه در پژوهش کاسیوپو ،پتی ،و فنگ کائو ( 0/9 )1984بود .آلفای کرونباخ این پرسشنامه
در پژوهش حاضر  0/91محاسبه شد.
 .2اجتناب از اطالعات :اجتناب از اطالعات رفتاری است که کسب اطالعات موجود اما بهطور بالقوه
ناخواسته را مانع شود یا به تأخیر اندازد .در این پژوهش اجتناب از اطالعات دانشجویان در مطالعه مقالههای
علمی بررسیشده است .برای اندازهگیری این متغیر از پرسشنامه پژوهش فورتس ،خوزه ،سینگ ،روبیو و
دی گوزمان )2020( 1استفادهشده است .آلفای کرونباخ این پرسشنامه در پژوهش آنان 0/785 ،محاسبه شده
است .این پرسشنامه شامل  43سؤال است که از طیف لیکرت از همیشه تا هرگز تشکیلشده است .در پژوهش
حاضر نمره دهی گویهها از یک تا پنج بود .آلفای کرونباخ این پرسشنامه در پژوهش حاضر  0/87است.
روشهای آماری

ابتدا از نرمال بودن متغیرها اطمینان حاصل شد .برای این منظور از آزمون نا پارامتری کلموگروف
اسمیرنوف 2استفاده شد .متغیر وابسته در این پژوهش اجتناب از اطالعات است .آزمون کلموگروف
اسمیرنوف برای اجتناب از اطالعات معنیدار نبود ()pvalue= 0/2؛ بنابراین اجتناب از اطالعات دارای توزیع
نرمال است و میتوان از تحلیلهای پارامتریک برای آن استفاده کرد .از تحلیل واریانس یکطرفه برای
بررسی تفاوت بر حسب جنسیت و پایه تحصیلی بر اجتناب از اطالعات ،از آزمون رگرسیون برای پیشبینی
تأثیر م تغیر نیاز به شناخت بر اجتناب از اطالعات ،و همچنین از آزمون رگرسیون چند متغیره برای پیشبینی
تأثیر جنسیت و پایه تحصیلی بر رابطه بین اجتناب از اطالعات و نیاز به شناخت استفاده شد .برای انجام
آزمونهای مذکور نرمافزار اسپیاساس 3نسخه  22به کار گرفته شد.
یافتههای پژوهش
ابتدا آمار توصیفی پرسشنامه اجتناب از اطالعات ارائه میشود .جدول ( )1آمار توصیفی ابعاد
پرسشنامه اجتناب از اطالعات را نشان میدهد.
جدول  .1آمار توصیفی ابعاد پرسشنامه اجتناب از اطالعات
ابعاد (اجتناب از اطالعات)

میانگین

میانه

نما

الف .اجتناب از اطالعات مبتنی بر

2/09

2/13

2 /2

انحراف

چارک

چارک

چارک

معیار

اول

دوم

سوم

0/35

1 /8

2/13

2/36

1. Fuertes, Jose, Singh, Rubio, & de Guzman
2. Kolmogorov–Smirnov
3. SPSS
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توجه به اجزای مقاله ( 15گویه)
ب .اجتناب از اطالعات مبتنی بر توجه
به ارزش/کیفیت و اعتبار مقاله (10

2/23

2/20

2 /3

0 /6

1 /7

2 /2

2 /6

گویه)
ج .اجتناب از اطالعات مبتنی بر نحوه
طراحی و تنظیم مقاله ( 8گویه)
د .اجتناب از اطالعات مبتنی بر آگاهی
از مقالهها و مجالت مرتبط ( 7گویه)
ه .اجتناب از اطالعات مبتنی بر در
دسترس بودن مقاله ( 3گویه)

2/19

2/14

2/26

0 /2

2/02

2/14

2/28

2/37

2/43

2/57

0/55

2

2/43

2 /7

2/54

2/67

2/67

0/72

2

2/67

3

بررسی فرضیههای پژوهش

قبل از بررسی فرضیه اول ابتدا توصیفی از متغیر اجتناب از اطالعات و نیاز به شناخت بر اساس
جنسیت و پایه تحصیلی پاسخگویان ارائه میشود .جدول ( )2این اطالعات را نشان میدهد.
جدول  .2آمار توصیفی اجتناب از اطالعات و نیاز به شناخت بر اساس جنسیت و پایه تحصیلی دانشجویان
متغیرها
متغیر
جنسیت

اجتناب از اطالعات
سطح
زن
مرد
سال دوم
سال سوم

پایه تحصیلی

سال چهارم
سال پنجم
سال ششم

-

کل

میانگین

میانه

2/19
2/23
2/69
2/41
2/24
2/03
1/74
2/21

2/21
2/32
2/65
2/40
2/23
2/05
1/77
2/23

نیاز به شناخت

انحراف

میان

معیار

چارکی

0/34
0/33
0/13
0/06
0/05
0/07
0/14
0/34

0/48
0/47
0/17
0/12
0/08
0/14
0/16
0/51

میانگین

میانه

3/58
3/52
3/23
3/42
3/43
3/65
3/97
3/55

3/67
3/61
3/22
3/44
3/50
3/78
3/97
3/61

انحراف

میان

معیار

چارکی

0/62
0/61
0/57
0/50
0/53
0/62
0/58
0/62

0/95
0/83
0/81
0/67
0/86
0/96
1
0/89

برای آزمون فرضیه اول از تحلیل واریانس یکطرفه (آنووا) استفاده شد .طبق نتایج این آزمون که
در جدول ( ) 3آمده است ،اجتناب از اطالعات بر اساس جنسیت تفاوتی ندارد ( Pvalue>0/05و
)F)359،1(=1/799؛ اما در اجتناب از اطالعات بر اساس پایه تحصیلی دانشجویان تفاوت وجود دارد .اجتناب
از اطالعات بر اساس پایه تحصیلی ( Pvalue<0/05و  )F)356،4( = 314/73دارای تفاوت معناداراست.
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جدول  .3نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه اجتناب از اطالعات بر اساس جنسیت و پایه تحصیلی دانشجویان

جنسیت

پایه تحصیلی

منبع تغییر

مجموع مربعات

درجه آزادی

مربع میانگین

F

P

درونگروهی
برون گروهی
کل
درونگروهی
برون گروهی
کل

0/206
41/117
41/323
29/986
11/377
41/323

1
359
360
4
356
360

0/206
0/115

1/799

0/181

9/995
0/32

314/73

**./000

** معناداری در سطح 0/01

با توجه به نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه که حاکی از تفاوت میانگین اجتناب از اطالعات
بر اساس پایه تحصیلی آنهاست در مرحله بعد آزمون تعقیبی شفه 1انجام شد .جدول ( )4نتایج این آزمون
تعقیبی را نشان میدهد.
جدول  .4نتایج آزمون تعقیبی شفه اجتناب از اطالعات بر اساس پایه تحصیلی
پایه تحصیلی

پایه تحصیلی

اختالف میانگین

خطای

سطح معنیداری

)(I

سال دوم

سال سوم

سال چهارم
سال پنجم

فاصله اطمینان95%

)(J

)(I-J

استاندارد

()Pvalue

کران پایین

کران باال

سال سوم

*0/278

0/017

0/000

0/226

0/329

سال چهارم

*0/451

0/017

0/000

0/398

0/505

سال پنجم

*0/655

0/016

0/000

0/604

0/706

سال ششم

*0/951

0/017

0/000

0/899

1/002

سال چهارم

*0/173

0/017

0/000

0/122

0/226

سال پنجم

*0/377

0/016

0/000

0/327

0/427

سال ششم

*0/673

0/016

0/000

0/622

0/724

سال پنجم

*0/203

0/017

0/000

0/151

0/255

سال ششم

*0/499

0/017

0/000

0/447

0/552

سال ششم

*0/296

0/016

0/000

0/246

0/346

** معناداری در سطح 0/05

1. Scheffe
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همانطور که در جدول ( )4دیده میشود ،در تمام سطرها ( )Pvalue<0/05است؛ بنابراین میانگین
اجتناب از اطالعات دانشجویان در همه پایههای تحصیلی با یکدیگر تفاوت معنادار دارد.
برای آزمون فرضیه «نیاز به شناخت دانشجویان میتواند بر اجتناب از اطالعات آنان تأثیر داشته باشد»
از رگرسیون ساده استفاده شد .برای انجام این آزمون شرایط انجام آزمون بررسی شد .نتایج بررسیها نشان
داد که شرایط انجام آزمون رگرسیون به شرح زیر وجود دارد:
الف .بررسی نرمال بودن متغیر وابسته با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنوف انجام شد .آزمون
کلموگروف اسمیرنوف برای اجتناب از اطالعات معنیدار نبود ()pvalue=0/2؛ بنابراین متغیر وابسته
اجتناب اطالعات دارای توزیع نرمال است (.)Pvalue>0/05
ب .بررسی استقالل خطاها (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیشبینیشده توسط معادله رگرسیون) از
یکدیگر ،با استفاده از آزمون دوربین واتسون 1انجام شد .نتایج این آزمون نشان داد که مقدار دوربین
واتسون  1/763است .اگر این آماره بین  1/5تا  2/5باشد میتوان آزمون رگرسیون را انجام داد.

ج .بررسی خطی بودن رابطه متغیرهای مستقل و وابسته ،بدین منظور از آمارههای تلورانس 2و عامل تورم
واریانس 3استفاده شد .اگر مقدار تلورانس یا میزان تحمل از  0/1یا عامل تورم واریانس بزرگتر از
 10باشد ،مدل رگرسیونی از مشکل هم خطی رنج میبرد .در این مرحله از رگرسیون خطی که
متغیرهای فرضیه بعدی هنوز وارد نشدهاند ،میزان تلورانس و عامل تورم واریانس هر دو  1بود.
د .نرمال بودن توزیع مقادیر خطا :برای بررسی نرمال بودن مقادیر خطا از آزمون کلموگروف اسمیرنوف
استفاده شد .نتیجه این آزمون مقدار  Pvalueرا برابر  0/2نشان داد؛ بنابراین آزمون کلموگروف
اسمیرنوف برای مقادیر خطا معنادار نیست ( )Pvalue>0/05و مقادیر خطا دارای توزیع نرمال است.
جدول  .5خالصه مدل رگرسیون رابطه بین اجتناب از اطالعات و نیاز شناخت
متغیر پیشبین
نیاز به شناخت

ضریب همبستگی

مجذور ضریب

مجذور ضریب همبستگی

خطای استاندارد

جزئی

همبستگی

تعدیلشده

برآورد

0/430

0/185

0/183

0/30630

p
0/000

همانگونه که در جدول ( )5مشاهده میشود با توجه به ( )pvalue<0/01یک رابطه خطی بین نیاز
به شناخت و اجتناب از اطالعات برقرار است .میزان همبستگی این دو متغیر  0/430است.
1. Durbin-Watson
2. Tolerance
)3. Variance inflation factor (VIF
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جدول  .6نتیجه رگرسیون ساده برای بررسی همبستگی بین نیاز به شناخت و اجتناب از اطالعات آزمودنیها
مدل
ثابت
1
نیاز به شناخت
**معناداری در سطح 0/01

نشده
ضرایب استاندارد
استاندارد
خطای
B
0/094
30/052
0/026
-0/2370

استانداردشده
ضرایب Beta

t

p

-0/430

320/308
-90/025

0/000
0/000

رابطه ریاضی بین اجتناب از اطالعات و نیاز به شناخت بدین قرار است:
( +30/052نمره نیاز به شناخت * = )-0/2370نمره پیشبینی اجتناب از اطالعات
مقادیر استانداردشده بتا در همین جدول هم نشان میدهد که یک واحد انحراف معیار در نیاز به
شناخت باعث  -0/430تغییر در اجتناب از اطالعات آزمودنیها میشود.
فرضیه سوم «تأثیر نیاز به شناخت دانشجویان بر اجتناب از اطالعات آنان برحسب جنسیت و پایه
تحصیلی متفاوت است».
با توجه به اینکه در فرضیه دوم رابطه بین نیاز به شناخت دانشجویان و اجتناب از اطالعات آنان تأیید
شد؛ بنابراین با استفاده از رگرسیون تأثیر این متغیرها را میتوان بر این رابطه مشخص نمود.
شرایط انجام آزمون رگرسیون بررسی شد .نتایج بررسیها نشان داد که شرایط انجام آزمون
رگرسیون به شرح زیر وجود دارد:
الف .بررسی نرمال بودن متغیر وابسته که برای فرضیه قبل نیز انجام شده بود.
ب .بررسی استقالل خطاها (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیشبینیشده توسط معادله رگرسیون)
از یکدیگر ،با استفاده از آزمون دوربین واتسون انجام شد .نتایج این آزمون نشان داد که مقدار دوربین
واتسون  1/853است .اگر این آماره بین  1/5تا  2/5باشد میتوان رگرسیون را انجام داد.

ج .بررسی خطی بودن رابطه متغیرهای مستقل و وابسته ،بدین منظور از آمارههای تلورانس و عامل
تورم واریانس استفاده شد .اگر مقدار تلورانس یا میزان تحمل از  0/1یا عامل تورم واریانس بزرگتر از 10
باشد ،مدل رگرسیونی از مشکل هم خطی رنج میبرد .میزان تلورانس و عامل تورم واریانس هر دو برای
متغیر نیاز به شناخت  ،0/455 ،2/200جنسیت  1/315و  ،0/761و مقطع تحصیلی  0/514 ،1/946بود.
د .نرمال بودن توزیع مقادیر خطا :برای بررسی نرمال بودن مقادیر خطا از آزمون کلموگروف
اسمیرنوف استفاده شد .نتیجه این آزمون مقدار  Pvalueرا برابر  0/86نشان داد؛ بنابراین کلموگروف
اسمیرنوف برای مقادیر خطا معنادار نیست ( )Pvalue>0/05پس مقادیر خطا دارای توزیع نرمال است.
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جدول  .7خالصه مدل رگرسیون با متغیرهای چندگانه ،تفاوت نیاز به شناخت با اجتناب از اطالعات
دانشجویان برحسب جنسیت و پایه تحصیلی
متغیر پیشبین

ضریب همبستگی جزئی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیلشده

خطای استاندارد برآورد

1

0/430

0/185

0/183

0/30630

2

0/433

0/187

0/183

0/30626

3

0/944

0/891

0/890

0/11250

جدول ( )7نشان میدهد ضریب تعیین مدل اول به دوم از مقدار  0/185به  0/187افزایش یافته و در
مدل دوم به سوم از  0/187به  0/891افزایش یافته است .مدل اول مربوط به ارتباط بین نیاز به شناخت و
اجتناب از اطالعات است .مدل دوم نقش متغیر جنسیت بر رابطه بین نیاز به شناخت و اجتناب از اطالعات و
مدل سوم نقش متغیر پایه تحصیلی بر ارتباط بین نیاز به شناخت و اجتناب از اطالعات است .در جدول ()8
میبینیم که در مدل  3میزان افزایش ضریب تعیین قابلتوجه و نسبتاً زیاد است.
جدول  . 8نتایج رگرسیون با متغیرهای چندگانه ،تفاوت نیاز به شناخت دانشجویان اجتناب از اطالعات آنان
برحسب جنسیت و پایه تحصیلی
متغیر پیشبین
1

2

3

ضرایب استاندارد نشده

ضرایب استانداردشده

t

P

320/308

0/000

-90/025

0/000

320/220

0/000

-70/372

0/000

-10/048

0/295

620/195

0/000

140/955

0/000
0/695
0/000

B

خطای استاندارد

ثابت

30/052

0/094

نیاز به شناخت

-0/237

0/026

ثابت

30/047

0/095

نیاز به شناخت

-0/222

0/030

-0/402

جنسیت

-0/009

0/009

-0/057

ثابت

20/345

0/038

نیاز به شناخت

0/214

0/014

0/388

جنسیت

-0/001

0/003

-0/008

-0/393

پایه تحصیلی

-0/060

0/001

-10/170

-470/915

Beta
-0/430

با توجه به اینکه ( )pvalue<0/05و قدر مطلق  tاز مقدار بحرانی  1/96بیشتر است؛ میتوان نتیجه
گرفت که متغیر پایه تحصیلی در رابطه بین نیاز به شناخت و اجتناب از اطالعات ایفای نقش دارد و یک
تعدیل گر محسوب میشود .میزان تأثیر این متغیر  -10/170است و نقش کاهشی دارد؛ اما در مورد جنسیت
به دلیل اینکه ( )pvalue>0/05است این متغیر بر اجتناب از اطالعات تأثیری ندارد.
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نتیجه
رفتار اطالعاتی اصطالحی است که برای توصیف بسیاری از روشهای تعامل انسان با اطالعات
استفاده میشود ( .)Bates, 2010اجتناب از اطالعات بهعنوان یکی از وجود رفتار اطالعاتی و روشهای
تعامل انسان با اطالعات کمتر مورد توجه قرار گرفته است .سوئینی و همکاران ( )2010در چارچوبی که
برای اجتناب از اطالعات ارائه کردند ،دالیل اصلی اجتناب از اطالعات را اینگونه برشمردند :ممکن است
اطالعات خواستار تغییر در اعتقادات فرد شود ،یا آگاهی فرد موجب انجام عملی ناخواسته شود ،ممکن است
اطالعات باعث ایجاد احساسات ناخوشایند شده ،یا احساسات خوشایند را کاهش دهد .آنها در چارچوبی
که ارائه کردند تفاوتهای فردی (نظیر سبک مقابله ،جهتگیری عدم قطعیت) و عوامل موقعیتی (نظیر
کنترل ،مقابله با منابع ،سهولت ،انتظارات) را بر انگیزه فرد برای اجتناب یا جستجوی اطالعات تأثیرگذار
قلمداد کردند .عالوه بر این ،با توجه به اینکه اجتناب از اطالعات همانند سایر رفتارهای اطالعاتی در بافت
صورت میگیرد ،علل و دالیل متعددی میتواند بر آن تأثیر بگذارد .عوامل مختلفی همچون فرهنگ ،اقتصاد،
عوامل روانی و شناختی ،فراشناختی ،تفاوتهای فردی و بسیاری دیگر بر آن تأثیرگذارند .حتی سوگیریهای
شناختی نیز میتواند بر اجتناب از اطالعات تأثیرگذار باشد .بهی مهر و جمالی مهموئی) (2020در مقالهای
ارتباط بین چند رفتار اطالعاتی و سوگیریهای شناختی را بیان کردند .از نظر آنها سوگیری تأییدی،1
سوگیری دیر پذیری ،2سوگیری ادراک انتخابی ،3و سوگیری کلیشهای 4منجر به اجتناب از اطالعات
میشوند.
هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی اجتناب از اطالعات دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
همدان در مطالعه مقالههای علمی است .همچنین یکی دیگر از اهداف این مقاله بررسی تأثیر نیاز به شناخت
بر اجتناب از اطالعات دانشجویان پزشکی است .میانگین کلی اجتناب از اطالعات دانشجویان  2/21است.
با این حساب میتوان گفت که اجتناب از اطالعات دانشجویان پایینتر از سطح متوسط است؛ اما با این حال
بهتر است که راهکارهای الزم جهت کاهش اجتناب از اطالعات انجام شود .در پرسشنامه اجتناب از
اطالعات دو بعد «ه» و «د» بیش از سایر بندها مربوط به حوزه علم اطالعات و دانششناسی بخصوص
کتابخانهها میشود .یافتهها ی پژوهش حاضر نشان داد که بعد «ه» اجتناب از اطالعات مبتنی بر در دسترس

1. Confirmation Bias
2. Conservatism Bias
3. Selective Perception
4. Stereotypical Bias
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بودن مقاله ،باالترین میانگین ابعاد پرسشنامه اجتناب از اطالعات را به خود اختصاص داده است ،عفیفی و
واینر ،)2004( 1گودین ،چایرونیسا ،و فیتری ،)2020( 2و سوئینی و همکاران ( )2010نیز معتقدند که مسائل
مرتبط با دستیابی ،درک ،یا دسترسی به اطالعات میتوانند در اجتناب از اطالعات دخیل باشند .نکته حائز
اهمیت اینکه دانشجویان بیشترین اجتناب از اطالعات را هنگام درخواست تهیه از کتابخانه دارند .از سویی
دیگر نتایج سوآپ وکتزر )1972( 3علل عدم استفاده دانشجویان از کتابخانه را از طریق مصاحبه و مشاوره
بررسی کردند و نشان دادند اکثر کاربران تمایلی به تقاضای کمک از کتابدار نداشتند؛ بنابراین شایسته است
در جهت ارتقای مهارتهای ارتباطی و ارائه آموزشهای الزم به کتابداران اقدامات الزم صورت پذیرد.
همچنین بعد «د» اجتناب از اطالعات مبتنی بر آگاهی از مقالهها و مجالت مرتبط بعد از بعد «ه» باالترین میزان
میانگین اجتناب از اطالعات را به خود اختصاص داده است؛ بنابراین شایسته است تمهیدات الزم جهت
آگاهیرسانی بیشتر به دانشجویان در خصوص مجالت حوزه تخصصی و پایگاههای علمی تخصصی ارائه
گردد .آموزش سواد اطالعاتی و برگزاری تور در کتابخانههای دانشگاهی میتواند بسیار رهگشا باشد.
ویلیامز و رونالدز ) 2007( 4معتقدند دانشجویان تمایل دارند که اطالعات را بهطور اجمالی مرور کنند و
تالشی برای ارزیابی کیفیت یا اعتبارسنجی نمیکنند اما نتایج پژوهش حاضر نشان داد که میانگین اجتناب
از اطالعات مبتنی بر توجه به ارزش/کیفیت و اعتبار مقاله دانشجویان پزشکی  2/23است و دانشجویان به
کیفیت و اعتبار سنجی اطالعات توجه میکنند.
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که جنسیت دانشجویان تأثیری در اجتناب از اطالعات ندارد که با
نتایج پژوهش اس.تی ژان ،جیندال ،و چان ( ،)2018یونگ ( ،)2014و امانوئل و همکاران ( )2015همسو
است .همچنین یافتهها ی این پژوهش نشان داد هرچه پایه تحصیلی دانشجویان باالتر باشد میزان اجتناب از
اطالعات آنان کمتر میشود.
میانگین نیاز به شناخت همه دانشجویان  3/55است ،میتوان گفت که نیاز به شناخت دانشجویان
باالتر از سطح متوسط است .همچنین یافتههای این پژوهش نشان داد که نیاز به شناخت دانشجویان میتواند
اجتناب از اطالعات آنان در مطالعه مقالههای تخصصی را پیشبینی کند .پیشینهای در مورد ارتباط بین اجتناب
از اطالعات و نیاز به شناخت موجود نیست؛ بنابراین نمیتوان نتایج پژوهش حاضر را با آن مقایسه نمود.

1. Afifi & Weiner
2. Godwin, Chairunnisa, & Fitri
3. Swope & Katzer
4. Williams & Rowlands
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نتایج این پژوهش نشان داد که نیاز به شناخت بر اجتناب از اطالعات دانشجویان مؤثر است که این نتیجه
میتواند با نتایج پژوهشهای مختاری و داور پناه ( )1392و نجف پور و چراغی ( )1397همسو باشد .نتایج
پژوهشهای آنان نشان داد که نیاز به شناخت میتواند بر رفتار اطالعاتی تأثیر بگذارد .از سویی دیگر با توجه
اینکه همبستگی دو متغیر اجتناب از اطالعات و نیاز به شناخت منفی است میتوان گفت هر چه نیاز به شناخت
دانشجویان بیشتر باشد اجتناب از اطالعات آنان کمتر است .با توجه به اینکه نیاز به شناخت سازهای
روانشناختی و انگیـزه درونـی نسـبتاً باثباتی است و درگیر شدن افراد در پردازش اطالعات تـا حـد زیـادی
به انگیزه درونی آنها بستگی دارد؛ افرادی که نیـاز بـه شـناخت باالیی دارند اطالعات را بهدقت پردازش
میکنند  .این افراد تـا حـد امکان تمام جزئیات مربوط به موضوعات را بهدقت بررسـی میکنند ( Carter,

 .)Hall, Carney, & Rosip, 2006چنانکه نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در بند «الف» ،اجتناب از
اطالعات مبتنی بر توجه به اجزای مقاله ،دانشجویان میانگین  2/09را کسب کردند و در مقایسه با سایر بندها
کمترین میانگین را به خود اختصاص داده است؛ بنابراین یافتههای این پژوهش میتواند تا حدودی با ادعای
کارتر 1و همکاران ( )2006همسو باشد.
این پژوهش دارای چندین محدودیت اجرایـی است .یکی از مهمترین محدودیتها ،محـدود بـودن
جامعه آماری به دانشجویان پزشکی دانـشگاه علوم پزشکی همدان است کـه قـدرت تعمـیم دهـی و روایـی
بیرونـی پژوهش را تحت تأثیر قرار میدهد .عالوه بـر این ،استفاده از همبستگی و رگرسیون ،به خـاطر عـدم
کنتـرل سایر متغیرهای تأثیرگذار بر متغیر وابسته ،تنها ارتبـاط بین آنها و پیشبینی را به ما نشان میدهد و
نمیتوان بحـث از علیت کرد؛ بنابراین به پژوهشگران محترم پیشنهاد میشود سایر عوامل تأثیرگذار بر اجتناب
از اطالعات را بررسی کنند و سعی در کشف دالیل و علتهای اجتناب از اطالعات نمایند .یکی دیگر از
محدودیتهای این پژوهش استفاده از مقیاس خود گزارشی پاسخگویان است که میتواند منجر به سوگیری
در پاسخها به نفع مطلوبیتهای جامعه گردد( .) Dunning, Heath, & Suls, 2004پیشنهاد میشود در
پژوهشهای آتی برای درک بهتر این رفتار از روشهای کیفی استفاده شود .عالوه بر این ،عوامل مختلفی
بر اجتناب از اطالعات تأثیرگذار است و پژوهش حاضر تنها به تأثیر نیاز به شناخت ،متغیر جنسیت ،و پایه
تحصیلی دانشجویان بر آن پرداخته است .پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی به مطالعه سایر عوامل
تأثیرگذار بر آن توجه شود .همچنین این پژوهش تنها به اجتناب از اطالعات در مطالعه مقالههای علمی
پرداخته است ،حالآنکه رفتار اجتناب از اطالعات بسیار وسیع بوده و میتواند در مواجهه با انواع اطالعات
1. Carter
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و در محملهای مختلف بروز نماید .پژوهش در مورد چگونگی ارتباط افراد با اطالعات ،نیازمند مشارکت
همه رشتهها و زمینههای پژوهشی در حال حاضر و آینده است و از سویی دیگر اجتناب از اطالعات چندبعدی
است؛ بنابراین در یک مطالعه همهجانبه همه جنبههای شناختی ،فیزیکی ،عصبی ،اجتماعی ،احساسی و
اقتصادی تعامل را باید در نظر گرفت ( .)Fidel, 2012همچنین ،با توجه به اینکه پژوهشهای حوزه رفتار
اطالعاتی بینرشتهای است ( ،)Lund, 2020شایسته است در پژوهشهای رفتار اطالعاتی و بخصوص اجتناب
از اطالعات از تخصص صاحبنظران سایر حوزهها بهره جست.
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Case Study of information Avoidance in Medical Students
Farahnaz Naderbeigi
Alireza Isfandyari-Moghaddam
Islamic Azad University, Hamedan Branch, Iran
Abstract
Introduction: Information behavior is a term used to describe many methods of human
interaction with information. Information avoidance (IA) is also one of the aspects of
information behavior and human interaction with information. IA is a set of selective
behaviors and actions intended to stop, limit, and delay the search, the encounter, the
processing, and the use of information. The main purpose of this study was to
investigate medical students’ IA in the study of scientific articles.
Methodology: Students of Hamedan University of Medical Sciences took part in the present
study, which was an applied survey. The sampling technique for this survey was
random. Students completed electronic questionnaires for both IA and Need for
Cognition (NFC). One-way analysis of variance, simple linear regression and
multivariate regression were used for statistical analysis.
Findings: Across all students, IA and NFC averaged 2.21 and 3.55, respectively. Results
showed that students' grades were associated with the level of IA. There is a
significant relationship between IA and NFC, which decreases with the student's
grade.
Conclusion: IA decreases with increasing NFC, as well as increasing grades of medical
students. This process can be accelerated for lower grading. It is suggested that
information literacy training courses, library tours, and introduction of specialized
databases will be held for them.
Keywords: Information avoidance, Avoiding of information, Need for cognition, Ignoring
information.
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چکیده:
هدف :پژوهش حاضر به تحلیل «آلودگی اطالعات» در پایگاههای اطالعاتی «مگایران» و «نورمگز» پرداخته
و وضعیت آلودگی اطالعات از نظر اطالعات کتابشناختی ،محتوای چکیدهها ،شیوه نگارش و کلیدواژهها را
مورد بررسی قرار داده است.
روششناسی :روش پژوهش ،پیمایشیـتحلیلی و مهمترین ابزار گردآوری داده ،پرسشنامه محققساخته است.
برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار استنباطی استفاده شد .دو جامعه این تحقیق شامل پایگاههای اطالعاتی
«مگایران» و «نورمگز» و  110نفر از دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه
اصفهان بودند و نمونهگیری صورت نگرفت.
یافتهها :یافتهها نشان داد به لحاظ آلودگی اطالعات در اطالعات کتابشناختی ،محتوای چکیدهها ،شیوه
نگارش و کلیدواژهها بین پایگاه اطالعاتی «مگایران» و «نورمگز» تفاوت معناداری وجود ندارد ،ولی نمره
کلی آلودگی اطالعات در منابع اطالعاتی پایگاه «مگایران»  0/95کمتر از منابع پایگاه اطالعاتی «نورمگز»
میباشد ،دلیل آن هم آلودگی اطالعات کمتر در بخشهای اطالعات کتابشناختی و کلیدواژهها بود.
نتیجه :در بخش شیوه نگارش و محتوای چکیدهها ،منابع اطالعاتی پایگاه «نورمگز» از وضعیت نسبتاً خوبی
برخوردار بوده و دارای آلودگی اطالعات کمتری نسبت به پایگاه «مگایران» بودند.
کلیدواژهها :آلودگی اطالعات ،پایگاههای اطالعاتی ،نورمگز ،مگایران ،ایران.
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مقدمه و بیان مساله
آلودگی اطالعات به هرگونه اطالعات ناخواسته ،تکراری و ناکارآمد گفته میشود که انواع مختلفی
دارد ،از قبیل ناقص بودن ،بهروز نبودن ،چند زبانه بودن ،ناخوانا بودن ،دروغین بودن ،نامعتبر بودن ،ناخالص
شدن ،نامربوط بودن و تکراری بودن .آلودگی به معنای هرگونه تغییر ناخوشایند در موجودیت یك پدیده
است .وقتی اطالعات درست با اطالعات نادرست آمیخته میشود و کیفیت و صحت محتوای آنها در اثر
ورود اطالعات نادرست کاهش مییابد ،آلودگی اطالعات ایجاد میشود .آلودگی اطالعات مشکالت و
معضالت بسیاری را برای ما و سیستمهای اطالعاتی که با آنها سروکار داریم ایجاد میکند که برخی از
مهمترین آنها عبارتند از :کاهش سرعت جستجو ،کاهش دقت جستجو ،هدر رفتن فضای زیاد برای
ذخیرهسازی فایلهای آلوده ،هزینه باالی نگهداری و ایجاد کپی و نسخههای پشتیبان ،دشواری در
تصمیمگیری ،سردرگمی در نسخههای متفاوت از اطالعات (پاکنیت.)1390 ،
لوندسکی 1و دیگران ( )2012در مطالعهای با عنوان «آلودگی اطالعات و صحت آن :تأثیر مداوم و
عدم سوگیری موفق» آلودگی اطالعات و باورهای اشتباه مردم را دغدغه همگانی ذکر میکنند و بیان
میکنند که راه از بین بردن این پدیده نخست شناخت دقیق پدیده «آلودگی اطالعات» شایع در جامعه و
سپس تالشهای فردی با در نظر گرفتن ابعاد روانی و اجتماعی و ...در جهت کاهش تولید «آلودگی
اطالعات» با شناخت عوامل آلودهکننده اطالعات است؛ بهگونهای که پاسخگوی روزنامهنگاران،
آموزگاران ،متخصصان بهداشت و علم سالمت و متخصصان علوم ارتباطات باشد.
از سوی دیگر نیاز به اطالعات و دانش ،فرد و جامعه را برمیانگیزد ،بهطوریکه نیاز به اطالعات و
دانش مبنای رفتار فردی و جمعی است .نمیتوان به دلیل وجود اطالعات نادرست ،نیاز به اطالعات را انکار
کرد .سه عامل کیفیت ،دسترسپذیری و انتقال اطالعات بر کارآمدی افکار عمومی عمیقاً تأثیر خواهد
گذاشت (داورپناه .)1384 ،این نکته بدیهی است که اعضای هیأتعلمی و دانشجویان بهعنوان ارکان اصلی
در نهادهای اجتماعی مانند دانشگاهها سهم زیادی در استفاده از اطالعات علمی پژوهشی دارند .این افراد
در پژوهشها و فعالیتهای علمی خود از منابع متنوعی استفاده میکنند که شاید عمدهترین آنها منابع
الکترونیکی و پایگاههای اطالعاتی در دسترس آنها باشد .بنابراین نیاز به منابع موثق جهت انجام تحقیقات
خود دارند ،در بازیابی اطالعات هر چه ریزش کاذب بیشتر رخ دهد ،میزان ربط پایینتر و نظام اطالعرسانی،
ناکارآمدتر خواهد بود ،در نتیجه اطالعات به اصطالح آلودهتر خواهد بود .بهطورکلی ،با توجه به اینکه
1. Lewandowsky
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دستیابی به اطالعات دقیق و درست در زمانی مناسب ،برای تحقیقات علمی ،بسیار حائز اهمیت میباشد و
مشکالت و معضالتی که آلودگی اطالعات برای سیستمها و کاربران آنها به وجود میآورند ،بسیار مهم و
قابل توجه میباشند ،لذا ضرورت شناخت این آلودگیها در پایگاههای اطالعاتی اولین گام در بهتر شدن و
یافتن راهی برای کاستن از این آلودگیها میباشد .سؤالی که مطرح میشود این است که آلودگی اطالعات
علمی پژوهشی در دسترس و یا دیگر روشهایی که اطالعات معتبر بهوسیلهی آن بهدست میآیند کدامند؟
اگر ما در واژهنامه بهدنبال واژه اعتبار 1باشیم ،معانی «درست ،واقعی ،حقیقی ،خالص ،چیزی که اشتباه نباشد
و یا غیرآلوده» ارائه میشوند .تأمین نوع صحیح معنای اطالعات ،چیزی که عاری از اشتباه بوده یا شرح
نادرستی از حقایق باشد را پشتیبانی میکند .اعتبار همچنین به معنای چیزی است که با اعتبار و گواهی
ساختهشده و اعتبار قانونی دارد و صحت آن تأیید میگردد.
پایگاههای اطالعاتی ،ماهیتاً نسبت به منابع چاپی بیشتر در معرض آلوده شدن قرار دارند و عمدهترین
منبع دستیابی دانشجویان و اساتید به اطالعات هستند (بابالحوائجی و گرجینژاد )1391 ،به همین دلیل،
بیشترین درگیری با مسأله آلودگی اطالعات را دانشپژوهان ،تولیدکنندگان علم که شامل اساتید و
دانشجویان میشوند ،دارند .لذا این پژوهش بر آن است تا به بررسی آلودگی اطالعات و دالیل آن در هر
یك از پایگاههای منتخب در بازیابی اطالعات از دیدگاه دانشجویان تحصیالت تکمیلی بپردازد.
پس با توجه به آنچه گفته شد دلیل اصلی شکلگیری این پژوهش ،یعنی بررسی میزان آلودگی
اطالعات در دو پایگاه اطالعاتی داخلی کشور است که به نظر میرسد مورد استفاده بسیاری از دانشگاهیان
قرار دارند .دو پایگاه اطالعاتی مهم و پرکاربرد داخلی کشور یعنی «نورمگز» و «مگایران» در این مطالعه
مورد بررسی قرار گرفتهاند.
بر همین اساس عناصری که در رابطه با آلودگی اطالعات در اکثر پژوهشها (طالچی و زارعی،
1389؛ بابالحوائجی و گرجی نژاد )1391 ،مورد مطالعه قرار گرفتهاند در این پژوهش نیز مورد استفاده قرار
می گیرند که عبارتند از :آلودگی اطالعات در مشخصات کتابشناختی چکیدههای پژوهشی ،آلودگی
اطالعات در محتوای چکیدههای پژوهشی ،آلودگی اطالعات در کلیدواژههای مورد استفاده تولیدات
پژوهشی و آلودگی اطالعات در شیوه نگارش این تولیدات.

1. Authentic
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پیشینه پژوهش
نگاهی به پیشینه موضوع نشان میدهد تحقیقاتی در گذشته در این زمینه انجام گرفته که به نمونههایی
از آن اشاره میشود .بهعنوان مثال زارعی ( )1387در پایاننامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «بررسی
آلودگی اطالعات در پایگاههای منتخب دانشگاه علوم پزشکی مشهد از دیدگاه اعضای هیأتعلمی»،
پرداخته است .در این پژوهش صد چکیده بازیابی شده از چهار پایگاه اطالعاتی «اسکوپوس« ،»1پابمد،»2
«ایرانمدکس »3و «پارس مدالین »4در حوزههای موضوعی قلب ،نفرولوژی ،ایمونولوژی ،روماتولوژی و
اطفال از نظر آالیندههای مختلف آلودگی اطالعات مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج بهدست آمده نشان
داد که «آلودگى اطالعات» کتابشناختی در پایگاه اطالعاتی «اسکوپوس»  53درصد در پایگاه اطالعاتی
«پابمد»  38درصد و در «ایرانمدکس»  47درصد و در پایگاه «پارس مدالین»  48درصد بوده است .میزان
آلودگی محتوای چکیدهها که بخش اعظم این بررسی را تشکیل میدهد در پایگاه «اسکوپوس»  40درصد
در پایگاه اطالعاتی «پابمد» میزان آلودگی  51درصد در پایگاه «ایرانمدکس»  49درصد و پایگاه «پارس
مدالین» از نظر محتوای چکیدهها  48درصد آلودگی را نشان داده است .در تحلیل کلیدواژههای درج
شده برای چکیدههای پایگاه «اسکوپوس»  66درصد آلودگی مشاهده شد .کلیدواژههای پایگاه
«ایرانمدکس» وضعیت بهتری را نسبت به «اسکوپوس» نشان میدهند« .آلودگی اطالعات» کلیدواژهها در
این پایگاه  29درصد محاسبه شده است .پایگاه اطالعاتی «اسکوپوس» به میزان  38درصد« ،پابمد» 30
درصد« ،ایرانمدکس»  35درصد و «پارس مدالین»  39درصد دچار «آلودگی اطالعات» نگارشی است.
بابالحوائجی و گرجی نژاد ( )1391در پژوهشی با عنوان «بررسی آلودگی اطالعات در پایگاههای
مورد اشتراک دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران در بازیابی اطالعات کتابداری از دیدگاه
دانشجویان تحصیالت تکمیلی» ،آلودگی اطالعات را در پنج پایگاه اطالعاتی «امرالد« ،»5ساینس دایرکت،»6
«پروکوئست« ،»7آی.اس.آی« ،»8اسکوپوس» از نظر دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشته علوم کتابداری و
اطالعرسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران مورد ارزیابی قرار دادند .یافتهها نشان داد
آلودگی اطالعات محتوای کتابشناختی در پایگاهها تفاوت چشمگیری دارد .بهطوریکه «پروکوئست» در
1. Scopus
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4. ParsMedline
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6. Science Direct
7. Pro Quest
8. Isi Web of Knowledge
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جایگاه اول قرار دارد .آلودگی محتوای چکیده در پنج پایگاه اطالعاتی اختالف زیادی ندارد ،اما پایگاه
اطالعاتی «آی.اس.آی» اندکی از آلودگی بیشتری برخوردار است .همچنین مقایسه میانگین آلودگی
اطالعات در کلیدواژهها نشان داد «امرالد» از آلودگی بیشتری برخوردار است .در آلودگی اطالعات ناشی
از شیوه نگارش نیز «ساینس دایرکت» آلودهترین پایگاه است.
صادقی و اخوتی ( )1393در پژوهشی به مقایسهی مانعیت و جامعیت پایگاههای اطالعاتی در
پایگاههای ایران مدکس ،مگایران و اس.آی .دی در بازیابی حوزهی داروسازی پرداختند .پایگاه «ایران-
مدکس» جامعیت نسبی باالتری در حوزه داروسازی نسبت به دو پایگاه دیگر داشت .پایگاه «اس.آی.دی»
در بازیابی اطالعات حوزهی داروسازی از «مانعیت» بیشتری نسبت به دو پایگاه «مگایران» و «ایرانمدکس»
برخوردار بود.
بهرامسری ،احمدیزاده و نیازمند ( )1394در پژوهشی به بررسی وضعیت آلودگی اطالعات در
شبکههای اجتماعیـعلمی و ارائه راهکارهای مناسب به اعضای شبکه برای کاهش نقش منفی
«خودآرشیوی» پرداختند .آنها «آلودگی اطالعات» شبکههای اجتماعیـعلمی «آکادمیا »1و «مندلی »2را
مورد بررسی قرار دادند .یافتهها نشان داد که «خودآرشیوی» اعضا سبب افزایش «آلودگی اطالعات» همچون
بهروز نبودن ،چندزبانه بودن ،ناخوانا بودن ،دروغین و نامعتبر بودن ،تکراری بودن ،و نقص اطالعات در
شبکههای اجتماعی شده است.
نلسون )2007( 3در پژوهش خود تحت عنوان کاهش «آلودگی اطالعات» در عصر اینترنت موضوع
ایجاد یك وبسایت در حوزه اطالعات بهداشتی را بررسی کرده و راهکارهایی را جهت جلوگیری از
آلوده شده اطالعات در این منبع پیشنهاد میدهد .او ،فراهم کردن اطالعات تا حد ممکن را برای یك منبع
اطالعاتی وسوسهای اشتباه میداند که آن منبع را دچار اضافه بار اطالعاتی میکند .در این پژوهش تالش
بیمارستانها برای در دسترس گذاشتن همه اطالعات برای عموم نمونه چنین اشتباهاتی شمرده شده است و
اذعان شده که شناخت مخاطب و ارائه اطالعاتی در خور نیاز وی (و نه هر اطالعاتی) راهحل این مراکز در
مصون ماندن از «آلودگی اطالعات» است .در ادامه ضعف طراحی وبسایتهای اطالعات بهداشتی علت
عمده «آلودگی اطالعات» آنها دانسته شده است.
در یك نظرسنجی از متقاضیان معلمی فناوری درباره آلودگی اطالعات اینترنت که در ترکیه با روش
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تحلیل کیفی و به شیوه مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد ،مشخص شد که این گروه ،اطالعات غیرضروری،
نادرست و کهنه را بهعنوان آلودگی اطالعات میشناسند .از نظر آنان علت اصلی آلودگی اطالعات این
است که هر کس میتواند هرگونه اطالعات نادرست را در اینترنت منتشر کند چراکه اینترنت یك منبع باز
برای همگان است .همچنین آلودگی اطالعات در اینترنت باعث تلف شدن وقت آنان شده و لذا تمایل
داشتند که اطالعات موردنیاز خود را از سایر منابع بهدست آورند (.)Firat & Kurt, 2008
اوزدمیر )2016( 1در پژوهشی با عنوان «مشارکت افراد در آلودگی اطالعات :اعتماد و اشتراک» که
با هدف بررسی و شناسایی معیارهایی که افراد ( 541نفر) با استفاده از رسانهی اجتماعی میتوانند حقیقت
اطالعات به اشتراک گذاشته شده را نشان دهند و نیروی موجود در اطالعات بیان شده و حقیقتی که به آن
واقف هستیم را دربر میگیرد .روش پژوهشی کیفی و جامعه آماری شامل ساکنان استانبول و دانشآموزان
دبیرستانی بود که در شبکههای اجتماعی فعالیت داشتند .وی به این نتیجه رسید که افرادی که ظرفیت پردازش
اطالعات محدود را دارند با مسائل خاصی نظیر افزایش اطالعات مرتبط و یا بار اضافی اطالعات مواجه
شدند .در نتیجه ،آنها در معرض آلودگی اطالعات قرار میگیرند .زمانی که نقش افراد در تولید و انتشار
اطالعات مورد بررسی قرار میگیرد ،ممکن است تأیید شود که آنها در مفهوم «آلودگی اطالعات» اثرگذار
هستند .نتایج نشان داد که دانشآموزان دبیرستانی سهم زیادی در آلودگی اطالعات داشتند و علت آن ،عدم
آگاهی درباره عواقب به اشتراک گذاشتن اطالعات نادرست در فضای دیجیتالی بود.
در مطالعه دیگری که در دو دانشگاه در آناتولی ترکیه به روش پیمایشی که بر روی دو گروه از
دانشجویان ( 198نفر) با هدف بررسی سطح شناخت و جذب شناختی 2آنها از جستجو و نیز سطح آلودگی
اطالعات موجود در اینترنت انجام گرفت این نتیجه بهدست آمد که رابطه ضعیف و مثبتی بین جذب شناختی
و سطح مواجه با آلودگی اطالعات و استراتژی جستجو در اینترنت وجود دارد .همچنین دانشجویان تازهوارد و
دانشجویان سالهای اولیه تحصیلی بیشتر از دانشجویان سالهای باالتر در معرض آلودگی اطالعات قرار داشتند
ال ناشی از تجربه کمتر آنها در استفاده از اطالعات آنالین بوده است (.)Kurt, Emiroglu, 2018
که احتما ً
در مطالعهای که درباره ادراک آلودگی اطالعات در بانك به روش اکتشافی و با استفاده از تحلیل
عاملی و تحلیلی عاملی تأییدی انجام شد مشخص شد که ادراک افراد مورد مطالعه از آلودگی اطالعات
دارای پنج جنبه میباشد که عبارتند از ابعاد دسترسی ،ابعاد ذهنی ،ابعاد بافتی ،ابعاد بازنمایی ،و ابعاد
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گیجکننده .نتایج همچنین نشان داد که اعتبار قانونی آلودگی اطالعات با رضایت شغلی تالشهای شغلی ،و
تالشهای یادگیری رابطه دارد (.)Iqbal & Nawaz, 2020
جمعبندی پیشینههای پژوهش نشان داد که عواملی همچون همگانی و قابلدسترس بودن اینترنت،
عدم داشتن تجربه کافی و عدم وجود استراتژی مناسب و صحیح برای جستجوی اطالعات ،عدم دقت در
اطالعات ورودی به بخشهای مختلف اینترنت ،از عوامل مرتبط با آلودگی اطالعات هستند .همچنین
تکراری بودن ،ناقص بودن اطالعات ،عدم ارائه نام کامل مؤلف بخصوص در منابع اینترنتی ،ضعف طراحی
وبسایت های اطالعاتی و غیره باعث آلودگی اطالعات در منابع اطالعاتی شده و برخی از محققین توسعه
سواد اطالعاتی را راهکاری در جهت کاهش آلودگی اطالعات میدانند .در جمعبندی پیشینهها نیز میتوان
گفت که شناخت دقیق پدیده آلودگی اطالعات و دسترسی به اطالعاتی که آلوده نیستند منجر به مدیریت
بهتر فعالیتها میشود.
با توجه به آنچه گفته شد این پژوهش بهدنبال یافتن پاسخی برای پرسشهای زیر است:
-1وضعیت آلودگی اطالعات کتابشناختی در پایگاههای اطالعاتی «مگایران» و «نورمگز» از دیدگاه
دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان (جامعه پژوهش)
چگونه است؟
 -2وضعیت آلودگی اطالعات محتوای چکیدهها در پایگاههای اطالعاتی «مگایران» و «نورمگز» از دید
جامعه پژوهش چگونه است؟
-3وضعیت آلودگی اطالعات شیوهی نگارش چکیدهها در پایگاههای اطالعاتی «مگایران» و «نورمگز»
از دید جامعه پژوهش چگونه است؟
-4وضعیت آلودگی اطالعات کلیدواژهها در پایگاههای اطالعاتی «مگایران» و «نورمگز» از دید جامعه
پژوهش چگونه است؟
-5وضعیت کلی آلودگی اطالعات برحسب هر یك از پایگاههای اطالعاتی نورمگز و مگایران از دید
جامعه پژوهش چگونه است؟
روش پژوهش
روش پژوهش پیمایشی است .دو جامعهی این پژوهش شامل پایگاههای اطالعاتی «مگایران» و
«نورمگز» و دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،کارشناسی ارشد و دکتری رشته علوم تربیتی دانشکده روانشناسی
و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان میباشد .در زمان اجرا تعداد  110دانشجو ( 70نفر دانشجوی کارشناسی ارشد
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و  40نفر دانشجوی دکتری) در رشته علوم تربیتی مشغول به تحصیل بودند .علت انتخاب این رشته وجود
تعداد کافی دانشجو در تحصیالت تکمیلی و دسترسی به جامعه تحقیق بوده است .کلیهی دانشجویان مورد
بررسی قرار گرفته و نمونهگیری صورت نپذیرفت و از روش سرشماری استفاده گردید .مهمترین ابزار
گردآوری دادهها ،دو پرسشنامه محققساخته بود .در پرسشنامهی اول از دانشجویان خواسته شد موضوعات
روز حوزهی کاری خود و پایگاههایی که بیشتر استفاده میکنند را معرفی کنند .سپس موضوعاتی که
دانشجویان نام بردند را به ترتیب بیشترین فراوانی مرتب کرده و در دو پایگاه مورد نظر جستجو انجام شد،
 11کلیدواژه نخست که بیشترین تکرار و فراوانی را داشتند برای انجام پژوهش انتخاب شدند و از هر پایگاه
 55چکیده استخراج شد .در واقع بررسی بیشتر پایگاهها بر اساس کلیدواژههایی صورت گرفت که در
پرسشنامه اول ذکر شده بودند.
پس از جستجوی این کلیدواژهها در پایگاههای اطالعاتی ،چکیدهی آنها در پرسشنامه دوم مورد
بررسی قرار گرفت و کلیه سؤاالت مربوط به آلودگی اطالعات پرسیده شد .برای هر یك از شاخصهای
آلودگی اطالعات (آلودگی اطالعات در محتوای چکیده ،آلودگی اطالعات در اطالعات کتابشناختی،
آلودگی اطالعات در بخش کلیدواژهها ،و آلودگی اطالعات در شیوه نگارش منابع پایگاههای اطالعاتی)
که مؤلفههای اصلی در این پژوهش بودند ،سؤالهایی تهیه شد .منظور از سؤال ابعادی است که در بررسی
آلودگی اطالعات مورد توجه قرار میگیرد .بهعنوان مثال هرگونه نقض اطالعات در مؤلفههایی مثل نام
کامل نویسنده و یا نویسندگان ،تخصص آنها ،ایمیل و آدرس آنها و همچنین نقض اطالعات در نام کامل
نشریه ،یا ناشر بهعنوان آلودگی اطالعات کتابشناختی ،در نظر گرفته شد.
در مرحله بعد فهرستی از سؤالها فراهم آمد که پس از چندین مرحله کار کارشناسی ،در هر مرحله
سؤاالت به نظر متخصصین رسید و سؤاالت نامناسب و مشابه حذف و تغییر یافت و پرسشنامهی نهایی با 35
سؤال تنظیم و توزیع شد .در تدوین سالهای پرسشنامه از سؤالهای نامفهوم و مبهم و سؤالهایی که
پاسخدهنده را به پاسخ خاصی هدایت میکند و همچنین از سؤالهای پیچیده ،دو وجهی (دو سؤال در یك
پرسش) اجتناب شد .تا جایی که امکان داشت از ارائه سؤالهای منفی خودداری گردید.
سؤاالت پرسشنامهی اصلی این پژوهش (یعنی پرسشنامه دوم یا پرسشنامه آلودگی اطالعات) از لحاظ
تعداد گزینهها متنوع است و برای سؤاالت  5گزینهای نمره  ،0،1،2،3،4برای سؤاالت  4گزینهای نمرهی
 ،0،1،2،3برای سؤاالت سه گزینهای نمره  0،1،2و برای سؤاالت  2گزینهای نمره  0و  1تعیین شده است.
دلیل متنوع بودن تعداد گزینههای پاسخی به سؤاالت ،بستگی به نوع سؤال دارد ،بهطوریکه سؤاالتی که
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جواب آنها بلی یا خیر بهطور قطع است را نمیتوان بهصورت چهارگزینهای مورد بررسی قرار داد.
برای بررسی روایی پرسشنامه آلودگی اطالعات از «تحلیل عاملی تأییدی» و برای بررسی پایایی آن
از «ضریب آلفای کرونباخ» استفاده شد .نتایج تحلیل عاملی تأییدی ،ساختار چهار عاملی پرسشنامه را تأیید
نمود و همهی گویهها بار عاملی معنادار باالتر از  0/65داشتند ( .)p<0/001شاخصهای برازش مدل در جدول

 1قابل مشاهده است .همانگونه که مشاهده میشود پرسشنامه از برازش مطلوبی برخوردار است.
جدول  .۱شاخصهای برازش مدل پرسشنامه آلودگی اطالعات
x2/df

CFI

NFI

GFI

AGFI

RMSEA

PCLOSE

میزان

0/17

0/98

0/94

0/99

0/99

0/01

0/92

مالک

بین  1تا 3

بیشتر از 0/90

بیشتر از 0/90

بیشتر از 0/90

بیشتر از 0/90

کمتر از 0/05

باالتر از 0/05

تفسیر

برازش

برازش

برازش

برازش

برازش

برازش

برازش

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

جهت تعیین پایایی ابزار پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .ضریب آلفای کرونباخ
بهدست آمده پرسشنامه پژوهش  0/90محاسبه شد لذا ابزار پژوهش از پایایی الزم برخوردار است .همچنین،
ضرایب آلفای کرونباخ هر یك از قسمت های چهارگانه پرسشنامه آلودگی اطالعات ،که شامل بخش
آلودگی محتوای چکیده ،آلودگی اطالعات کتابشناختی ،آلودگی کلیدواژهها ،آلودگی شیوهی نگارش
بود به ترتیب برابر با  0/72 ،0/88 ،0/76 ،0/78بهدست آمد ،که حاکی از پایایی مطلوب پرسشنامه است.
برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار آماری اسپیاساس 1استفاده شد .برای هر یك از سؤاالت
پژوهش جداولی ترسیم شده است .در ابتدا جهت بررسی پیشفرض نرمال بودن متغیرهای پژوهشی از آزمون
«کالموگروفـاسمیرنف» استفاده گردید؛ سپس برای مقایسه میزان آلودگی اطالعات از آزمون «تیـمستقل»
به دلیل داشتن دو متغیر مستقل اسمی (پایگاه اطالعاتی نورمگز و پایگاه اطالعاتی مگایران) و متغیر وابسته
فاصلهای (آلودگی اطالعات) استفاده شد.
یافتههای پژوهش

در جدول  2میانگین و انحراف استاندارد ،بیشترین و کمترین متغیرهای پژوهش نشان داده شده است.

1 SPSS
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جدول  .۲میانگین و انحراف استاندارد ،بیشترین و کمترین متغیرهای پژوهش
گروه

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

بیشترین

کمترین

نام متغیر

نورمگز

43

97/67

13/52

122

69

مگایران

43

96/72

11/93

123

62

نورمگز

43

52/74

6/52

68

38

مگایران

43

53/27

6/02

65

36

آلودگی اطالعات کتاب-

نورمگز

43

21/81

3/41

28

13

شناختی

مگایران

43

20/76

3/38

28

14

نورمگز

43

16/01

3/92

22

6

مگایران

43

15/37

3/61

22

7

نورمگز

43

7/11

1/59

10

4

مگایران

43

7/30

1/14

10

5

نمره کلی آلودگی اطالعات
آلودگی محتوی چکیده

آلودگی کلیدواژهها
آلودگی شیوه نگارش

با توجه به جدول  2و در پاسخ به سؤال اول تا پنجم باید گفت میانگین آلودگی اطالعات در
پایگاههای اطالعاتی «مگایران» و «نورمگز» از دیدگاه دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده روانشناسی
و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان بهشرح زیر است :آلودگی محتوای چکیدهها در نورمگز  52/74و در مگ-
ایران  ،53/27آلودگی اطالعات کتابشناختی در نورمگز  21/81و در مگایران  ،20/76آلودگی
کلیدواژهها در نورمگز  16/01و در مگایران  ،15/37و آلودگی شیوه نگارش در نورمگز  7/11و در مگ-
ایران  .7/30نمره کلی آلودگی اطالعات در نورمگز  97/67و در مگایران  96/72میباشد.
در پاسخ به پرسش اول و برای بررسی معنیداری تفاوت مشاهده شده در میانگین آلودگی اطالعات
کتابشناختی ،از آزمون  tاستفاده و نتایج در جدول  3خالصه شده است .دلیل استفاده از آزمون  tمستقل برای
مقایسه میزان آلودگی اطالعات ،داشتن دو متغیر مستقل اسمی (پایگاه اطالعاتی نورمگز و پایگاه اطالعاتی
مگایران) و متغیر وابسته فاصلهای (آلودگی اطالعات) بود.
جدول  .۳نتایج آزمون  tدر مورد آلودگی اطالعات کتابشناختی در بین پایگاههای اطالعاتی مگایران و نورمگز

متغیر
آلودگی اطالعات کتابشناختی

پایگاه

میانگین

انحراف استاندارد

نورمگز

21/81

3/41

مگایران

20/76

3/38

df

T

سطح معناداری

84

1/42

0/157
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با توجه به نتایج جدول  3میزان  tدر متغیر آلودگی اطالعات کتابشناختی  t=1/42میباشد ،و این
میزان در سطح  p<0/05معنادار نمیباشد .بنابراین میتوان گفت میزان آلودگی اطالعات کتابشناختی در
بین پایگاه اطالعاتی مگایران و نورمگز تفاوت معناداری وجود ندارد.
در پاسخ به پرسش دوم و برای بررسی معنیداری تفاوت مشاهده شده در میانگین آلودگی محتوای
چکیدهها ،از آزمون  tاستفاده و نتایج در جدول  4خالصه شده است.
جدول  .۴نتایج آزمون  tدر مورد آلودگی محتوای چکیده در بین پایگاههای اطالعاتی مگایران و نورمگز

متغیر
آلودگی محتوای چکیده

پایگاه

میانگین

انحراف استاندارد

نورمگز

52/74

6/52

مگایران

53/27

6/02

df

T

سطح معناداری

84

-0/395

0/694

با توجه به نتایج جدول  4میزان  tدر متغیر آلودگی محتوای چکیده  t= -0/395میباشد ،و این میزان
در سطح  p<0/05معنادار نمیباشد .بنابراین می توان گفت میزان آلودگی محتوای چکیده در بین پایگاه
اطالعاتی مگایران و نورمگز تفاوت معناداری وجود ندارد.
در پاسخ به پرسش سوم و برای بررسی معنیداری تفاوت مشاهده شده در میانگین آلودگی شیوه
نگارش چکیدهها ،از آزمون  tاستفاده و نتایج در جدول  5خالصه شده است.
جدول شماره  .۵نتایج آزمون  tدر مورد آلودگی شیوه نگارش در بین پایگاههای اطالعاتی مگایران و نورمگز
متغیر

آلودگی شیوه نگارش

پایگاه

میانگین

انحراف استاندارد

نورمگز

7/11

1/59

مگایران

7/30

1/14

T

df

-0/622

84

سطح معناداری

0/536

با توجه به نتایج جدول شماره  5میزان  tدر متغیر آلودگی شیوه نگارش  t= -0/622میباشد ،و این
میزان در سطح  p<0/05معنادار نمیباشد .بنابراین میتوان گفت میزان آلودگی شیوه نگارش در بین پایگاه
اطالعاتی مگایران و نورمگز تفاوت معناداری وجود ندارد.
در پاسخ به پرسش چهارم و برای بررسی معنیداری تفاوت مشاهده شده در میانگین آلودگی
اطالعات کلیدواژهها ،از آزمون  tاستفاده و نتایج در جدول  6خالصه شده است.
جدول  .۶نتایج آزمون  tدر مورد آلودگی کلیدواژهها در بین پایگاههای اطالعاتی مگایران و نورمگز
متغیر
آلودگی کلیدواژهها

پایگاه

میانگین

انحراف استاندارد

نورمگز

16/01

3/92

مگایران

15/37

3/61

df

T

سطح معناداری

84

0/772

0/443
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با توجه به نتایج جدول  6میزان  tدر متغیر آلودگی کلیدواژهها  t=0/772میباشد ،و این میزان در
سطح  p<0/05معنادار نمیباشد .بنابراین میتوان گفت میزان آلودگی کلیدواژهها در بین پایگاه اطالعاتی
مگایران و نورمگز تفاوت معناداری وجود ندارد.
در پاسخ به پرسش پنجم و برای بررسی معنیداری تفاوت مشاهده شده در نمره کل میانگین آلودگی
اطالعات ،از آزمون  tاستفاده و نتایج در جدول  7خالصه شده است.
جدول  .۷نتایج آزمون  tدر مورد آلودگی اطالعات در بین پایگاههای اطالعاتی مگایران و نورمگز
متغیر
آلودگی اطالعات

پایگاه

میانگین

انحراف استاندارد

نورمگز

97/67

13/52

مگایران

96/72

11/93

df

T

سطح معناداری

84

0/347

0/730

با توجه به نتایج جدول  7میزان  tدر متغیر آلودگی اطالعات  t=0/347میباشد ،و این میزان در سطح
 p<0/05معنادار نمیباشد .بنابراین میتوان گفت میزان آلودگی اطالعات در بین پایگاه اطالعاتی مگایران
و نورمگز تفاوت معناداری وجود ندارد.
نتیجه
آلودگی اطالعات در اکثر قسمتهای مقاالت انتشار یافته ممکن است اتفاق بیافتد ،در همین راستا
چهار بخش عمده و اصلی چکیده پژوهش که برای بررسی آلودگی اطالعات در این پژوهش به کار گرفته
میشوند عبارت است از:
 )1آالیندههای مربوط به اطالعات کتابشناختی منابع اطالعاتی
 )2آالیندههای مربوط به محتوای چکیده منابع اطالعاتی
 )3آالیندههای مربوط به شیوه نگارش منابع اطالعاتی
 )4آالیندههای مربوط به کلیدواژههای منابع اطالعاتی
نتایج نشان می دهد که در رابطه با آلودگی اطالعات کتابشناختی پایگاه اطالعاتی «نورمگز» در
مؤلفههایی همچون نقض اطالعات در ارائه نام کامل نویسنده و یا نویسندگان ،تخصص آنها ،ایمیل و آدرس
آن ها و همچنین در ارائه ذکر مشخصات کامل نشریه ،یا ناشر و بهطور کلی تکمیل اطالعات کتابشناختی
دارای آالیندههای اطالعاتی بیشتری نسبت به پایگاه اطالعاتی «مگایران» بود .این نتیجه بهطور نسبی در
راستا و مشابه نتایج پژوهش «بابالحوائجی و گرجینژاد» ( )1391بود که در آن پایگاه اطالعاتی
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«پروکوئست» بیشتر از پایگاههای اطالعاتی «امرالد»« ،ساینس دایرکت» و «پروکوئست» و «آی.اس.آی»،
«اسکوپوس» دارای آلودگی اطالعات در بخش محتوای اطالعات کتابشناختی منابع بود .شاید نتوان این دو
پژوهش را بهطور مستقیم مورد مقایسه قرار داد ولی با توجه به شباهتهای موجود میتوان نتایج را بهطور
نسبی با هم مقایسه کرد .اختالف  1/05که بین دو پایگاه اطالعاتی «نورمگز» و «مگایران» در رابطه با
آالیندههای اطالعات در بخش کتابشناختی پژوهشها داشت با استفاده از آزمون «تی» جهت سنجش
معناداری تفاوت دو پایگاه اطالعاتی در مورد آلودگی اطالعات کتابشناختی مورد سنجش قرار گرفت .نتایج
نشان داد که با وجود این اختالف ،تفاوت معناداری بین دو پایگاه اطالعاتی «نورمگز» و «مگایران» در
آلودگی اطالعات کتابشناختی وجود ندارد .شاید علت این عدم اختالف بین دو پایگاه مورد مطالعه ،استفاده
از منابع یکسان در چکیدهسازی و نمایهنویسی منابع باشد.
در بخش محتوای چکیده ،پایگاه اطالعاتی «مگایران» با اندکی اختالف  ./53بیشتر از پایگاه
اطالعاتی «نورمگز» دارای آلودگی اطالعات بود ،این نتایج همسو با نتایج پژوهش «بابالحوائجی و گرجی-
نژاد» ( )1391بود که به بررسی آلودگی اطالعات در پایگاههای مورد اشتراک دانشگاه آزاد اسالمی واحد
علوم و تحقیقات تهران در بازیابی اطالعات کتابداری از دیدگاه دانشجویان تحصیالت تکمیلی پرداخته
بودند .آنها به این نتیجه رسیدند که پایگاه اطالعاتی «آی.اس.آی» با اختالف اندکی بیشتر از پایگاههای
اطالعاتی «امرالد»« ،پروکوئست»« ،اسکوپوس» و «ساینس دایرکت» ،دارای آلودگی اطالعات در بخش
محتوای چکیده منابع بود .آلودگی اطالعات در بخش محتوای چکیده ،بدین معنی است که در مؤلفههای
آالیندههای اطال عاتی در این بخش همچون قضاوت اولیه از مفید بودن مقاله ،میزان ارتباط چکیده با موضوع
مورد جستجو ،میزان جامعیت چکیده ،ذکر اهداف ،روش ،یافتهها و نتایج پژوهش در چکیده ،کیفیت
اطالعات ارائه شده ،غرضورزی در دفاع از نظریه خاص در مقاله ،القای اطالعات ،حذف عمدی اطالعات،
وارونه جلوه دادن اطالعات و پیچیدگی اطالعات در چکیده و  ...بیشتر بوده و همین امر باعث شده است که
پایگاه اطالعاتی «مگایران» بیشتر از پایگاه اطالعات «نورمگز» دارای آالیندههای اطالعاتی باشد .این
اختالف اندکی که در آلودگی اطالعات در محتوای چکیدههای مقاالت در دو پایگاه اطالعاتی وجود
داشت با استفاده از آزمون «تی» جهت سنجش معناداری تفاوت در دو پایگاه مورد سنجش قرار گرفت ،که
نتایج نشان داد با وجود اختالف  0/53بین این دو پایگاه تفاوت معناداری در مؤلفههای ذکر شده در ارتباط
با آالیندههای اطالعاتی در بخش محتوای چکیده دو پایگاه وجود ندارد .شاید بازهم بتوان استدالل کرد که
عدم وجود تفاوت معنادار در آالیندههای اطالعاتی در بخش محتوای چکیده دو پایگاه ،ممکن است ناشی
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از استفاده از منابع اولیه یکسان باشد .وقتی منابع گردآوری اطالعات برای فرایند چکیدهنویسی و نمایهسازی
مشابه یکدیگر است چنین یافتهای دور از انتظار نیست .به نظر میرسد دو پایگاه اطالعاتی مورد مطالعه ،پردازش
یا ویرایش چندانی در محتوای چکیدههای مقاالت دریافتی از مجالت انجام نمیدهند و همان چکیده منتشر
شده در مجالت را در پایگاههای خود قرار میدهند و بدین ترتیب تفاوتی در نتایج مشاهده نمیشود.
در رابطه با آلودگی اطالعات در شیوه نگارش ،پایگاه اطالعاتی «مگ ایران» در مؤلفههای همچون ارائه
اطالعات غلط چاپی و وجود ترجمههای غلط ،بیشتر از پایگاه اطالعات «نورمگز» دارای آالیندههای اطالعاتی
بود .اختالف  0/19آلودگی اطالعات در این مورد با استفاده از آزمون «تی» جهت سنجش معناداری تفاوت بین
دو پایگاه حاکی از این بود که بین دو پایگاه از لحاظ آالیندههای اطالعاتی در شیوه نگارش تفاوت معناداری
وجود ندارد .میانگینهای بهدست آمده در رابطه با آالیندههای اطالعاتی در شیوه نگارش در این دو پایگاه نشان
داد که در هر دو پایگاه اطالعات غلط چاپی و ترجمههای غلط بسیار کمی وجود دارد و در این رابطه پایگاه
اطالعاتی «نورمگز» دقت بیشتری در شیوه نگارش مقاالت داشته است .نتایج پژوهش «بابالحوائجی و گرجینژاد»
( )1391نیز نشان داد که پایگاه اطالعاتی «ساینس دایرکت» بیشتر از چهار پایگاه «امرالد»« ،پروکوئست»،
«آی.اس.آی» و «اسکوپوس» دارای آلودگی اطالعات در بخش شیوه نگارش منابع بود.
آلودگی اطالعات در بخش کلیدواژهها هم در پایگاه اطالعاتی «نورمگز» بیشتر از پایگاه اطالعاتی «مگ-
ایران» بود که این امر نشاندهنده این است که پایگاه اطالعاتی «نورمگز» دارای آالیندههای اطالعاتی بیشتری در
تناسب کلیدواژههای انتخاب شده با موضوع ،کفایت کلیدواژههای ذکر شده ،انعکاس درست محتوای مقاله
توسط کلیدواژهها ،گمراهی اصل موضوع توسط کلیدواژهها و نادرست بودن کلیدواژهها بوده است .اختالف
 0/64که در رابطه با آلودگی اطالعات کلیدواژهها در بین دو پایگاه وجود داشت با استفاده از آزمون «تی» جهت
سنجش معناداری تفاوت بین آنها مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج آزمون نشان داد که اختالف معنیداری بین دو
پایگاه اطالعاتی از لحاظ آالیندههای کلیدواژهای وجود ندارد .نتایج پژوهش «بابالحوائجی و گرجینژاد»
( )1391نیز نشان داد که پایگاه اطالعاتی «امرالد» بیشتر از پایگاههای اطالعاتی «ساینس دایرکت»« ،پروکوئست»،
«آی.اس.آی» ،و «اسکوپوس» دارای آلودگی اطالعات در بخش کلیدواژهها میباشد.
بهطور کلی میانگین آلودگی اطالعات در دو پایگاه اطالعاتی نشان داد که پایگاه اطالعاتی «نورمگز»
بیشتر از پایگاه اطالعاتی «مگایران» دارای آالیندههای اطالعاتی است .با نگاه عمیقتر به این نتیجه ،پی
میبریم که پایگاه اطالعاتی «نورمگز» با آلودگی اطالعاتی بیشتر در زمینه اطالعات کتابشناختی و کلیدواژهها
از پایگاه اطالعاتی «مگایران» دارای آلودگی بیشتری میباشد .البته بایستی به این نکته اشاره کرد که
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آلودگی اطالعات در محتوای چکیدههای پایگاه اطالعاتی «مگایران» باعث این امر شده است .نتایج
پژوهش «بهرامسری ،احمدی زاده و نیازمند» ( )1394که در ارتباط با آلودگی اطالعات در شبکههای
اجتماعی علمی« ،آکادمیا» و «مندلی» انجام دادند به این نتیجه رسیدند که افزایش روزافزون آلودگی
اطالعات در شبکه های اجتماعی به دلیل خودآرشیوی اطالعات از سوی اعضاء بوده است .پژوهش حاضر
از این جهت با این نتایج همراستاست که آلودگی مشاهده شده پایگاههای مورد بررسی ناشی از آلودگی
اولیه در منابع اطالعاتی است که آنها را نمایه میکنند.
اختالف اندکی  0/95که در آلودگی اطالعات بهطور کلی در بین دو پایگاه وجود داشت با استفاده از
آزمون «تی» مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت و همانطور که در باال ذکر شد این اختالف کم باعث نشد
که منجر بهوجود تفاوت معنادار آلودگی اطالعات در دو پایگاه اطالعاتی «مگایران» و «نورمگز» نشد .انحراف
استاندارد بهدست آمده در رابطه با آلودگی اطالعات بهطور کلی در دو پایگاه اطالعاتی نشان از این دارد که
نظرات یکسان و شبیهتری در رابطه با آلودگی اطالعات در «مگایران» وجود داشت و در عوض پراکندگی
نظرات در رابطه با آلودگی اطالعات در پایگاه اطالعاتی «نورمگز» زیاد بود .شاید بتوان استدالل کرد دلیل این
یافته مانند مورد قبلی نقش کمرنگی است که پایگاههای اطالعاتی مورد بررسی در نمایهسازی منابع اطالعاتی
دارند و تقریب ًا همه اطالعاتی را که مجالت درباره مقاالتشان منتشر میکنند را بدون تغییر اساسی نمایه میکنند
و به همین دلیل اختالف معنیداری به لحاظ آلودگی اطالعات در میان آنها مشاهده نمیشود.
هر چند در این پژوهش صرفاً دو پایگاه اطالعاتی فارسی مورد بررسی قرار گرفت که تفاوت چندانی
به لحاظ آلودگی اطالعات تا زمان اجرای پژوهش نشان ندادند اما همین یافتهها نشان میدهد که نقش
پایگاههای نمایهساز در پردازش اطالعات کتابشناختی ،کلیدواژهها ،چکیدهها و محتوای آنها زیاد نیست اما
در پایگاههای بینالمللی این فرایند با سختگیری و با حمایت مالی کافی صورت میگیرد در حالی که چنین
تشکیالتی به اندازه کافی در ایران شکل نگرفته یا اینگونه سازمانها هنوز نوپا هستند.
پیشنهاد پژوهش
با توجه به رشد سریع تولیدات علمی در داخل ایران پیشنهاد میشود پایگاههای اطالعاتی که فعالیت-
های مربوط به نمایهسازی و چکیدهنویسی را انجام میدهند کنترل بیشتری بر ورودی مطالب به پایگاه داشته
باشند تا حد ممکن از ورود اطالعات نادرست به هر شکل اعم از اطالعات کتابشناختی ،کلیدواژهها ،چکیده
و محتوای آن و نام نویسندگان پیشگیری شود.
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The Status of Information Pollution in MagIran and Noormags Databases
Golnessa Galyani-Moghaddam
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Allameh Tabataba’i University
Abstract:
Introduction: This study was conducted to determine the amount of information pollution
in the Magiran and Noormags databases and to examine the status of information
pollution in terms of the content of abstracts, bibliographic information, key words,
and the methods of writing.
Methodology: The research method was an analytical survey utilizing the researcher-designed
questionnaire. Inferential statistics were used to analyze the data. The two populations
of this research were chosen from the MagIran and Noormags databases. Questionnaires
were submitted to all the postgraduate students in Educational Sciences at the Faculty
of Psychology of Isfahan University, Iran. There was no sampling.
Findings: The findings showed no significant difference in the overall amount of information
pollution in the content of abstract, bibliographic information, keywords and the
method of writing between the two databases. But overall information pollution in the
MagIran is .95 less than Noormags, which is due to the less availability of information
pollution in bibliographic information and key words in Noormags.
Conclusion: Abstracts and the writing styles in Noormags are in better condition and there
are less information pollution compared to MagIran.
Keywords: Information Pollution, Information Databases, Noormags, MagIran, Iran
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چکیده
هدف :هدف این پژوهش مطالعه راهبردهای فراشناختی جستجوی اطالعات توسط دانشجویان دانشگاه شاهد
است .لذا در این پژوهش ،تبیین ابعاد راهبردهای فراشناختی جستجوی اطالعات میان دانشجویان دانشگاه شاهد
و نیز اعتبارسنجی ابزاری برای اندازهگیری این راهبردها پیگیری میشود.
روششناسی :این پژوهش از نوع پیمایشی است .جامعه آماری این پژوهش شامل همه دانشجویان کارشناسی
و کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد است که  386نفر از آنها بهصورت تصادفی انتخاب شدهاند .برای گردآوری
دادهها در این پژوهش از پرسشنامه اصالحشده راهبردهای فراشناختی مهارتهای جستجوی کتابخانهای و
برای تجزیهوتحلیل اطالعات از نرمافزار اسپیاساس ( )SPSSو آموس ( )AMOSاستفاده شده است.
یافتهها :یافتهها نشان داد که آگاهی ،برنامهریزی ،راهبرد شناختی ،خطازدایی و خودکنترلی از مهمترین ابعاد
راهبردهای فراشناختی جستجوی اطالعات دانشجویان دانشگاه شاهد است و تمامی ابعاد رابطه مثبت و معنی-
داری با هم داشته و از وضعیت مطلوبی برخوردار هستند .همچنین مقایسه راهبردهای فراشناختی جستجوی
اطالعات دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد ،نشان داد که ابعاد برنامهریزی ،شناختی و خودکنترلی در
دانشجویان ارشد بهطور معناداری بیشتر از دانشجویان کارشناسی است.
نتیجه :نتایج نشان داد که راهبردهای فراشناختی جستجوی اطالعات در میان دانشجویان دانشگاه شاهد دارای
ابعاد گوناگونی است .افزون بر این ،نتایج نشان داد که روایی و پایایی ابزار بررسیشده برای اندازهگیری این
ابعاد قابل دفاع می باشد؛ از آن رو که راهبردهای فراشناختی در موفقیت فرآیند جستجو اثرگذار است و باید
زمینههای الزم برای تقویت این راهبردها از طریق آموزش فراهم شود.
کلیدواژهها :راهبردهای فراشناختی ،جستجوی اطالعات ،رفتار اطالعاتی ،مهارتهای جستجو ،دانشگاه شاهد
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ابعاد راهبردهای فراشناختی جستجوی اطالعات در239 ...

مقدمه
رفع نیاز اطالعاتی بدون استفاده از دانش و اصول آموختهشده پیشین و بهکارگیری تواناییهای ذهنی
امری غیرممکن است؛ چراکه رفتار اطالعیابی افراد تا حد بسیار زیادی وابسته به دانش شناختی 1و فراشناختی2

آنها است .در گذشته رویکرد جستجوی اطالعات بیشتر رفتاری و هدف آن مشاهده و توضیح رفتار اطالعاتی
جستجوگران در بافتهای مختلف بود .اما امروزه تبیین رفتارهای اطالعیابی تنها بر پایه مشاهده رفتارهای
عینی امکانپذیر نمیباشد؛ زیرا جنبههایی وجود دارد که مشاهده مستقیم آنها برای پژوهشگر امکانپذیر
نیست ( .)Ingwersen & Järvelin, 2006; Belkin, 1990; Ford, Wilson, Foster, Ellis, & Spink, 2002
یکی از مهمترین این جنبهها ،بحث شناخت و طرحوارههای ذهنی 3است که افراد در جستجوی اطالعات از
آنها استفاده میکنند.
منظور از شناخت ،فرآیندهای ذهنی ای است که از طریق آنها اطالعات دریافت شده از راه حواس
به روشهای مختلفی در حافظه تغییر ،رمزگذاری و ذخیره شده و در استفادههای بعدی بازیابی گردد ( Eich,

 .)Kihlstrom, Bower, Forgas, & Niedenthal, 2000یادگیرندگان ماهر از راهبردهای شناختی برای
دستیابی به پیشرفت شناختی و نظارت و کنترل بر آن استفاده میکنند (سیف .)1389 ،اما منظور از فراشناخت
در اصطالح روانشناسی و رفتارشناسی ،الیه های باالتر ذهن انسان یعنی شناخت شناخت یا دانستن درباره
دانستن است ( .)Van Overschelde, 2008, p.47به بیان دیگر ،فراشناخت عبارت است از دانش فرد درباره
چگونگی یادگیری خودش و آن دسته از اعمال ذهنی که معانی تولیدشده و راهبردهای شناختی را کنترل و
هدایت میکند ( .)Van Overschelde, 2008; Lajoie, 2008بهطور کلی دریافت ،پردازش ،نگهداری و
انتقال اطالعات ( )Adams & Aizawa, 2008از اصلیترین جریان شناخت انسان هستند و در مقایسه با
فراشناخت خاصترند ( .)Akturk & Shahin, 2011همچنین راهبردهای شناختی در خصوص یک موضوع
هستند در حالی که راهبردهای فراشناختی در تمام موضوعها و حیطهها عمومیت دارند (.)Ku & Ho, 2010

راهبردهای فراشناختی 4راهبردهای بازبینیکنندهای هستند که در خالل جستجوی اطالعات فعال
میشوند (آقازاده و احدیان )1377 ،و برای نظارت ،هدایت ،کنترل و کسب اطمینان از تحقق اهداف شناختی
و راهبردهای شناختی مورد استفاده قرار میگیرند .این راهبردها شامل برنامهریزی و نظارت بر فعالیتهای

1. Cognition
2. Metacognition
3. Mental Schemas
4. Metacognitive Strategies
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شناختی و بررسی بازده این فعالیت ها جهت کمک به تنظیم و بازبینی جستجوی اطالعات هستند ( Flavell,

 .)1976; Hacker, Dunlosky, & Graesser, 1998از مهمترین ابزارهای موجود در زمینه راهبردهای
فراشناختی در زمینه جستجوی اطالعات ،مقیاس راهبردهای فراشناختی مهارتهای جستجوی

کتابخانهای1

( )Catalano, 2017است که بهمنظور سنجش راهبردهای فراشناختی کاربران کتابخانههای دانشگاهی
ایاالتمتحده آمریکا طراحی شده است.
بهطور کلی راهبردهای فراشناختی زمینه تجزیهوتحلیل و چگونگی دستیابی به نتیجه یک رخداد،
استدالل برای انتخابهای گوناگون ،طرح سؤالهایی درباره محتوا و خارج از محتوا ،بهکارگیری و آگاهی
از فراگرفتههای پیشین ،راههای استفاده از اطالعات جدید برای مفهومسازی ،دستیابی به چشمانداز کلی
مباحث ،واژگان کلیدی و مفهومهای پایه مربوط به محتوا ،شیوه تشخیص و حذف اطالعات اضافی ،تجزیه
و ترکیب مسئلههای گوناگون ،امکان عرضه چشماندازهای متعدد و متفاوت برای حل مسئلهها ،شیوه
بازنگری به جریان حل مسئله و به یادسپاری نحوه حل مسئله ،نحوه آغاز فعالیتهای مربوط به درک و فهم
مسئلهها و هدفهای جستجوی اطالعات را مشخص و توجیه میکنند.
با توجه به افزایش روزافزون اطالعات ،دانشجویان نیاز دارند اطالعات بیشتری را جهت درک و
بسط موضوع درسی یا تحقیقاتی خود جستجو کنند .در این میان عوامل روانشناختی که در مواجهه و تعامل
اطالعات با خصوصیتهای شخصیتی ،فرآیندهای شناختی و ویژگیهای درونی جستجوگر در ارتباط
میباشند اهمیت بسزایی جهت شناخت راهبردهای فراشناختی جهت بهرهگیری از منابع و خدمات اطالعاتی
دارند ( .)Catalano, 2017پژوهش انجامشده توسط کاتاالنو )2017( 2نشان داد که ابعادی مانند آگاهی،
برنامهریزی ،راهبرد شناختی ،و خودکنترلی از عناصر اصلی راهبردهای فراشناختی جستجوی اطالعات هستند
که میتوانند به بهبود جستجو و بازیابی بهتر اطالعات منجر شوند .ازاینرو ،هدف از انجام این پژوهش تعیین
راهبردهای فراشناختی جستجوی اطالعات جهت کسب اطالعات درباره راهبردهای فراشناختی جستجوی
اطالعات دانشجویان دانشگاه شاهد است .این امر به فهم و استفاده از این راهبردها ،معرفی ابزاری برای
شناسایی و اندازهگیری آنها ،و افزایش دانش نظری در ارتباط با فراشناخت و استفاده از آن در جستجوی
اطالعات کمک شایانی میکند.
از آنجا که دانشجویان یکی از ارکان اصلی رشد و توسعه علم در هر جامعهای هستند؛ لذا شناسایی

1. Metacognitive Strategies for Library Research Skills Scale
2. Catalano
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و شناخت راهبردهای فراشناختی می تواند به ارتقای عملکرد علمی و روند توسعه علمی آنان کمک کند.
بررسیهای انجامشده نشان میدهد که راهبردهای فراشناختی دانشجویان علیرغم نقش مؤثری که در فرایند
جستجو و بازیابی اطالعات و رفتار اطالعیابی و اطالعجویی آنان دارد ،کمتر مورد پژوهش و بررسی توسط
پژوهشگران قرار گرفتهاند .دالیل این امر را میتوان در توجه ناکافی پژوهشگران به موضوع راهبردهای
فراشناختی جستجوی اطالعات در ایران و نبود ش واهد تجربی کافی در دستیابی به ابزاری معتبر و پایا جهت
سنجش این راهبردها جستجو کرد .لذا در راستای نیاز به وجود چنین ابزاری ،این پژوهش در نظر دارد به
بررسی این مسئله که آیا نسخه فارسی پرسشنامه راهبردهای فراشناختی مهارتهای جستجوی کتابخانهای
( )Catalano, 2017از اعتبار و پایایی مناسب برخوردار است بپردازد .پرسشنامه کاتاالنو ( )2017از معدود
ابزارهای طراحیشده و موجود در علم اطالعات و دانششناسی است که به پژوهشگران این حوزه اجازه
دسترسی به پدیدههای فراشناختی را میدهد؛ از اینرو اعتبارسنجی ابزار موردنظر میتواند اطمینان ما را از
یافتههای پژوهشی حوزه فراشناخت در فرآیند اطالعیابی افزایش دهد.
پرسشهای پژوهش
 .1ابعاد راهبردهای فراشناختی جستجوی اطالعات کتابخانهای کدامند؟
 .2میان راهبردهای مختلف فراشناختی جستجوی اطالعات دانشجویان دانشگاه شاهد رابطه همبستگی وجود دارد؟
 .3وضعیت استفاده از راهبردهای فراشناختی جستجوی اطالعات دانشجویان دانشگاه شاهد در ابعاد
مختلف چگونه است؟
 .4میان دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد در استفاده از راهبردهای فراشناختی جستجوی
اطالعات تفاوت وجود دارد؟
پیشینه پژوهش
کارترایت)2002( 1

با بررسی راهبردهای شناختی و فراشناختی دانشجویان نشان داد که دانشجویانی

که از راهبردهای شناختی و فراشناختی استفاده میکنند در یادگیری و مطالعه دقیقتر هستند و برای فهم بهتر
مطالب نیاز به آموزش در استفاده از راهبردهای فراشناختی مناسب دارند .همچنین بولر )2010( 2با طبقهبندی
دانش فراشناختی نوجوانان در طول فرآیند جستجوی اطالعات در مونترال کانادا عواملی مانند تعادل میان
1. Cartwright
2. Bowler
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هدف و فرآیند جستجوی اطالعات ،تغییر مسیر فرآیند ،اتصال و برقراری ارتباط ،دانستن اینکه شما نمیدانید،
دانستن نقاط قوت و ضعف خود ،تفکر موازی ،بازتاب ،طبقهبندی ،درک حافظه ،درک زمان و تالش را در
فرآیند جستجوی اطالعات مؤثر دانست .عالوه بر این کینگ )2011( 1در پژوهش خود استفاده از وب  2را
به عنوان ابزار آموزشی در پرورش سواد اطالعاتی فراشناختی عنوان کرد که برای توانمندسازی افراد در
محیطهای آموزشی مؤثر است .بررسی دانش فراشناختی و تنظیم فراشناختی جستجوی اطالعات در زمان
محدود توسط کرسنزی )2016( 2نشان داد که یادگیری در جستجو میتواند تغییراتی در دانش مفهومی و
دانش رویهای در سطح شناختی و فراشناختی ایجاد کند و بر بینش ،روند و نتایج جستجو تأثیر بگذارد.
ب ررسی تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر چگونگی بازیابی اطالعات علمی دانشجویان
کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی توسط سلطانمحمدی ()1388
نشان داد که آموزش راهبردهای فراشناختی بر بازیابی اطالعات علمی از طریق موتور جستجوگر گوگل
پژوهشگر اثرگذار است .در پژوهش دیگری مختاری ( )1390با بررسی همبستگی باورهای معرفتشناختی
و نیاز به شناخت رفتار اطالعاتی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد نشان داد که دانشجویان دارای باورهای
معرفتشناختی سطح باال در مقایسه با دانشجویان دارای باورهای معرفتشناختی سطح پایین در محیط
اطالعاتی خود کارآمدتر و رفتار اطالعاتیشان بهتر است .همچنین کوارویی ( )1392با بررسی رابطه
راهبردهای شناختی و فراشناختی با رفتار اطالعجویی اعضای هیئتعلمی سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج
کشاورزی نشان داد که افزایش راهبردهای فراشناختی اعضای هیئتعلمی باعث بهبود رفتار اطالعجویی
آنها میشود و بین راهبردهای شناختی با رفتار اطالعجویی اعضای هیئتعلمی رابطه معناداری وجود ندارد
در حالی که بین راهبردهای فراشناختی و رفتار اطالعجویی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .به عبارت
دیگر میتوان گفت که راهبردهای فراشناختی بر روی رفتار اطالعجویی و بهبود آن اثرگذار هستند.
اهمیت موضوع فراشناخت کاتاالنو ( )2017را واداشت تا مدل ساختاری سازه فراشناخت در حوزه
جستجوی اطالعات را مورد بررسی قرار دهد .او همچنین بر پایه مرور ادبیات حاضر در مورد راهبردهای
فراشناختی در حوزههای روانشناسی ،علوم تربیتی و کتابداری ،پرسشنامه راهبردهای فراشناختی جستجوی
اطالعات در کتابخانههای دانشگاهی را طراحی نموده و آنرا در بافت مراجعهکنندگان کتابخانههای
دانشگاهی در ایاالتمتحده آمریکا مورد تحلیل قرار داد .نسخه ابتدایی پرسشنامه متشکل از  30گویه بود.

1. King
2. Crescenzi
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در مطالعه کاتاالنو ،نتایج آزمونهای کفایت نمونهبرداری کیزرـمییرـالکین 1و کرویت بارتلت نشان داد که
میزان مقیاس  KMOبرای دادههای گردآوری شده  91/0و میزان مقیاس کرویت بارتلت 2925/157 2می-
باشد .هر دوی این مقیاسها در سطح  0/05معنادار بودند که نشان میداد دادههای گردآوریشده مناسب
برای تحلیل عاملی اکتشافی بوده است ( .)Fabrigar & Wegener, 2011نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان
داد که  4بعد به واریانس پاسخ شرکتکنندگان پرسشنامه طراحی شده کمک کرده است .این  4بعد عبارت
بودند از «آگاهی»« ،برنامهریزی»« ،راهبرد شناختی» ،و «خودکنترلی» که بهعنوان یک مدل ساختاری توانستند
 58/68درصد از واریانس پاسخهای شرکتکنندگان به گویههای پرسشنامه را تبیین نماید .از  30گویه در
نسخه ابتدایی پرسشنامه 21 ،گویه بارعاملی 3باالتر از نقطه برش 4داشتند و بنابراین در نسخه نهایی پرسشنامه
نگهداشته شدند (.)See Fabrigar & Wegener, 2011
روششناسی پژوهش
این پژوهش از لحاظ روش پیمایشی است که با رویکرد توصیفی و همبستگی (با استفاده از تحلیل
عامل) انجام شده است .جامعه آماری این پژوهش شامل تمام دانشجویان مشغول به تحصیل در مقاطع
کارشناسی ( 2303نفر) و کارشناسی ارشد ( 1942نفر) در سال تحصیلی  1397-98دانشگاه شاهد است .با
استفاده از روش نمونهگیری در دسترس ،5از میان این جامعه آماری  386نفر دانشجو ( 238زن و  148مرد)
بهعنوان نمونه مطالعه انتخاب شدند .در این نمونه 259 ،نفر دانشجوی کارشناسی و  127نفر کارشناسی ارشد
بودند که در دانشکدههای علوم انسانی ( 224نفر) ،فنی و مهندسی ( 70نفر) ،علوم پایه ( 47نفر) علوم
کشاورزی ( 29نفر) و هنر ( 16نفر) به تحصیل مشغول بودند.
برای گردآوری اطالعات در پژوهش حاضر از پرسشنامه راهبردهای فراشناختی مهارتهای
جستجوی کتابخانهای کاتاالنو ( )2017و برای سنجش گویههای آن از مقیاس سنجش نگرش لیکرت (=1
کامالً مخالفم تا  =5کامالً موافقم) استفاده شده است .از آنجا که نسخه اصلی پرسشنامه در بافت کتابخانههای
دانشگاهی ایاالتمتحده آمریکا اجرا و اعتبارسنجی شده است ،کمی جرحوتعدیل در آن صورت گرفت تا
بتواند منطبق با سؤاالت تحقیق حاضر باشد .نسخه اصلی پرسشنامه در مطالعه کاتاالنو ( )2017دارای  21سؤال

1. Kaiser-Meyer-Olkin
2. Bartlett’s Test of Sphericity
3. Factor Loading
4. Cut-off Point
5. Convenience Sampling
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میباشد .اما مرور ادبیات و متون مربوطه نشان داد که راهبردهای فراشناختیای وجود دارد که در پرسشنامه
مغفول واقع شده است .بدین منظور ،ابزارها و پرسشنامههای موجود راهبردهای فراشناختی در شاخههای
آموزش و روان شناسی مورد بررسی قرار گرفته تا بتوان سؤاالتی را که به جامعیت پرسشنامه در اندازهگیری
راهبردهای فراشناختی کمک میکند ،در آن گنجاند .این مرحله به اضافه نمودن  8سؤال جدید در نسخه
فارسی پرسشنامه منجر شد.
برای ارزیابی روایی محتوا 1از  3نفر از متخصصان رشته کتابداری و روانشناسی و ارزیابی اعتبار
صوری 2از  10نفر دانشجو کمک گرفته شد .افزون بر این ،آزمون آلفای کرونباخ 3نشان داد که پایایی 4کل
پرسشنامه  0/87است که بیانگر پایایی مطلوب آن میباشد .نتایج آزمون آلفای کرونباخ برای سنجش پایایی
پرسشنامه و ابعاد آن در جدول  1نمایش داده شده است.
جدول  .1ضرایب آلفای کرونباخ پرسشنامه و ابعاد آن
ابعاد

آلفا

آگاهی

0/78

برنامهریزی

0/71

راهبرد شناختی

0/70

خطازدایی

0/67

خودکنترلی

0/75

کل

0/87

برای تجزیه وتحلیل دادهها از آمار توصیفی میانگین نمره ،واریانس ،حداقل و حداکثر نمره و از آمار استنباطی
مانند همبستگی ،رگرسیون ،آزمون کالموگروفـاسمیرنوف ،آزمون ویلکاکسون جهت بررسی وضعیت کنونی
راهبردهای فراشناختی جستجوی اطالعات و آزمون یومانـویتنی برای مقایسه وضعیت راهبردهای فراشناختی
جستجوی اطالعات میان دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد استفاده شد .افزون بر این ،برای تحلیلعاملی
اکتشافی 5از نرمافزار اسپیاساس 6نسخه  23و تحلیلعاملی تائیدی 7از نرمافزار ایموس 8استفاده شده است.
1.Content Validity
2. Face Validity
3. Cronbach's Alpha
4. Reliability
5. Exploratory Factor Analysis
6. SPSS
7. Confirmatory Factor Analysis
8. AMOS
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یافتههای پژوهش
پرسش اول :ابعاد راهبردهای فراشناختی جستجوی اطالعات کتابخانهای کدامند؟

برای تعیین ابعاد راهبردهای فراشناختی جستجوی اطالعات کتابخانهای از روش تحلیل مؤلفههای
اصلی 1استفاده شده است .به این معنی که به تعداد متغیرها میتوان مؤلفههایی استخراج کرد .بنابراین تمام
واریانس تبیین می شود .با این وجود از آنجا که یکی از اهداف تحلیل عاملی اکتشافی ،تبیین ماتریس
همبستگی با تعداد اندکی از عامل هاست ،صرفاً ابعادی استخراج شدند که بیشترین مقدار واریانس را تبیین
کنند .برای استخراج ابعاد مناسب از مالک کیسر 2استفاده شده است ،به این معنی؛ ابعادی که ارزش ویژه
آنها بیشتر از عدد یک بوده استخراج شدهاند که اطالعات آنها در جدول شماره  2نشان داده شده است .الزم
به ذکر است که بهمنظور اجتناب از حشو ،نتایج مرتبط به ابعاد با ارزش ویژه کمتر از یک از جدول حذف
شده است.
جدول  .2مشخصههای آماری اولیه پرسشنامه به روش مؤلفههای اصلی
ارزشهای ویژه آغازین

مجموع مجذور بارهای

مجموع مجذور

استخراج شده

بارهای چرخش یافته

درصد

درصد

واریانس

تراکمی
24/229

7/026
1/748

6/029
4/986

35/244
39/835

2/398

43/960

2/130

کل

درصد

درصد

واریانس

تراکمی

24/229

24/229

2/863

30/258

2/759
2/599

ابعاد

کل

1

7/026

24/229

2

1/748

6/029

30/258

3

1/466

4/986

35/244

1/446

4

1/331

4/590

39/835

1/331

4/590

5

1/196

4/126

43/960

1/196

4/126

کل

در ستون دوم جدول  2ارزشهای ویژه مشخص شدهاند .درصد واریانس تبیینشده توسط هریک از
ابعاد در ستون سوم و درصد تراکمی واریانس تبیینشده در ستون چهارم آمده است .در ستونهای پنجم ،و
هفتم نیز به ترتیب ارزشهای ویژه ،درصد واریانس تبیینشده و درصد تراکمی واریانس تبیین شده برای
مؤلفههایی که ارزش ویژه آنها بزرگتر یا مساوی یک میباشد ،نشان داده شده است .همانطور که گفته شد
 5بعد دارای ارزش ویژه بزرگتر از یک هستند که در مجموع  43/96درصد از واریانس کل دادهها را تبیین
میکنند .نمودار اسکری 3نتایج باال در شکل  1نمایش داده شده است .نمودار اسکری نموداری از ارزشهای
1. Principal Component Analysis
2. Kaiser Criterion
3. Scree plot
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ویژه و مؤلفههای اصلی یک سازه میباشد .نقطة برش برای چرخش 1ابعاد جایی است که شیب خط تغییر
میکند ( .)Byrne, 2012در نمودار بزرگترین مقدار ویژه را در نظر بگیرید و بر روی خطی که ارزشهای
ویژه را به هم متصل میکند بهدنبال یک شکستگی باشید که به آن آرنج نیز میگویند .ابعادی که باالی بازو
قرار دارند و دارای ارزش ویژه باالتر از عدد یک میباشند برای استخراج انتخاب میشوند (.)Brown, 2006
با نگاه به شکل  1درمییابیم که نمودار اسکری پس از بعد پنجم دچار شکستگی میشود .بنابراین نمودار
اسکری نیز ساختار  5بعدی را پیشنهاد میکند.

شکل  .1نمودار اسکری پرسشنامه
جدول  .۳بارعاملی گویههای پرسشنامه در تحلیل عاملی اکتشافی پس از چرخش واریماکس
شماره گویه

ابعاد
آگاهی

برنامهریزی

راهبرد شناختی

خطازدایی

خودکنترلی

1

0/087

0/292

0/483

0/142

0/004

2

0/107

0/208

0/009

0/554

0/090

3

0/011

0/644

0/207

0/118

0/214

4

0/082

0/051

0/335

0/467

0/244

5

0/230

0/232

0/049

0/078

0/673

1. Rotation
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6

0/200

0/007

0/252

0/557

0/211

7

0/090

0/676

0/125

0/205

0/154

8

0/617

0/150

0/007

0/135

0/003

9

0/070

0/620

0/089

0/065

0/095

10

0/149

0/133

0/319

0/185

0/115

11

0/249

0/221

0/230

0/502

0/141

12

0/144

0/097

0/575

0/283

0/020

13

0/171

0/155

0/256

0/042

0/683

14

0/235

0/057

0/184

0/588

0/263

15

0/350

0/051

0/524

0/144

0/139

16

0/562

0/210

0/075

0/087

0/245

17

0/173

0/194

0/124

0/158

0/634

18

0/293

0/631

0/009

0/063

0/021

19

0/188

0/244

0/206

0/139

0/542

20

0/187

0/004

0/245

0/435

0/363

21

0/337

0/002

0/596

0/094

0/125

22

0/056

0/014

0/049

0/189

0/469

23

0/609

0/101

0/209

0/156

0/202

24

0/193

0/623

0/152

0/022

0/140

25

0/602

0/040

0/181

0/092

0/236

26

0/267

0/029

0/520

0/127

0/198

27

0/265

0/511

0/159

0/312

0/292

28

0/630

0/219

0/092

0/134

0/021

29

0/092

0/211

0/419

0/035

0/040

جدول  ،3بارهای عاملی استخراج یافته از طریق چرخش پرومکس 1را نمایش میدهد .بهعنوان یک
قاعده اختیاری برخی از پژوهشگران بهمنظور تحقیق درباره ماهیت روابط بین متغیرها و دستیابی به تعاریف
عاملها ،ضرایب باالتر از  0/30و گاه باالتر از  0/40را مهم و بامعنا دانسته و ضرایب کمتر از این حدود را

1. Promax Rotation
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بهعنوان صفر (عامل تصادفی) در نظر میگیرند (.)Tabachnick & Fidell, 2013
بار عاملی  0/3نشان میدهد که فقط  9درصد واریانس متغیر تبیین میشود ،و این قاعده برازنده همه
موقعیتهای پژوهشی نیست ( )Tabachnick & Fidell, 2013اما شواهد تجربی متعدد نشان داده است که
متغیرهای با ضرایب  0/40یا باالتر سهم بامعنایی در تعریف عاملها دارند ،در حالی که این مطلب درباره
متغیرهای با ضرایب کمتر صادق نیست (هومن.)1384 ،
در این تحقیق با توجه به معیار استفاده شده در ساخت نسخه اصلی پرسشنامه ( )Catalano, 2017بارهای
عاملی باالتر از  0/5معنادار تلقی شدند .بارهای عاملی بزرگتر از  0/5پررنگ شدهاند .همانطورکه در جدول 3
مشاهده میشود  6گویه از نسخه ابتدایی پرسشنامه فاقد بار عاملی بیشتر از  0/5هستند .بنابراین این  6گویه در
تحلیلهای بعدی کنار گذاشته و  23گویه در نسخه نهایی پرسشنامه فارسی نگهداشته شدند .ابعاد پرسشنامه و
گویههای مربوط به هر بعد در نسخه نهایی پرسشنامه فارسی در جدول  4نمایش داده شده است .بهمنظور اجتناب
از سردرگمی ،گویههای پرسشنامه نهایی در جدول  4شمارهگذاری مجدد (از  1تا  )23شدهاند.
جدول .۴پرسشنامه راهبردهای فراشناختی جستجوی اطالعات براساس ابعاد  5گانه حاصل از مدل اکتشافی
ابعاد

راهبردها
 -1میدانم که چه هنگام جستجوی من بیثمر بوده است.
 -2میدانم نیاز است پیش از استفاده ،اعتبار منابع یافته شده مورد ارزیابی قرار گیرد.

آگاهی

 -3مراحل یافتن منابع موردنیاز پروژههای خود را میدانم.
 -4میدانم چگونه راهبردهای مؤثری برای جستجوی منابع اطالعاتی خلق نمایم.
 -5میدانم نیاز است که پیش از شروع جستجو تکلیف درسی موردنظر را بفهمم.
 -6میدانم چگونه اعتبار یک منبع را مشخص نمایم.
 -7سعی میکنم پیش از شروع جستجو ،تکلیف درسی خود را بفهمم.

برنامهریزی

 -8اطمینان حاصل میکنم که میدانم برای جستجوی منابع چه کاری و چگونه باید انجام شود.
 -9سعی میکنم پیش از شروع جستجو ،انتظارات استادم را مشخص نمایم.
 -10در مورد آنچه الزم است پیش از شروع جستجوی منابع انجام گیرد ،فکر میکنم.
 -11بعد از دستیابی به یک منبع ،مروری اجمالی به مطالب داخل آن میاندازم.
 -12من نشانههای داخل منابع را بررسی میکنم بدین منظور که من را بهسوی یافتن منابع دیگر هدایت کند.

راهبرد شناختی

 -13مطالبی را که بدان دست مییابم مورد ارزیابی قرار میدهم.
 -14هنگام جستجوی اطالعات ،واژههای کلیدی را در ذهن خود تکرار مینمایم.

 -15اگر در هنگام جستجو به نتایج نامرتبط زیادی برخورد کنم ،راهبرد جستجوی خود را تغییر خواهم داد.
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 -16هنگامیکه در یافتن یک منبع دچار مشکل میشوم ،به تکالیف درسی و یادداشتهای خود رجوع
میکنم تا من را در امر جستجو یاری کند.
 -17هنگامیکه یک منبع را پیدا می کنم اما از اعتبار آن مطمئن نیستم ،به جستجوی منبعی دیگر که اعتبار
خطازدایی

منبع اول را تائید کند میپردازم.
 -18هنگامیکه نمیتوانم منبعی را که بدان نیاز دارم پیدا کنم ،از دیگران کمک میگیرم.
 -19اگر حواسم در هنگام جستجوی اطالعات پرت شود ،سریعاً دوباره ذهن خود را بر امر جستجو
متمرکز میکنم.
 -20من فایدهمند بودن راهبردهای خود برای جستجوی منابع را مورد بررسی قرار میدهم.

خودکنترلی

 -21راهبردهای خود برای جستجوی منابع را پیوسته مورد ارزیابی قرار میدهم.
 -22بعد از پایان جستجو ،رضایت خود از نتایج جستجو را مورد ارزیابی قرار میدهم.
 -23در هنگام جستجو ،از خود میپرسم که آیا به تمام منابع اطالعاتی ممکن رجوع کردهام.

کاتاالنو ( ،)2017تعریف دقیقی از ابعاد پرسشنامه خود ارائه نمیدهد .اما با توجه به محتوای گویههای
پرسشنامه و ادبیات موجود در مورد فراشناخت 5 ،بعد استخراج شده را میتوان به شکل زیر تعریف کرد:

آگاهی :به دانش هوشیار فرد از تواناییهای خود برای جستجوی اطالعات ،برنامهریزی برای
دسترسی به اهداف اطالعاتی براساس این تواناییها ،و نیز آگاهی از ارزش استفاده از راهبردهای مؤثر برای
دسترسی به اهداف موردنظر اشاره دارد.
برنامهریزی :این بعد فراشناخت در جستجوی اطالعات نقشه راه برای اعمال راهبردهای جستجو
فراهم میآورد .برنامهریزی نقشی مؤثر در تعیین نیازها و اهداف برای جستجوی اطالعات ،انتخاب اطالعاتی
که باید مورد پردازش قرار گیرند و زمانی که باید به پردازش آنها اختصاص داده شود ،و نیز فهم تکالیفی
که دانشجو برای انجام آنها به اطالعات نیاز دارد ،ایفا میکند.
راهبرد شناختی :دربرگیرنده دستهای از راهبردهاست که تماس مستقیم با فرآیند جستجوی اطالعات
دارند .به عبارت دیگر ،اطالعات بهدست آمده نتیجه اعمال این دسته از راهبردهای فراشناختی میباشد.
خطازدایی :به آن دسته از راهبردهای فراشناختی در جستجوی اطالعات گفته میشود که وظیفه آنها
تصحیح راهبردهای اعمال شدهای است که نتایج آنها طی فرآیند اطالعات مطلوب جستجوگر نبوده است.
خودکنترلی :به بررسی نتایج جستجو میپردازد و راهبردهای جستجو را براساس این نتایج تنظیم
میکند .از این دیدگاه ،بعد خودکنترلی نقشی ناظر در فرآیند جستجوی اطالعات ایفا میکند .این ناظر
تعامالت میان دانش و تجارب فراشناختی را در مقابل اهداف و تکالیف مدنظر در فرآیند جستجوی اطالعات
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ارزیابی کرده و نتایج ارزیابی بهعنوان شاخص تنظیم راهبردها مورد استفاده قرار میگیرد.
با این حال ،تفاوت اندکی در تعداد و دستهبندی ابعاد ،و نه کیفیت آنها ،میان آنچه در مطالعه کاتاالنو
( ) 2017گزارش شده است با آنچه در مطالعه حاضر بهدست آمده ،وجود دارد .همانطور که در پیشینه
پژوهش اشاره شد ،کاتاالنو ( )2017قائل به وجود  4مؤلفه در پرسشنامه خود میباشد در حالی که تحلیل
عاملی اکتشافی در این پژوهش به امکان وجود  5بعد داللت دارد .برای بررسی این امر که کدام تفسیر در
مورد تعداد ابعاد پرسشنامه دقیقتر است ،دو مدل  4بعدی (کاتاالنو) و  5بعدی (پژوهش حاضر) از طریق
تحلیلعاملی تأییدی مورد مقایسه قرار گرفت و برای مقایسه دو مدل مذکور از شاخصهای برازش 1استفاده
شد .شاخصهای برازش برای این امر عبارتند از ( 2χ/dfخی دو بخش بر درجه آزادی)( GFI2 ،شاخص
نیکویی یا خوبی برازش)( NNFI3،شاخص برازش هنجارنشده)( CFI4 ،شاخص برازش تطبیقی) ،و
(RMSEA5ریشه دوم میانگین مجذورات خطای تقریب) ( .)Harrington, 2009جدول  5شاخصهای
برازش آزموده شده را نشان میدهد.
جدول  .5مقایسه شاخصهای برازش مدل کاتاالنو ( ۴بعد) و پژوهش حاضر ( 5بعد)
نقطه برش

مدل  ۴بعدی

مدل  5بعدی

شاخص برازش

≥3

2/25

1/65

GFI

<0/9

0/98

0/98

NNFI

<0/9

0/98

0/99

CFI

<0/9

0/98

1/00

RMSEA

>0/08

0/039

0/020

χ/df

2

تفسیر آماری نتایج جدول  5بهشرح زیر میباشد .با در نظر گرفتن نقاط برش در ستون دوم ،نتایج نشان
داد که شاخصهای برازش برای مدلهای  4و  5بعدی مناسب میباشند ،اما مدل  5بعدی در مقایسه با مدل 4
بعدی از نظر کلیه شاخصهای برازش موقعیت مطلوبتری دارد .بنابراین براساس این نتایج ادعا میشود که
راهبردهای فراشناختی جستجوی کتابخانهای میان شرکتکنندگان در این مطالعه دارای  5بعد است.
پرسش دوم :میان راهبردهای مختلف فراشناختی جستجوی اطالعات دانشجویان دانشگاه شاهد رابطه
همبستگی وجود دارد؟

1. Fit indexes
2. Goodness of Fit Index
3. Non- Normed Fit Index
4. Comparative Fit Index
5. Root Mean Square Error of Approximation

ابعاد راهبردهای فراشناختی جستجوی اطالعات در251 ...

سال  ،11شماره  ،1بهار و تابستان 1400

بر اساس یافتههای جدول  6ماتریس همبستگی بین مؤلفههای راهبردهای فراشناختی جستجوی
اطالعات با استفاده از آزمون پیرسون نشان میدهد که میان تمامی مؤلفهها همبستگی وجود دارد و همه
ضرایب همبستگی بین مؤلفهها رابطه مثبت معناداری در سطح اطمینان  0/01دارند و تمامی ضرایب در سطح
اطمینان  99درصد معنادار بوده و با عالمت (**) مشخص شدهاند .همچنین یافتهها نشان میدهند که مؤلفه-
های شناختی و خطازدایی با ( )r= 0/71دارای بیشترین و آگاهی و خطازدایی با ( )r=0/53دارای کمترین
همبستگی هستند.
جدول  .۶ضرایب همبستگی بین ابعاد راهبردهای فراشناختی جستجوی اطالعات
آگاهی
آگاهی
برنامهریزی

برنامهریزی

راهبرد شناختی

1
**

1

0/63

راهبرد شناختی

**0/64

**0/67

1

خطازدایی

**0/53

**0/65

**0/71

**

**

**

خودکنترلی

خطازدایی

خودکنترلی

0/67

0/70

0/68

1
**

1

0/65

**p<0.05* p<0.01
پرسش سوم :وضعیت استفاده از راهبردهای فراشناختی جستجوی اطالعات دانشجویان دانشگاه شاهد
در ابعاد مختلف چگونه است؟

یافتههای جدول  7نشان میدهد که سطح معنیداری برای مؤلفهها کمتر از  0/05است که نشاندهنده
نرمال نبودن توزیع همه متغیرها است .یافتههای جدول  8نشان میدهد که میانه مشاهدهشده برای نمره کل 3/67
است که بهطور معناداری بیشتر از میانه نظری ( = 15/53آماره آزمون )P=0/001 ،است که میتوان گفت سطح
استفاده از راهبردهای فراشناختی جستجوی اطالعات پاسخدهندهها در سطح باالیی قرار دارد .همچنین میانه
مشاهدهشده تمام مؤلفههای راهبردهای فراشناختی نیز بهطور معناداری بیشتر از  3است که نشاندهنده وضعیت
مطلوب همه راهبردهای فراشناختی جستجوی اطالعات در میان دانشجویان است (.)Norusis, 2005
جدول  .۷نتایج آزمون کالموگروفـاسمیرنوف برای نرمال بودن توزیع ابعاد پرسشنامه
ابعاد

آماره

درجه آزادی

سطح معنیداری

آگاهی

0/08

386

001/0

برنامهریزی

0/09

386

001/0

راهبرد شناختی

0/10

386

0/001
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خطازدایی

0/12

386

0/001

خودکنترلی

0/09

386

001/0

کل

0/05

386

049/0

جدول  .۸آزمون ویلکاکسون یک نمونهای برای وضعیت راهبردهای فراشناختی
ابعاد

میانه مشاهده شده

میانه نظری

آماره آزمون

سطح معناداری

آگاهی

3/50

3

12/45

0/001

برنامهریزی

3/50

3

14/14

0/001

راهبرد شناختی

3/80

3

15/22

0/001

خطازدایی

3/75

3

13/85

0/001

خودکنترلی

3/50

3

12/01

0/001

کل

3/67

3

15/53

0/001

پرسش چهارم :میان دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد در استفاده از راهبردهای فراشناختی
جستجوی اطالعات تفاوت وجود دارد؟

براســاس یافتههای جدول  9نتایج مقایســه راهبردهای فراشــناختی جســتجوی اطالعات دانشــجویان
کارشــناســی و کارشــناســی ارشــد نشــان داد که نمره کل فراشــناخت در مؤلفههای برنامهریزی ،شــناختی و
خودکنترلی در دانشـجویان کارشـناسـی ارشـد بهطور معناداری ( )P<0/05بیشـتر از دانشـجویان کارشـناسـی
اسـت که ریشـه آن میتواند در شـرکت دانشـجویان کارشـناسـی ارشـد در کالسهای سـواد اطالعاتی و یا
تجربه طوالنیتر آنها در بهرهگیری از پایگاههای اطالعاتی نهفته باشد .همچنین سطح معناداری برای دو بعد
آگـاهی و خطـازدایی بیشـــتر از  0/05اســـت کـه بـه معنـای عـدم تفـاوت راهبردهـای فراشـــنـاختی جســـتجوی
اطالعات دانشجویان ارشد و کارشناسی در آنها است.
جدول  .۹آزمون یومانـویتنی برای مقایسه وضعیت استفاده از مهارتهای فراشناختی
ابعاد

میانگین رتبه کارشناسی

میانگین رتبه کارشناسی ارشد

آماره آزمون

سطح معناداری

آگاهی

194/08

192/31

0/14

0/883

برنامهریزی

184/58

211/69

2/26

0/024

راهبرد شناختی

185/43

209/95

2/03

0/041

خطازدایی

189/09

202/49

1/11

0/264

خودکنترلی

181/77

217/42

2/96

0/003

کل

184/69

211/46

2/02

0/027
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نتیجه
راهبردهای فراشـناختی جسـتجوی اطالعات راههای اسـتفاده از اطالعات جدید برای مفهومسـازی،
دسـتیابی به اطالعات بیشـتر ،مفاهیم هسـته در حوزههای مختلف ،شـیوه تشـخیص و حذف اطالعات اضـافی،
دریافت و پردازش مطالب ،تولید ،بازســازی ،تجزیه و ترکیب مســئلههای گوناگون ،حل مســئله ،نحوه آغاز
فعالیتهای مربوط به درک و فهم مسـئلهها و هدفهای جسـتجوی اطالعات را مشـخص و توجیه میکنند.
نتایج تحلیل راهبردهای فراشـناختی جسـتجوی کتابخانهای دانشـجویان دانشـگاه شـاهد نشـان داد که آگاهی،
برنـامـه ریزی ،راهبرد شـــنـاختی ،خطـازدایی ،و خودکنترلی ابعـاد فراشـــنـاختی جســـتجوی اطالعـات در میـان
دانشجویان این دانشگاه در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد هستند.
راهبردهای فراشـناختی نقش مؤثری در موفقیت جسـتجوی اطالعات توسـط دانشـجویان ایفا میکنند
و بنابراین شـــناســـایی ابعاد آن حائز اهمیت اســـت ( .)Catalano, 2017برای مثال ،دانشـــجویان میتوانند با
آگاهی بهتر از تواناییهای خود برای جســتجوی اطالعات ،برنامهریزی درســتی برای دســترســی به اهداف
اطالعاتی خود داشـــته باشـــند .همچنین آنها میتوانند به ارزیابی چگونگی پیشـــرفت خود و تعامالت میان
دانش و تجارب فراشـــناختی در مقابل اهداف و تکالیف مدنظر در فرآیند جســـتجوی اطالعات بپردازند و
نتایج ارزیابی را بهعنوان شــاخص تنظیم راهبردها مورد اســتفاده قرار دهند و از طریق خطازدایی به تصــحیح
راهبردهای اعمالشــده بپردازند .خوشــبختانه ،نتایج این پژوهش نشــان داد که میزان اســتفاده از راهبردهای
فراشـناختی جسـتجوی اطالعات در کتابخانههای دانشـگاهی توسـط دانشـجویان در سـطح باال و مطلوبی قرار
دارد و این نتـایج یـافتـههـای پژوهشهـای ســـلطـانمحمـدی ( ،)1388مختـاری ( ،)1390کوارویی (،)1392
کارترایت ( ،)2002و کرســنزی ( )2016را تأیید میکنند .با توجه به اینکه راهبردهای فراشــناختی اکتســابی
هسـتند بنابراین ،میتوان گفت که اسـتفاده از راهبردهای فراشـناختی میان شـرکتکنندگان ریشـه در تجارب
آنها در جســـتجوی اطالعات دارد ،چراکه نیازهای آموزشـــی و پژوهشـــی دانشـــجویان آنها را در کســـب
راهبردهای جدید جستجوی اطالعات یاری میکند.
عالوه بر این نتایج نشــان داد که میان دانشــجویان مقاطع کارشــناســی و کارشــناســی ارشــد تفاوت
معناداری در اسـتفاده از برخی ابعاد فراشـناختی وجود دارد و دانشـجویان کارشـناسـی نسـبت به دانشـجویان
کارشناسی ارشد ،بهره کمتری از راهبردهای فراشناختی جستجوی اطالعات میبرند و نمره کل فراشناخت،
برنامهریزی ،خودکنترلی و شـناختی در دانشـجویان کارشـناسـی ارشـد بهطور معناداری بیشـتر از دانشـجویان
کارشـناسـی بود .این نتایج با یافتههای پژوهشهای پیشـین ( )Barrett, 2005; Fidzani, 1998همسـو اسـت.
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شـاید دالیل این تفاوت را بتوان در حضـور طوالنیمدت دانشـجویان کارشـناسـی ارشـد در بافت دانشـگاهی،
ســطح ســواد اطالعاتی باال ،آشــنایی با پایگاههای اطالعاتی و نیازهای اطالعاتی بیشــتر آنها بهمنظور انجام
تکالیف درســـی و یا فرصـــت بیشـــتر آنها برای یادگیری راهبردهای جســـتجوی اطالعات از طریق فرآیند
آزمونوخطا جستجو کرد.
براســـاس یافتههای این مطالعه میتوان چندین پیشـــنهاد کاربردی و پژوهشـــی ارائه داد .پیشـــنهاد
میشــود که راهبردهای فراشــناختی دانشــجویان برای جســتجوی کتابخانهای در ابتدای ورود آنها به مقاطع
تحصـیلی توسـط پرسـشـنامه مطالعه شـده در این مقاله سـنجیده شـود .در واقع ،پژوهش حاضـر نشـان داد که ،در
قیاس با دانشـجویان مقطع کارشـناسـی ارشـد ،دانشـجویان کارشـناسـی بهره کمتری از راهبردهای فراشـناختی
جســتجوی اطالعات میبرند .این تفاوت طراحی برنامههای آموزشــی برای تدریس راهبردهای فراشــناختی
جستجوی اطالعات به این گروه از دانشجویان را الزامی میسازد .مطلوب است که این برنامهها عرصهمحور
باشـــند بدین معنا که آموزش راهبردها در همان بافتی صـــورت گیرد که قرار اســـت راهبردها در آن مورد
اســـتفاده قرار گیرند ،در مطالعه حاضـــر این بافت ،کتابخانههای دانشـــگاهی بوده اســـت .به عبارت دیگر،
دانشـــجویـان بـایـد این راهبردهـا را طی فرآینـد جســـتجو فراگیرنـد زیرا تـدریس نظری آنهـا چنـدان راهگشـــا
نخواهـد بود .همچنین کتـابـداران دانشـــگـاهی بـایـد ضـــمن درک درســـت از رفتـار اطالعـاتی ،اســـتفـاده از
راهبردهای فراشــناختی توســط دانشــجویان را هدفمندتر کرده و توجه بیشــتری به جنبههای روانشــناختی
جســـتجوی اطالعات در میان جســـتجوگران اطالعات داشـــته باشـــند .در پایان ،از آنجایی که فرآیندهای
شـــناختی (برای مثال ،شـــناخت ،فراشـــناخت ،حافظه ،اســـتقراو ،و غیره) مســـتقل از یکدیگر نبوده ،وجود
پرسـشـنامه مطالعه شـده در این مقاله برای پژوهشهای آتی نیز مفید خواهد بود زیرا میتواند پژوهشـگران را
در جایابی نقش فراشناخت در مدل جامع فرآیندهای شناختی در جستجوی اطالعات یاری نماید.

در پایان پیشـنهاد میشـود که اعتبارسـنجی پرسـشـنامه راهبردهای فراشـناختی مهارتهای جسـتجوی
کتـابخـانـهای کـاتـاالنو ( )2017در بـافـتهـای دانشـــگـاهی دیگر در ایران نیز صـــورت گیرد زیرا نمیتوان بـا
اطمینان گفت که شرکتکنندگان در این مطالعه نمایانگر جامعه دانشجویی سراسر کشور میباشند؛ بنابراین
تا مادامی که شـــواهدی برای تعمیم یافتـههای این مطـالعـه به بقیـه بافتهای دانشـــگـاهی ایران توســـط دیگر
پژوهشـــگران گردآوری نشـــود ،نمیتوان این یافتـهها را با اطمینـان تعمیم داد .همچنین پیشـــنهـاد میشـــود
پژوهشـگران ،پرسـشـنامه کاتاالنو ( )2017را در کنار پرسـشـنامههایی نظیر پرسـشـنامه راهبردهای جسـتجوی
آنالین اطالعـات ( )Tsai, Liang, Hou, & Tsai, 2012و پرســـشـــنـامـه خودکـارآمـدی ســـواد اطالعـاتی
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(  )Kurbanoglu, Akkoyunlu, & Umay, 2006و در مقابل پرســشــنامههایی نظیر اضــطراب در کتابخانه
( )Bostick, 1992اعتبارســنجی کرده تا بتوان شــواهدی مبنی بر تأیید و یا رد روایی همگرا و روایی افتراقی
پرسشنامه کاتاالنو ( )2017فراهم آورد.
منابع
آقازاده ،محرم؛ احدیان ،محمد ( .)1377مبانی نظری و کاربردهای آموزشی نظریه فراشناخت .تهران :نوپردازان.

ســلطانمحمدی ،زهره ( .)1388بررســی تأثیر آموزش راهبردهای فراشــناختی بر چگونگی بازیابی اطالعات علمی از
طریق موتور جسـتجوگرگوگل اسـکوالر بر دانشـجویان کارشـناسـی ارشـد دانشـکده روانشـناسـی و علوم تربیتی
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Dimensions of Metacognitive Strategies of Information Search in BA and MA Students of
Shahed University
Akram Nourzadeh
Hamzehali Nourmohammadi
Shahed University
Abstract
Introduction: The purpose of this study is to study the metacognitive strategies of
information search skills of the students. This purpose is followed in order to explore
the dimensions of metacognitive strategies of information search among students in
Shahed University and validate an instrument for measuring these strategies.
Methodology: This research is a survey research. The statistical population of this research
included all undergraduate and postgraduate students of Shahed University that 386
numbers of them randomly selected, who were requested to complete a modified
version of the Metacognitive Strategies for Library Research Skills Scale (Catalano,
2017) with 29 items. The collected questionnaire data were analyzed via the SPSS and
AMOS software.
Findings: Findings showed that awareness, planning, cognitive strategy, debugging and selfchecking are the most important dimensions of meta-cognitive skills of information
search of Shahed University students. And all dimensions have a positive and
significant relationship with each other and have a desirable situation. Also,
comparison of metacognitive skills of information search among bachelor and master
students showed that planning, cognitive and self-checking factors in senior students
were significantly higher than undergraduate students.
Conclusion: The results showed that the metacognitive of information search among Shahed
University students have different dimensions, and that the reliability and validity of
the examined questionnaire are established. Since, metacognitive strategies are
important in information search success, it is recommended that these strategies are
instructionally strenghthened in university students.
Keywords: Metacognitive Strategies, Information Search, Information Behavior, Research
Skills, Shahed University
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چکیده
مقددمده :علم باا ععلم ز اد یاا علم گمناانوا وا های پیچیاده اسااات ،و باه رونادگاا و ج ب گاایو االق موشاااود و
گسااهرهای ا م ابع گمنانو عبا ا ،دسااهرسااو گمنانو عدسااهرسااو ز ادا ،باینانو گمنانو ،تا انهشااارا ز اد را در
برموگیرد .مقاله حاضر بر ج ب

علم با بهع وان ساخهار تقویتک ده یستبوم زمو شوپرورش پرداخهه است.

روششدناسدی :این مطالعه مروری -تحلیلو و مبه و بر شاواگد اسات که با تکیه بر مُدل یساتبوم م ابع با به
تحلیل مؤلفهگای مرتبط شااامل ذی فعان یادگیری عافراد ،سااا مانگا و جوامعا و ابزارگای یادگیری عابزاری و
محهوایوا بهگمراه ارائه مساه دا ِ ملو و بینالمللو در گر مورد موپردا د و در انهها ،توصایهگای سایاساهو را در
این راسها برای کشور ارائه موک د.
یافتهها :نهایج پژوگ گا ،دادهگا ،روشگا و نیز مطالب درساااو و تدریس ،نرمافزارگا و ابزارگای زمو شاااو
موتوان د بهصور راینان در دسهرس باش د و بارگا مورد بهرهبرداری شوند .وب  2و واسپارگاهگا را موتوان
ا جمله ابزارگای یادگیری در ارائه م ابع با معرفو کرد.
نتیجه :تصااادیب مبح

علم با و کلیه مؤلفهگای زن در توساااعه و پیشااارفت حو ه زمو ش علم االقعا و

دان شا اساو امری انکارناپذیر اسات و اسااتید ،مهنصاصاان و پژوگشانران این حو ه ،به دلیل بهرهگیری ا
ف اوریگای رو دنیا گمچون برگزاری کارگاهگای وبی ار زمو شااو ،ا دسااهاوردگای م ابع زمو شااو با در
پیشبرد اگداف این حو ه ،بونصیب نماندهاند.
کلیدواژهها :زمو ش با  ،ابزار زمو ش ،وب  ،2واسپارگاهگا ،مُدل یستبوم م ابع با
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مقدمه و بیان مسأله
زمو شوپرورش مهمترین نهاد زمو شو است که در جهت توسعه گمهجانبه ،با تأثیرگذاری بر
فرگ گ جوامع و ایجاد می ه ال م ،شرایط م اسب را برای دسهیابو به نهیجه مطلوب و رفع مشکق فراگم
موزورد .برنامهریزیگای صحیح زمو شگای یستبومو در مدارس که بنشو ا دوران ندگو
دان زمو ان را تشکیل مودگد زنها را برای ورود به جامعه ،جهت تصمیمگیریگای بزرگ زماده موک د،
و موتواند راگبردی برای زگاگو ،دان

و مهار

ال م در درک و ش اخت اگمیت مباح

پیرامون ارائه

ک د ،بهالوریکه زنرا جزئو ا فرگ گ و اخق جامعه نماید .در این راسها ،بهرهگیری ا راگکارگای نوی و
چون اسهراتژیگای کار گروگو ،با دید میدانو ،ز مایشناه و روشگای گروگو ،ا جمله مؤلفهگای
یستبومو زمو شوپرورش محسوب موشود که مدرسان و برنامهریزان زمو شو را در ایجاد تحول در
فرای د تدریس ترغیب مونمای د عشبیری1394 ،ا.
مطالعه پیشی هگا در حو ه زمو شوپرورش نشان مودگد بسیاری ا مهنصصان تقش کردهاند فراتر ا
وضع موجود بیاندیش د ،و تا زنجا که ممکن است با بهرهگیری ا ف اوری ،تمام ع اصر مرتبط در این یستبوم
را پوش

ت زمو ش با  ،گمنانو شدن پژوگ گا و
دگ د .در این میان ،در پژوگ گای بسیاری بر تأثیر مثب ِ

بهرهگیری ا ای هرنت عزمو ش و م ابع الکهرونیکوا تأکید شده است عKunst & Degkwitz, 2019ا .این بدان
مع و است که در ننرش جدید به یستبوم زمو شوپرورش ،عقوه بر فرای د زمو ش و روشگا ،م ابع
زمو شو و نرمافزارگا ،و ابزارگا بهصور راینان در دسهرس بوده و در راسهای زمو ش برای مناالبان قابل
اسهفاده مجدد باش د .م ابع زمو شو با  1یا م ابع زمو شو ز اد بر اساس تعریف سا مان گمکاری و توسعه
اقهصادی 2ع2007ا م ابع دیجیهالو شدهای ا قبیل برنامهگای درسو ،ز مونگا ،مدلگای زمو شو ،شبیهسا ی
گسه د که بهصور با و برخط برای مربیان ،دانشجویان و خودزمو ان جهت زمو ش ،یادگیری ،و پژوگ
ارائه موشود و امکان اسهفاده مجدد ،تطبیب و به اشهراکگذاری را دارند عOECD, 2007ا.
پیشرفت علم و تک ولو ی نیز تأثیر یادی بر کهابنانهگا و مراکز االقعا

داشهه است و بهتدریج

جاینزین م ابع چاپو س هو شدهاند .اما اغلب کهابنانهگا به دلیل محدودیت بودجه ،به دشواری موتوان د به
نیا گای االقعاتو کاربران خود در محیط الکهرونیکو پاسخ دگ د و دسهرسو زسان را برای زنها فراگم ک د.
در این بین م ابع با زمو شو ،جوابنوی خدما الکهرونیکو کهابنانهگا است و زگاگو کهابداران ا انواع

)1. Open Educational Resources (OER
)2. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD
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بسزایو در برزورده شدن نیا مراجعهک دگان خواگد داشت .مسأله مقاله حاضر این است که

در راسهای تحول ف اورانه در زمو شوپرورش ،م ابع زمو شو دسهنوش چه تحولو شدهاند؟ و زیا در ایران
و سایر کشورگا در این می ه اقداما

و نوزوریگایو صور گرفهه است؟ مقاله حاضر بر زن است که بر

اساس مُدل یستبوم م ابع با که شامل دو بن

ذی فعان یادگیری عافراد ،سا مانگا و جوامعا و ابزارگای

یادگیری عابزاری و محهوایوا است ،به این پرس گا پاسخ دگد و ضمن بررسو گر مؤلفه ،به ارائه نوزوریگا
و اقداما سا نده در سطح ملو و بینالمللو عدر صور وجودا بپردا د ،و در انهها بر این اساس ،توصیهگای
سیاسهو را برای کشور ارائه نماید.
مفاهیم
منبع آموزشی باز

م بع زمو شو با  ،دربرگیرنده محهوای زمو شو و پژوگشو ،نرمافزارگای توسعه ،تو یع و اسهفاده ا
زنها ،و بسهرگای اجرایو نظیر مجو گای دسهرسو ز اد و مالکیت مع وی است که امکان اسهفاده راینان و
مجدد ا این م ابع توسط سایرین را فراگم موزورد ع)Hewlett Foundation, (n.d.ا .سه ویژگو اصلو این
م ابع عCamilleri, Ehlers, & Pawlowski, 2014ا شامل ماگیت م بع 1عمعموالً م ابعِ زمو شو با  ،م ابع
دیجیهالو گسه دا ،مأخذ مورد اسهفاده در م بع زمو شو 2ععقوه بر م ابعو که گدفشان ت ها زمو شِ

صریح3

است ،م ابعو که ممکن است بهالور بالقوه برای یادگیری و زمو ش در گر صورتو عم ابع با ا اسهفاده شود،
را نیز شامل موشودا ،و سطوح با بودن 4عمعموالً گر م بعو که در حو ه عمومو یا تحت مجو کامقً با
قرار گیرد ،م بع زمو شو با تلقو موشود ،لیکن برخو بر اسهفاده راینان در راسهای اگداف زمو شو و
مسهث و شدن در اسهفادهگای تجاری تأکید داشههاندا است.
در یستبوم زمو ش ،تأمین گزی هگای کهابگای درسو باالست ،و بهع وان یکو ا گزی هگای
س نین که مانع ا پیشرفت دان زمو ان و دانشجو است قلمداد موشود عBlumenstyk, 2017ا .ا اینرو،
ارائه م ابع زمو شو بهصور با  ،گزی هگای تحصیل را کاگ

داده و ادامه تحصیل را بهویژه برای دانشجویان

مقرونبهصرفهتر مونماید ،رشد  88درصدی توسعه م ابع زمو شو با بین سالگای  2006و  2016نشان ا
اسهقبال کمنظیر مناالبان ا زنها است عBlumenstyk, 2017ا ،گمچ ین ،پژوگ گا بر تأثیر مثبت م ابع

1. Nature of the Resource
2. Source of the Resource
3. Explicit
4. Level of Openness
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موصوف در رشد تحصیلو اشاره داشههاند عColvard, Watson, & Park, 2018ا.
ارائه کهابگای درسو و سایر م ابع زمو شو بدون محدودیت ،و با مجو دسهرسو ز اد ،نشاننر
یک تغییر پارادایم در فضای زمو شوپرورش است و مؤلفهگای بسیاری را درگیر موک د .در ادامه ،کامل-
ترین مدل ا یستبوم م ابع با ارائه موشود ،تا به پرس

اصلو مقاله پاسخ داده شود که در راسهای تحول

ف اورانه در زمو شوپرورش ،م ابع زمو شو دسهنوش چه تحولو شدهاند؟ گمچ ین ،ضمن تبیین مؤلفه و
یرمؤلفهگای مرتبط ،با روش مروریاتحلیلو و مبه و بر شواگد ،اقداما و نوزوریگای مرتبط در ایران و
سایر کشورگا ارائه موشوند.
زیستبوم منبع باز

در اجقسو با ع وان  iCommons Summit22در سال « ،2007ج ب

زمو ش با » مورد بررسو

عمیب قرار گرفت و مهنصصان تحول در حو ه زمو ش را نیا م د ننرشو جامع و یستبومو دانسه د و بر
لزوم توجه به یستبوم زمو ش با تأکید کردند عPõldoja, 2016ا .با ظهور نرمافزارگای اجهماعو و وب 2
در اواسط دگه  ،2000ک جکاوی افراد در مورد یستبومگا در ک ارِ سیسهمگای دیجیهالو افزای

یافت ،و

امکانِ بهرهگیری ا سایرِ خدما وب نظیر مباحثه و گفهنو در سطح نهادی و بینالمللو برای یادگیرندگان
با اسهفاده ا نرمافزارگای دیجیهالو میسر شد .بدیهو بود که تحول در فرای دگای یادگیری چون شرکت در
کار گروگو ،1بح

و

گفهنو 2عChang & Guetl, 2007ا اشهراکگذاری 3ع & Laanpere, Põldoja,

Normak, 2012ا ،ویدیو ک فرانس نده ،4مکاتبا

نده 5عSam, 2015ا و غیره ،معماری م اسبو را در قالب

پلهفرمگای مدرن اللب موکرد که لزوم تحول در تمامو مؤلفهگای مرتبط با فضای زمو ش برخط و توجه
ویژه به ابعاد مهرتب بر م ابع زمو شو با را زشکار ساخت .ا اینرو ،ساخهار یستبوم م ابع با توسط
عSchmidt & Surman, 2007ا ،بر اساسِ مُدل یستبوم م ابع با عChang & Guetl, 2007ا 6تهیه شده
است که با نناگو جامع ،افزون بر م بع زمو شو به سایر مؤلفهگای مرتبط در این یستبوم عیادگیرندگان و

1. Teamwork
2. Discussion
3. Sharing
4. Live Video Conferencing
5. Live Correspondence
)6. Open Education Ecosystem as a Learning Ecosystem (based on Schmidt & Surman, 2007; Gütl & Chang, 2008
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سا مانگای ذی فعا اشاره کردهاند عشکل 1ا.

شکل  .1مُدل زیستبوم منابع باز عSchmidt & Surman, 2007; Chang & Guetl, 2007ا

بر اساس این مدل ،مؤلفهگای اصلو و فرعو یستبوم م بع با شامل افراد عسیاستگذاران ،معلمان،
یادگیرندگان ،نویس دگان و سایر افرادا ،سا مانگا عسا مانگای بینالمللو ،مؤسسا مالو ،دانشناهگا ،دولت
و سایرا ،جوامع عشبکه سیاسهو ،گروه نویس دگو ،گروه یادگیری شبکهای ،گروه محلو و سایرا ،محهوا
عاپلیکیشنگای زمو شو شبکهای ،برنامه رایانهای رسانهای ،دوره زمو شو ،کهابگای درسو و سایرا ،ابزارگا
عمجو  ،جسهجوی محهوا ،واسپارگاه ،بسهر نویس دگو و سایرا گسه د .گفه و است افراد ،سا مانگا و جوامع،
مؤلفهگای حیاتو این مدلِ یستبوم گسه د ،و مؤلفهگای غیر حیاتوِ یستبوم را محهوا و ابزارگا تشکیل
مودگ د .به اعهقادِ پُلدوجا 1ع2016ا ابزارگا در واقع یرساخت ارائه م ابع با گسه د که شامل خدما اساسو
و تسهیق

ال م برای ارائه یک خدمت گسه د ،در مدل مذکور ا فرای دگای مؤثر و روابط و تعامل بین
1. Põldoja
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مؤلفهگای اصلو چشمپوشو نشده است .مبرگن است رفهار یستبوم ،تحت تأثیر مجموعهای ا ار شگای
مشهرکِ سایر مؤلفهگای مرتبط قرار گرفهه است .اگم این ار شگا تحول در ساخهار جامعه ،یادگیری ،بهبود
زن و اسهفاده ا م بع است ،که با تابو ا تأثیرا گر یک ا مؤلفهگا بر یکدینر است و نق

اساسو گر یک

ا زنها ،در عملکرد یکایک م ابع زمو شو با  ،قابل انکار نیست .در ادامه ،به بررسو تأثیر علم با بر تکتک
یرمؤلفهگا و تجربیا مثبت کشورگا پرداخهه موشود:
أ .مؤلفه افراد

1

در این مدل ،م ظور ا افراد ،نویس دگان و پژوگشنرانو گسه د که م ابع زمو شو با را تولید یا
رو زمد موک د ،یا ا زن اسهفاده موک د .معموالً تولیدک دگان این م ابع ،تمایل به گمکاری گسهرده با
دینران دارند ،برای نمونه یک گیئتعلمو با رضایت شنصو ،دورهگای علمو را در شبکهگای اجهماعو
مجا ی برای بهرهم دی گمنان ارائه موک د .محرمانه بودن االقعا  ،ظرفیتِ باالی نوزوری را گدر مودگد،
بهویژه در جامعهای که اشهراک و اسهفاده ا دان  ،ج به حیاتو دارد و شکاف بین دانشناه و جامعه را باع
موشود .مؤلفه افراد ،چ دین یرمؤلفه سیاستگذاران ،2معلمان ،3یادگیرندگان ،4نویس دگان 5و سایر افراد
تولیدک ده را شامل موشود:
1ا سیاستگذاران :سیاستگذاران با ایجاد سیاستگا و قوانین تسهیلنر موتوان د به ایجاد بسهری
م اسب برای تهیه و تدوین م ابع با کمک ک د .برای نمونه ،در زییننامهگای ار یابو علمو در
دانشناهگا ،به دسهرسو ز اد یا تولید محهوای ز اد امهیا ا

بیشهر تعلب گیرد یا حمایتگای مالو

بیشهری بهع وان تشویقو ارائه شود .گمچ ین ،ا م ابعو که بهصور با م هشر موشود حمایت مع وی
شود .در این راسها ،کشورگای عضو اتحادیه اروپا ،س د سیاستگای مدرن زمو ش با را با بی و و
تدوین کردهاند که بر م بع زمو شو با نیز مهرتب است عDos Santos et al., 2017ا ،گمچ ین
سیاست ک ونو کمیسیون اروپا ،ارائه دادهگای پژوگشو اولیه و نیز کلیه م ابع علمو مرتبط با الرحگای
افب  62020است.

1. People
2. Policy Makers
3. Teachers
4. Learners
5. Authors
6. An Official Website of the European Union, https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020section/open-science-open-access
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2ا معلمان :به اعهقاد میلر 1ع2016ا معلمان گاه تولیدک ده محهوای با یا صرفاً زمو شدگ ده زن مو-
توان د باش د ،در گر دو صور زگاگو ا شرایط و قوانین بهرهگیری ا م ابع زمو ش با  ،ا مهمهرین
وظایف معلمان ،قبل ا گر اقدامو محسوب موشود .زنها باید ا روشگا و قوانین اسهفاده مجدد،
اصقح ،گردزوری و تو یع مجدد زگاه باش د .حقیقت این است که تمام م ابع زمو شو با بهصور
راینان ارائه موَشوند اما در فضای مجا ی گر چیز راینانو ،م بع زمو ش با نیست .معلمان و مربیان
مو توان د با اسهفاده ا م ابع زمو شو زنقین ا الریبِ یادگیری تجربو و عملو به دان زمو ان کمک
نمای د .برای نمونه ،الرح تبادل م ابع زمو شو 2برای مدارس ا جمله خدماتو است که در اروپا
توسط مدرسه شبکهای اروپایو 3در سال  2004زغا شد ،تا معلمان م ابع زمو شو با را ا کشورگا
و سا مانگای مرتبط ش اسایو ،و بر اساس بان ،موضوع ،نوع م بع و محدوده س و مورد نظر جسهجو
ک د .گمچ ین «الرح غدیر :عضویت فراگیر کهابنانهگا» ،برای کهابنانهگای دانشناگو سامانهای
است که توسط پژوگشناه علوم و ف اوری االقعا

ایران عایرانداکا 4برای دسهرسو به م ابع

کهابنانهگای تحت پوش  ،الراحو و اجرا شده است و اساتید دانشناهگا موتوان د دانشجویان خود
را به اسهفاده و مطالعه این م ابع رگ مود سا ند .گمچ ین پایناه االقعا علمو ایران عگ جا ،قابلیت-
گای تا ه در خصوص م ابع با دارد چراکه دسهرسو پژوگشنران و دانشجویان را با عضویت راینان
به پایاننامهگا و رسالهگای دانشجویان امکانپذیر موسا د.
3ا یادگیرندگان :دان زمو ان و دانشجویان با م ابع زمو شو با نسبت به م ابع س هو ارتباط بههری
برقرار موک د .افزای

بهکارگیری عملو زموخههگا و کاگ

مان زمو ش و کاگ

گزی ه را

موتوان ا مهمهرین عوامل این برتری نسبو معرفو کرد .بایسهه یادزوری است که بهرهگیری ا این
م ابع ،نیا م د زش ایو با بسهرگای زمو ش با  ،قوانین مالکیت مع وی ،و مجو گای تغییر ،و اشهراک
در م بع با نیز است .در دوران کووید  19که الجرم امکان یرساختگای الکهرونیکو و نرمافزاری
گوناگون گمچون برنامه «شاد» ،برای یادگیرندگان دان

فراگم شده است ،نوعو نظام زمو شو با

محسوب موشود .شاد 5بزرگهرین اپلیکیشن تعاملو کشور است که توسط تیم ف و گمراه اول برای
و ار

زمو شوپرورش ،پیادهسا ی شده است؛ در حال حاضر با گذشت پ ج ماه ا شروع این

1. Miller
2. Learning Resource Exchange (LRE), http://lre.eun.org/
3. European Schoolnet
4. https://ghadir.irandoc.ac.ir/
5. https://www.shad.ir/
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ا  14میلیون کاربر در این یستبوم دیجیهال فعالو گسه د.

4ا نویسندگان :در این مدل ،نویس دگان گمان تولیدک ده محهوای زمو شو گسه د که ال م است که با
رعایت اسهانداردگای علم با و زش ایو با قوانین مالکیت مع وی ،نسبت به تولید محهوای ار شم د با
مشها باش د .زش ایو با نیا مناالبان در حو ه موضوعو مربواله ،رغبت به انهشار ز اد ،زش ایو با قوانین
دسهرسو ز اد و کپو لفت ا مواردی است که در این یرمؤلفه بسیار مورد توجه است .نویس دگو در
این عرصه ،مسهلزم بهرهگیری ا وبسایتگا و ابزارگایو است تا بهوان د م بع زمو شو با را چه در
سطح پایه و چه در سطح ترکیبو ،ایجاد نمای د .ا جمله ابزارگا موتوان به «سیسهم مدیریت محهوای
ی مبه و بر وب »1اشاره کرد که نویس دگان با نصب زن در عرض چ د دقیقه ،قادر به توسعه
یادگیر ِ
محهوای موجود و تغییر ظاگر زن در قالبگای جدید شده و در نهایت م جر به اجرای دورهگای

زمو شو ا الریب م ابع با موشود عOpen Education Data Base (OEDB), 2020ا.
5ا سایر :جعبه ابزار «م ابع زمو شو با کهابداران» 2اصطقحو است که به مجموعهای پیوند به م ابع
زمو شو با گفهه موشود و این ابزار در اخهیار کهابداران قرار موگیرد .این برنامه برای کهابداران،
جسهجوک دگان خبره و افرادی الراحو شده است که در میان حجم یاد االقعا  ،ا جسهجوی
االقعا لذ موبرند عTECH, 2020ا .بِل 3ع2020ا معهقد بود ابهکارا عمل م ابع زمو شو با در
سراسر ایاال مهحده امریکا ،به کهابداران دانشناه مهکو است تا م ابع با در فهرست سیسهمگای
مدیریت محهوای کهابنانه ب ام «الیبگاید  »4ت ظیم و پس ا زن گ جی ه م ابع زمو شو با با نظمو
دقیب ا الریب الیبگاید دسهرسپذیری بی
ب .مؤلفه سازمانها

ا پی

داشهه باشد.

5

کیفیت و توانم دی نیروی انسانو ،مهمهرین عامل بقاء و حیا

گر سا مانو است .رشد اقهصادی

مرگون توانم د کردن کارک ان فرگینهه است .ا اینرو ،در سا مانگا نق

اساسوِ م ابع زمو شو با ،

مشنص و مبرگن است تا سرمایه انسانو خود را ا این الریب تقویت و تربیت نمای د .مؤلفه سا مانگا ،چ دین

)1. Learning Content Management System (LCMS
2. Librarian OER Toolbox
3. Bell
4. LibGuides
5. Organizations
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یرمؤلفه سا مان بینالمللو ،1مؤسسه مالو ،2دانشناه ،3دولت 4و چ دین سا مان دینر مان د کهابنانهگا را
شامل موشود:
1ا سازمان بینالمللی :سا مان گمکاری اقهصادی و توسعه 5ع2007ا ،مجموعهای را ارائه مودگد که
دولتگا موتوان د تجربیا سیاسهو یکدینر را مقایسه ک د و در پو زن اقداما م اسب را ش اسایو
و مشکق احهمالو را رفع نمای د .جهانوسا یِ اقهصاد جهان ،م جر به افزای

نفوذپذیری مر گای

زمو ش ملو و گمچ ین تأکید بیشهر بر بینالمللو شدن برنامهگای درسو موشود .بینالمللو شدن
زمو ش عالو باع
موشود .و ار

افزای

گمکاری و رقابت فزای ده در بین کشورگا و ارائهک دگان نهادگا

کار زمریکا یک برنامه  2میلیارد دالری را با گدف بهبود نیروی کار و زمو ش

اسهندامو راهاندا ی کرده است .تمامو مطالب جدید تولید شده ا الریب کمکگای مالو،
بهصور

اجباری تهیه شد تا محهوای خود را تحت مجو ا

موجب شد ج ب

زمو ش با م هشر ک د .این اتفا

م ابع زمو ش با بهع وان اصلوترین جریان در تمرین زمو

شو تلقو شود ع Allen

& Seaman, 2014ا.

ال شکلگیری گر فعالیت اقهصادی نیا م د فراگم کردن م ابع مالو م اسب است تا
2ا مؤسسه مالی :اصو ً
ضامن ایجاد و بقای زن فعالیت باشد .بدیهو است ،راهاندا ی م بع زمو ش با مسهلزم چرخه اقهصادی
مطمئن و نوزورانه است .با زغا پرو ه م ابع زمو شو با  ،تعداد معدودی ا مؤسسا مالو مان د ب یاد
ویلیام و فلورا گیولت 6برای تأمین بودجه الرحگای م ابع زمو شو با در سراسر جهان پی قدم شدند.
بهمرور مان ،تمایل این الرح رو به ت وع و گسهردگو است عBccampus, 2020ا.

3ا دانشگاه :دسهاوردگای علمو و تک ولو ی محصول مراکز علمو و دانشناگو است .شرکتگای
دان ب یان در پارکگای علم و ف اوری دانشناهگا با به اشهراکگذاری م ابع زمو شو با  ،بسهر تعامل
و ارتباط سا نده بین مهنصصان ،پژوگشنران ،ف اوران و کارزفری ان را سرعت موبنش د .مؤسسه
علوم روانش اسو عThe Leibniz Institute for Psychology Information (ZPID), 2020ا،
مجموعهای ا خدما

علمو ز اد برای جامعه دانشناگو روانش اسو عرضه موک د که بهعبارتو

1. International Organizations
2. Funders
3. Universities
4. Governments
)5. OECD (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT
6. William and Flora Hewlett Foundation
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فعالیت زنگا را تسهیل مونماید .گمچ ین مؤسسه ف اوری ماساچوست 1مشهور به اِم زی تو برترین
دانشناه دنیا واقع در شهر کمبریج در ایالت ماساچوست امریکا است که مهعهد به اشهراکگذاری
مطالب زمو شو با جهان است و کهابنانهگایو که ا زمو ش با اسهقبال موک د ،فرصتگای
بیشهری برای بهرهگیری ا امزیتو را برای خود فراگم

مونمای د 2ع MIT Open Courseware:

Massachusetts Institute of Technology, 2020ا.

4ا دولت :البب راگ مای یونسکواکول ،3دولت دارای نق

بالقوهای در م ابع زمو شو با در حو ه

زمو ش عالو است که ا الریب اصقح سیاست مقررا

زگاگو ا مسائل

زمو ش عالو ،افزای

کلیدی م ابع زمو شو با  ،بررسو راگکارگای ارتباالا زمو ش عالو ،چارچوبگای صدور مجو
م ابع با  ،حمایت ا تولید پایدار و به اشهراکگذاری م ابع زمو شو ،ا کاربرد م ابع زمو شو با
حمایت مونماید عStacey, 2013ا.

5ا سایر :کهابنانهگا در ک ار رسالت گردزوری ،البقهب دی ،ارائه ،باینانو و زرشیو م ابع االقعاتو ،در
راسهای تولید و اسهفاده ا م ابع زمو شو با  ،ش اسایو م ابع مرتبط جهت رو زمدسا ی این م ابع ،و
تشویب یادگیرندگان به اسهفاده ا زنها عSantos-Hermosa, 2019ا و نیز دسهرسپذیری و
رؤیتپذیری م ابع ،توصیه به رعایت قانون حب مؤلف ،ار یابو کیفو م ابع ،زمو ش مهار گای
ارتباالا

کاربران و تشویب به بهرهگیری ا سواد دیجیهالو عSalem Jr, 2017ا نق

مهمو دارند.

گمانالور که در یرمؤلفه کهابدار گفهه شد این کهابداران گسه د که با شایسهنوگای خود در علم
االقعا موتوان د گدفگای کهابنانه را با اسهفاده ا جعبه ابزار م ابع زمو ش با به سهولت نشانه
گیرند .کهابنانه عمومو دیجیهال زمریکا 4دارای پیوندگایو به الیف گسهردهای ا م ابع چ درسانهای
کهابنانهگا ،باینانوگا ،مو هگا در سراسر ایاال مهحده امریکاست

ع University of

Massachusetts Amherst, 2020ا .حهو کمیهه مدیریت م ابع زمو ش با در دانشناه واش نهن
 3000دالر برای تشویب و کمک به ایجاد مطالب با که تا سهماگه پاییز  2019مورد اسهفاده قرار
بنیرد به چهار کهابنانه دانشکده این دانشناه اگدا کرد عUniversity of Washington, 2020ا.5
گمچ ین در سطح دولهو نیز ،و ار بهداشت ،درمان و زمو ش پزشکو اقدام به راهاندا ی چ دین
)1. Massachusetts Institute of Technology (MIT
2. MIT Open Courseware: Massachusetts Institute of Technology, https://ocw.mit.edu/courses/mit-open-learninglibrary/
3. UNESCO-COL
)4 Digital Public Library of America (DPLA
5. https://guides.lib.uw.edu/c.php?g=417242&p=5839868
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زمو شو و پژوگشو کرده است .انهشار نهایج و اخبار پژوگ گای

سقمت ،کهابنانه ملو دیجیهال پزشکو کشور ،سامانه و بانک االقعا

مقاال

علوم پزشکو و

پایاننامهگای علوم پزشکو ا جمله سامانهگای و ار بهداشت است .گدف ا راهاندا ی این سامانه
انهشار سریع اخبار مسه د و مبه و بر شواگد ا پژوگ گای سقمت کشور به روشو صحیح ،سریع و
با دسههب دیگای م اسب برای ذی فعان است .یکو ا کارکردگای این سامانه ،برقراری ارتباط بین
پژوگشنران و مردم و سایر ذی فعان جامعه ا الریب انهقال پیام و اخبار م هج ا الرحگای پژوگشو
است عو ار بهداشتدرمانوزمو شپزشکو1396 ،ا.
ج .مؤلفه جوامع

1

م ابع زمو شو با  ،مههم به عدم انسجام و عدم اتصال در جهان گسه د ،چراکه این م ابع قادر ننواگ د
بود به کشورگا کمک ک د تا به اگداف زمو شو خود برس د ،منر ای که زگاگو ا قدر

و پهانسیل زنها

بهسرعت فراتر ا جوامعو که مبدأ زنهاست گسهرش یاید و عقوه بر کشورگای توسعهیافهه ،کشورگای کمهر
توسعهیافهه نیز به گمان اندا ه ا

زنها بهره برند ع UNESCO and COL promote wider use of OERs,

2010ا مؤلفه جوامع گمچ ین ،چ دین یرمؤلفه شبکه سیاسهو ،2گروه نویس

دگو ،3گروه یادگیری شبکهای4

و کلوپگای محلو 5را شامل موشود:
1ا شبکه سیاستی :حفظ شبکهای ا افراد مه وع و برخورداری ا دیدگاهگای گوناگون ،م جر به
دسهرسو به بسیاری ا افکار ،ایدهگا و عقاید مه وع موشود و به تولید م ابع ار شم د زمو شو مو-
تواند بیانجامد .عدم خودبرتربی و اسهادان ،موجب تبادلنظر زنها و دانشجویان با یکدینر شده و بیان
افکار خود بهصور ز ادانه را در پو دارد .به اعهقادِ مککالِم و جفری 6ع2013ا قابلیت گمکاری
میان معلمان و دان

زمو ان در می هگای منهلف ،پی شرط اسهفاده ا م ابع زمو شو با است و

به این ترتیب تصمیم نهایو ،بر اساس نظرا

افراد گروه ،اتناذ موشود

ع ;Surowiecki, 2007

Tapscott & Williams, 2008ا.

2ا گروه نویسندگی :ارائه پژوگ گای نویس دگان و پژوگشنران ،بهصور پرس

و پاسخ ،تحلیل و بررسو

زنها در شبکهگای اجهماعو علمو مان د ریسرچگیت ،لی کداین و سایر شبکهگا ،نوعو ا م بع زمو ش با

1. Communities
2. Policy Networks
3. Writing Teams
4. P2P Learning Groups
5. Localization Clubs
6. Mac Callum & Jeffrey
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محسوب موشوند .ویکوپدیا ،1دانش امهای ای هرنهو با بی

ا  280بان با محهوای ز اد است که با گمکاری

افراد داواللب نوشهه موشود و گرکس که به ای هرنت دسهرسو داشهه باشد موتواند مقالهگای زنرا مطالعه و
یا ویرای

نماید .گدف ویکوپدیا زفری

و انهشار جهانو یک دانش امه ز اد بهتمامو بانگای نده دنیا

توسط خیل عظیمو ا نویس دگان در سرتاسر جهان است .ا سوی دینر ،ویژگو نظرس جو در وب اجهماعو
کمک موک د م ابع زمو ش با بهوان د نسبت به گمهای چاپو خود با سهولت بیشهری تجدیدنظر شده و اصقح
شوند .در این راسها زش ایو با قوانین مرتبط با اصقح و انهشار مجدد الزامو است ع Revise & Reuse Open
Educational Resources, 2020ا.

3ا گروه یادگیری شبکهای :اسهفاده ا م ابع زمو شو با  ،بهرهگیری و یادگیری بدون محدودیت مانو
و مکانو را میسر موسا د و افزای
یادگیری شبکهای قابلیت افزای

درک و فهم یادگیرندگان را در پو دارد .ا زنجا که در گروه
تجربیا افراد به یکدینر وجود دارد ،تأثیرگذاری عمیبتر م ابع

زمو شو با بر افراد گروه را به ارمغان موزورد.
4ا کلوپهای محلی :گیجانگای مثبت موجود در گروه موجب گسهرش فکر ،عمل و خققیت اعضای
گروه موشود .ماگیت گروه ،نوعو م بع با است که خققیت زن ا الریب تعلیم و تربیت ،به سایر
افراد م هقل موشود .یک تیم پژوگشو مهشکل ا پیهر موریاراست 2و گروه ز مایشناگو علم با ،
گمکاری پژوگشو در می ه «دان

اقلیمو با  »3را زغا کردند تا به این سؤال پاسخ دگ د که چنونه

موتوان میزان پایین انهشار دسهرسو ز اد مرتبط با پژوگ گای صور

گرفهه در می ه تغییرا ِ

زبوگوا را بهبود بنشیدعGeneration, 2019ا.
د .مؤلفه تحلیل محتوا

4

در مدل یستبوم زمو ش با عشکل 1ا ،یکو ا مؤلفهگای ابزارگای یادگیری ،تحلیل محهوا است
که یرساخت را تشکیل مودگ د .یستبوم دیجیهالو ،یک مفهوم وسیعتر ا یرساخت است چراکه تأکید
بر ساخهار اجهماعواف و دارند عPõldoja, 2016ا درنهیجه مؤلفه تحلیل محهوا ،چ دین یرمؤلفه اپلیکیشنگای
زمو شو شبکهای ،5برنامه رایانهای رسانهای ،6دوره زمو شو 7و کهابگای درسو 8و سایر بسهرگای زمو شو

1. https://wikipedia.org
2. Peter Murray-Rust
3. Open Climate Knowledge
4. Content
5. P2P Learning Apps
6. Etoys
7. Courseware
8. Text Books
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را شامل موشود:
1ا اپلیکیشنهای آموزشی شبکهای :این یرمؤلفه در واقع بسهری برای جسهجو ،بهرو رسانو و
قالبب دی م ابع است .سیسهمعاملگای دوره زنقین گسهرده با  1به ساخت کهابگای زمو شو
الکهرونیکو روی زوردهاند .انجمن تغییرا

فرگ نو در دوره زنقین زمو ش با  2در دانشناه

می هسوتا 3کامقً بر اساس مردمو تعریف و ب یان شده تا محهوای زن تولید شود .چ انکه در عرض ده
گفهه 150 ،نویس ده بی

ا  50فصل را به این کهاب الکهرونیکو اخهصاص دادهاند عAnders, 2012ا.

2ا برنامه رایانهای رسانهای :این برنامه دارای محیطو با ذو کودکانه و بان برنامهنویسو مبه و بر
مجموعهای ا شوءگاست که با یکدینر در ارتباطاند .گمچ ین محیط تألیفو رسانهای برای ترسیم
و ننارش بسیاری ا نمونهگایو ساده و اشکال گوناگون است که بر روی سیسهم عاملگای منهلف
اجرا موشود و نوعو م بع با زمو شو در قالبگای تصاویر ،مهن ،صفحا وب ،فیلم و صدا و غیره
محسوب موشود.
3ا دوره آموزشی :دوره زمو شو با  ،یک مفهوم زمو شو کامقً مهحول شده است و به کاربران این
امکان را مودگد تا بهالور راینان در سراسر جهان به سن رانوگا ،خوان گا و مطالب زمو شو که
توسط دانشناهگا و دانشکدهگا ارائه موشود دسهرسو داشهه باش د .دوره زمو شو با یک دوره
زنقین است که افزون بر مطالب زمو شو ،شامل برنامهریزی و ابزار ار یابو است .ا جمله این
برنامهگا ،الرح دوره زمو ش با دانشناه توبی نن 4در زلمان است که سن رانوگای ویدیویو زنقین
در تمامو حو هگای علمو را به راینان در اخهیار گمنان قرار داده است

عVioreanu, 2019ا.

گمچ ین ،دانشناه ام.زی.تو دورهگای زمو شو با مان د رادیو چالک 5ارائه مودگد که بهنوعو
زمو ش الهامبن
نوزوران موشود

در قالب پادکست است تا احساساتو را که باع

تحقیب و تفحص ابهکاری

گوش فرا مودگ د 6ع MIT Open Courseware: Massachusetts Institute of

Technology, 2020ا .در دوران کووید  19نیز ،انجمن کهابداری ایران ،اقدام به برگزاری کارگاه-
گای زمو شو راینان با ع وان قراردادی «قطب نمای زمو شو» بهصور

گفههای یکبار برای

1. Massive Open Online Course (MOOC),
)2. Cultivating Change Community Massive Open Online Course (CCMOOC
3. University of Minnesota
4. Tübingen
5. Chalk Radio
6. https://ocw.mit.edu/index.htm
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عققهم دانِ حو ه علم االقعا و دان ش اسو نموده است؛ که زخرین الیو زمو شو اجرا شده با
ع وان «اعهبار در پژوگ گای کیفو» بوده است.
4ا کتابهای درسی :کهابگای درسو با  ،1ا جمله م ابع درسو گسه د که ا الریب بودجه ،انهشار و
مجو اسهفاده ز ادانه ا زنها ،اقهباس و تو یع در دسهرس عققهم دان قرار گرفهه است .این کهابگا
توسط اعضای گیأ علمو دانشکدهگای منهلف مورد بررسو قرار گرفهه تا کیفیت زنها مورد ار یابو
واقع شود 2عOpen textbook library, 2020ا .مواد زمو شو دوبعدی عنقشه ،عکس ،تصویر و ...ا،
مواد زمو شو سهبعدی عکره مین ،نمونهگای واقعو و ...ا ،مواد زمو شو دیداری ش یداری و یا
رسانهگای زمو شو ف اورانه ،مان د تصاویر مهحرک ،فیلم اسهریپ ،اسقید ،کلیپگای کوتاه ور شو،
نوارگای ضبط صدا ،کامپیوتر ،لوحگای فشرده ،و گمچ ین محیطگای علموافرگ نو ،تارینو و
موشوند ا جمله م ابع زمو شو
مذگبو ،البیعو ،جغرافیایو که معموالً در خارج ا مدرسه برگزار َ
با شمرده موشوند .تعدادی ا الرحگا بهدنبال توسعه ،پشهیبانو و ترویج کهابگای درسو با گسه د.
دو گروه بسیار برجسهه و ا حامیان این دسهه م ابع شامل ب یاد ویلیام و فلورا گیولت 3و ب یاد بیل و
ملی دا گیهس 4گسه د.
5ا سایر :برنامهگای واقعیت مجا ی اجا ه شبیهسا ی تجربهگای واقعو را برای افراد میسّر موسا د،
افرادی که در حالت معمول نموتوان د این برنامهگا را به دالیل گوناگونو چون شرایط س و،
اقهصادی و اجهماعوِ وضعیت فعلو خود ،تجربه ک د .برنامهگای واقعو مجا ی در فرای دگای
توانبنشو به افراد مُسن که مبهق به بیماری زلزایمر گسه د کمک شایانو مونماید .مطالعا اخیر با
ز مای گای ک هرل شده تصادفو نشان داد که کاربردگای واقعیت مجا ی در درمان کمبودگای
ادراکو با تشنیص عصبو مؤثر گسه د .واقعیت مجا ی موتواند به دوران پیری ندگو که بهراحهو
برای افراد امکانپذیر نیست کمک نماید و حهو خاالره افراد سالم د را در دوران درمان با در معرض
قرار گرفهن در محیط ایمن زسوده سا

د ع & Garcia-Betances, Jiménez-Mixco, Arredondo,

Cabrera-Umpiérrez, 2015ا.

ه .مؤلفه ابزارها

5

1. Open Textbooks
2. https://open.umn.edu/opentextbooks
3. William and Flora Hewlett Foundation, https://hewlett.org/strategy/open-educational-resources/
4. Bill and Melinda Gates Foundation, https://www.gatesfoundation.org/press-releases/Pages/grant-to-launchwashington-state-student-completion-initiative-091014.aspx
5. Tools
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در سال  ،2012اعقمیه یونسکو پاریس 1در مورد م ابع زمو ش با با این فرض که «گمه ا حب
زمو ش برخوردار گسه د» با اشاره به اعقمیه جهانو حقو بشر و سایر توصیهگا و موافقتنامهگای بینالمللو
ارائه شد .گمچ ین یکو ا برنامهگای اتحادیه اروپا برای ترغیب شیوهگای نوزورانه و با کیفیت زمو ش ا
الریب ف اوریگای جدید و ارائه چهارچوب زمو ش با  2بود و بر لزوم الراحو ابزارگا و بسهر م اسب تأکید
شد عOpening up Education, 2013ا .مؤلفه ابزارگا ،چ دین یرمؤلفه مان د مجو  ،3جسهجوی محهوا،4
واسپارگاه 5و بسهر نویس دگو 6و سایر بسهرگای زمو شو را شامل موشود:
1ا مجوز :م ابع زمو ش با ا جمله م ابع زمو ش و یادگیری گسه د که بدون گیچ گزی های توسط افراد
منهلف ،قابل دسهرسو ،قابل اسهفاده ،اصقح و تو یع راینان موباش د .مؤسسان مربواله ،ا مدلگای
مجو خاصو اسهفاده موک د که برای اسهفاده مسهمر ا م ابع با ت ظیم و الراحو شدهاند .دیوید
ویلو و مک ایون ع2014ا ،خصوصیا

م ابع زمو شو با را در راسهای اخهصاص امهیا ا

به گر

کاربر بالقوه ،بر اساس پ ج معیار عیک .حفظ :حب ایجاد ،داشهن و ک هرل نسنهگای مهن ،دو .اسهفاده
مجدد :حب اسهفاده مطالب به الیف گسهردهای ا روشگا ،سه .با ننری مجدد :حب تطبیب ،ت ظیم ،و
یا تغییر خود محهوا ،چهار .با ترکیبو :حب ترکیب محهوای اصلو یا با ننری شده با محهوای با
دینر برای ایجاد محهوای جدید و پ ج .تو یع مجدد :حب به اشهراکگذاری نسنهگایو ا مطالب
اصلو یا با ننری شده یا با ترکیبا تشریح کردعWiley, Bliss, & McEwen, 2014ا .نمونهگایو
ا مجو با عبارت د ا  :انهساب کریهیو کام ز 7یا اجا هنامه مشهرکا

خققانه ،نجیره اس اد مجلس

عوام اخق  ،8انجمن اسه اد سهام غیرتجاری کریهیو کام ز ،9مجو مسه دا ز اد گ و ،10مجو دام ه
عمومو کریهیو کام ز .11ت ها در صورتو که حب نحوه اسهفاده برای مجو دگ ده یا پدیدزورنده
محفوظ باشد امکان نشر ،نمای

و کپو توسط افراد وجود دارد.

2ا جستجوی محتوا :تولیدک دگان محهوای زمو شو موتوان د با اسهفاده ا بهی هسا ی موتور
1. The UNESCO Paris Declaration
)2. Open Education (OE
3. Licenses
4. Content Search
5. Repoditory
6. Writing Platforms
7. Creative Commons (CC-BY),
8. Creative Commons Attribution Share-Alike (CC-BY-SA),
9. Creative Commons Attribution Non-Commercial Share-Alike (CC-BY-NC-SA),
https://creativecommons.org/licenses/
10. GNU Free Documentation License, https://www.gnu.org/licenses/#FDL
11. Creative Commons Public Domain Certification, https://creativecommons.org/licenses/publicdomain/
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جسهجوی علمو 1با راگکارگای سادهای چون انهناب کلیدوا هگای م اسب و پرمع ا ،افزای
رؤیتپذیری م ابع ،انهشار در پایناهگای داده ،واسپارگاهگا و موتورگای جسهجو البب مجو گای
انهشارا در دانشناه گراتز 2مبانو

مرتبط با یابو م ابع زمو ش با را افزای

دگ د کارم دان بن

نظری ب یادی و اساسو و گمچ ین نکا

عملو جهت بهی هسا ی را به اساتید و پژوگشنران ،ارائه
موتوان د به

مودگ د .در این راسها ،کهابداران نیز با شایسهنوگای خود در حو ه علم االقعا

نویس دگان در جهتِ انهشار پژوگ گای خود با امکان جسهجو با باالترین با دگو یاری رسان د
عSchilhan & Kaier, 2019ا.
3ا واسپارگاه :این سیسهم ،بهع وان م بع مشهرکو ا م ابع مان د شبکهگا ،سرورگا ،فضای ذخیرهسا ی ،برنامهگای
کاربردی و خدما را بهسرعت و با حداقل تقش مدیریهو و بدون دخالت سرویسدگ ده مفهوم علم با را
عی یت موبنشد .بزرگهرین واسپارگاه زمو شو و تجهیزا

زمو شو با ِ جهان ،اسکیلز کام ز 3است که در
4

سپهامبر  2019به دو میلیون دانلود رسید .الرح دینری با نام اُپن اسهاکس سواِنایکس ا دانشناه رایس در
سال  1999زغا شد که بر ایجاد یک واسپارگاه محهوای با توسط کاربر تمرکز داشت ع & Wales
Baraniuk, 2008ا.

4ا بستر نویسندگی :شفافیت ،ار ش اصلو علم است و وسیلهای است که اعهبار م بع و اعهماد مناالب را
بهدنبال دارد .پژوگشنران حو ه زمو شوپرورش تقش کردهاند ا الریب افزای
محهوا برای دان زمو ان ،به بهبود پژوگ گای با ار

دقت و کیفیت

ش و اسهاندارد کمک نمای د ع Cook, Lloyd,

Mellor, Nosek, & Therrien, 2018ا .در این می ه ،موتوان به «بروشور »5که توسط مؤسسه فدرال
زمو شوپرورش حرفهای 6ارائه شده اشاره کرد که مقدمهای اساسو برای «م ابع زمو شو با » است
و گدف زن زمو ش حرفهای تولیدک دگان م ابع زمو شو با بهصور جذاب و شفاف است.
5ا سایر :اسهفاده ا ف اوری دیجیهال برای ترغیب کودکان به کاوش در جهان ،م جر به افزای

فرصتگای
7

زمو شو م اسب توسط انواع گسهردهای ا سبکگای جذاب موشود .بررسو اکهشافا معروف مو ه گهو

ا الریب چ د با ی منهلف توسط کودکان امکانپذیر و گیجانبراننیز است و گمچ ین ا دسهورالعملگای
زن موتوان برای افزای

زثار گ ری در خانه بهره برد .بدیهو است ترغیب مهنصصان و اندیشم دان به تولید

1. Academic Search Engine Optimization (ASEO),
2. University of Graz
3. Skills Commons
4. OpenStax CNX
5. https://www.leibniz-openscience.de/news-on-open-science-and-science-2-0-newsletter-september-2019/
)6. Federal Institute for Vocational Education and Training (BIBB
7. https://oedb.org/ilibrarian/41-open-ed-resources-kids-love/
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نامه کهابداری و االقع رسانو ،دانشناه فردوسو مشهد

محهوای زمو شو با و ا سویو دینر ،ارتقاء سواد االقعاتو مناالبان برای اسهفاده ا این م ابع نیا م د بسهری
فرگ نو است .در سالگای اخیر چال ِ ناشو ا رقابتگای جهانو ،باع افزای
داخلو برای بهبود مهار گا ،قابلیتگا و کیفیت محصوال
کلیدی موفقیت در ارائه خدما

و خدما

فشار بر دانشناهگا و نهادگای

شده است .یرا کیفیت یک عامل

و
زمو شو و رسیدن به رضایت کاربران در جهان مدرن ،پیچیده و رقابه ِ

امرو است.

آسیبشناسی و موانع بهرهگیری از منابع آموزشی باز
مهمهرین خصلت م ابع زمو شو با این است که بسیاری ا سلسلهمراتبگا و فاصلهگا را ا میان
برداشهه و دسهرسو به م ابع اصلو را زسانتر کرده است .درنهیجه با کوچکهرین بوتدبیری یا خوشتدبیری
موتواند زثار کامقً منرب یا کامقً سا نده بر جای گذارد .برای تحقب گدف اصلو م ابع زمو شِ با  ،باید
موانع مرتبط را ش اسایو و در مقابل ،می ه فرصتگا را فراگم کرد .تِ ِ ت 1ع2018ا موانع اصلوِ م ابع زمو ش
با را در ابعاد اجهماعو-فرگ نو ،زمو شو ،اقهصادی ،قانونو ،سا مانو ،سیاسو و تک ولو ی دانسهه
استعTennant, 2018ا.
م ابع زمو شو با نسبت به گیچچیز بوالرف و غیرقابل توجه نیست و ا ج بهگای گوناگونو
تأثیرپذیر است .م ابع زمو شو با به یکایک اشیاء پیرامون خود و حهو به کوچکهرین چیزگا موپردا د و ا
ک ار گیچ واقعیهو نموگذرد .افزون بر این ،در ک ار تمامو چال گا ،این م ابع ا زخرین ف اوریگای دسهرسو
ز اد و برنامهگای کاربردی خاص که مبه و بر کار میدانو و تجزیهوتحلیل دادهگا است ،اسهفاده
مونمایدعGarcía-Álvarez & López Sintas, 2012ا.

بر اساس مطالعا ِ گاناپاتو 2ع2018ا برخو ا مهمهرین موانع بر سر راه اجرای کامل و اسهفاده
گسهرده ا  OERدر کشورگای در حال توسعه مان د کشور گ د ،عبارت د ا بان ،بوسوادی ،دسهرسو ضعیف،
ت وع ،نابرابری ،عدم وجود زمو ش معلم و گمچ ین زمو ش معلممحور.
نتیجه
در راسهای تولید و بهرهگیری ا م ابع زمو شو با  ،زش ایو قانونو و اخققو ،در گمه سطوح
عتحصیق

تا مرحله دکهرا و سطح پیشرفههتر که خود نیز گدایهنر پژوگ گا گسه دا در وگله اول و نیز

1. Tennant
2. Ganapathi
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کسب مهار گای ال م برای تولید ،اصقح و با تولید م ابع الزامو است .گمچ ین ،تغییر در ذگ یت و فرگ گ
ال م است که پشهوانه زن نوسا ی در بن

زمو شوپرورش است .زمو ش و توسعه مهار گای اینچ ی و،

تأثیر عمدهای بر سواد االقعاتو و رسانهای و ارتقاء صحت کیفو م ابع با خواگد داشت و ا سرقت ادبو،
دستکاری دادهگا و جعل االقعا

جلوگیری خواگد شد .اگر با ینران این یستبوم با ظرفیتگای با

بودن م ابع زش ا باش د و برای زن زمو ش دیده ،پشهیبانو و راگ مایو شوند ،نحوه تولید محهوای ایشان تغییر
کرده و اکوسیسهم علم تقویت موشود که در زن محهوای علمو و زمو شو با کیفیت ،تولید و به اشهراک
گذاشهه موشود .این امر موتواند ارتباالا علمو بوسابقهای بین پژوگشنران و عموم مردم ایجاد ک د و به
ترویج علم م جر شود .نظر به اگمیت این موضوع ،کارگروه زمو ش و مهار گای کمیسیون اتحادیه اروپا
ا سال  2017ضمن تأکید بر ضرور زش ایو با این موضوع در مقاالع پایینتر تحصیلو ،توصیه کرده است
که مبح علم با و کلیه مؤلفهگای زنکه م بع با یکو ا زنهاست ،در درسگای زمو شو دورهگای دکهری
لحاظ شوند و ایشان با محیط پژوگ
تصدیب مبح

با

زش ا شوند عO’Carroll et al., 2017ا.

علم با و کلیه مؤلفهگای زن در توسعه و پیشرفت حو ه زمو ش علم االقعا

و

دان ش اسو امری انکارناپذیر است و اساتید ،مهنصصان و پژوگشنران این حو ه ،با بهرهگیری ا ف اوری-
گای رو دنیا و ابزارگای دیجیهالو ا جمله ارائه خدما

کهابداری در نرمافزارگای گوناگون و راهاندا ی

واسپارگاهگا ا دسهاوردگای م ابع زمو شو با در پیشبرد اگداف این حو ه ،بونصیب نماندهاند.
م ابع زمو شو با پی

ا زنکه یک ف اوری و ابزار مهارتو در حو ه علمو باشد ،یک پدیده فرگ نو

و اجهماعو است و گر سیاسهو که بنواگد به این موضوع بپردا د ،ناگزیر ا توجه ویژه به این ابعاد و نیز
تقش جدی برای مرتفع ساخهن موانع احهمالو در گر یک ا موارد خواگد بود .برخو ا توصیهگای سیاسهو
در راسهای توسعه م ابع زمو شو با در ایران موتواند ای نونه باشد:
 )1تدوین سیاستهای منابع آموزشی باز :مهمهرین اقدام پیش هادی در سطح ملو سیاستگذاری این
حو ه است .گیچ حو ه مهمو در کشور نموتواند توجه و در نهیجه عزم جدی را بهسمت خود جلب
ک د ،منر زنکه نظام سیاسهو کشور ا م ابعِ زمو شو با  ،حمایت ال م را بهعمل زورد .اتناذ
تصمیما

سیاسو در راسهای م ابع با ِ زمو شوپرورش ،راگنشای گمه مشکق

نیست ،ولو

سرزغا مهمو جهت تحوال رو به توسعه محسوب موشود.
 )2تعامل دولتدملت :تعامل جدی کاربران م ابع زمو شو با با تولیدک دگان و ارائهدگ دگان زنها
عسا مانگاا نق

مؤثری در ارتقاء رو افزون کیفیت و فایده زن دادهگا دارد .سا مانگای منهلف
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موتوان د به سهولت و ت ها با برگزاری جلسا

.خود را مورد ار یابو و اثرس جو واقعو قرار دگ د
 حمایتگای مالو،  برای برونرفت ا چال گای موجود در سیسهم م ابع زمو شو با:) حمایت مالی3
 ترفیع و ارتقاء، جوایز و تشویقوگایو در زییننامهگای جذب،ویژه ا قبیل تنصیص بودجه خاص
.برای گیئتعلمو و پژوگشنران سا مانگا ال م است
 نیا م د تدوین، انهشار کارزمد دادهگا: انتشار داده و رعایت محرمانگی،) تدوین استاندارد ارزیابی4
 مصدا، چراکه گر خروجو االقعاتو با گر شکل و سبکو،اسهانداردگای مشنص در سطح باالست
 در، اما فو العاده کارزمد است، تدوین این اسهانداردگا دشواری ف و یادی ندارد.«انهشار» نیست
.سطحو که موتواند دادهگای غیرمفید را به داده حیاتبخش تبدیل نماید

منابع
. روشگای تدریس و یادگیری مؤثر زمو شگای یستمحیطو در زمو شوپرورش.ا1394 سید محمد ع،شبیری
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Open Educational Resources: A Review of Functional Experience in the World
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Abstract:
Introduction: Open Educational Resources (OER) is a complex word, and refers to trends
and movements and ranging from public resources (open), public access (open
access), public archives, to free publishing. The present article deals with the open
science movement as a structure that strengthens the education ecosystem.
Methodology: This review is an analytical and evidence-based study that relies on the opensource ecosystem model to analyze related components including learning
stakeholders (individuals, organizations, and communities) and learning tools (tools
and content) along with providing national and insightful documentation and, at the
end, provides policy advice to the country in this regard.
Findings: Research results, data, methods, as well as teaching materials, software, and
teaching tools are available for free and can be used over and over again. Web2 and
repositories can be introduced as learning tools in providing open resources. The
international community pays attention to each case.
Conclusion: Acknowledging the issue of open science, all its components in the development
of the field of information science is undeniable. And professors, experts, and
researchers in this field, due to the use of modern technologies in the world such as
holding educational webinars have not been deprived of the achievements of open
educational resources in advancing the goals of this field.
Keywords: Open education, Education tools, Web 2, Repositories, Open education
ecosystem model
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چکیده
مقدمه :هدف این مطالعه ،تحلیل آزمونهای کارشناسی ارشد و دکترای علم اطالعات و دانششناسی و
مقایسه آن با برنامههای آموزشی مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد بود .این مقایسه بر پایه طبقهبندی
بازنگری شده بلوم و در دو بعد دانشی (واقعی ،مفهومی ،فرایندی و شناختی) و شناختی (یادآوری ،درک،
کاربرد ،تحلیل ،ارزیابی و آفرینش) انجام شد.
روششناسی :پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی است که با رویکرد کیفی و با استفاده از شیوه تحلیل
محتوا (کیفی و کمی) انجام شد .جامعه این پژوهش ،پرسشهای کنکور کارشناسی ارشد و دکترای رشته علم
اطالعات و دانششناسی در سالهای  1397-1393و آخرین نسخه از سرفصلهای درسی مقطعهای کارشناسی
و کارشناسی ارشد بود .ابزار این پژوهش ،سیاهه وارسی بود که ساخت آن مبتنی بر طرح طبقهبندی بازنگری
شده بلوم توسط اندرسون و کراسول ( )2001انجام شد .برای تحلیل دادهها نرمافزار  MaxQDA V. 11بهکار
رفت و بررسی پایایی با استفاده از شیوه توافق بین کدگذاران میزان  91/2را نشان داد.
یافتهها :یافتههای پژوهش نشان داد بین هدفهای رفتاری درسهای کارشناسی و پرسشهای آزمونهای
کارشناسی ارشد این رشته از دو بعد مهارتهای شناختی و دانشی ،تناسب اندکی وجود دارد .همچنین میان
هدفهای رفتاری درسهای کارشناسی و پرسشهای آزمونهای دکترا در بعد مهارتهای شناختی ،تناسب
اندک است اما در بعد دانشی تناسب نسبی وجود دارد.
نتیجه :هدفهای رفتاری درسهای کارشناسی و کارشناسی ارشد نیاز به بررسی مجدد دارد .بر اساس این
بررسی الزم است در طراحی آزمونهای کارشناسی ارشد و دکترا نیز تغییر محتوایی ایجاد شود .توصیه میشود
بر پایه طبقهبندی بلوم ،این تغییر در طراحی پرسشهای آزمونهای کارشناسی ارشد بر ارزیابی دانش واقعی و
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مفهومی صورت پذیرد .در حالی که انتظار میرود در پرسشهای تخصصی آزمونهای دکترای رشته نیز
بیشتر ،دانشِ شناختی شرکتکنندگان ارزیابی شود.
کلیدواژهها :آزمون کارشناسی ارشد ،آزمون دکترا ،برنامه درسی ،علم اطالعات و دانششناسی ،طبقهبندی
بازنگری شده بلوم

مقدمه
آموزش و آزمون رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند .اصلیترین هدف آزمون ،سنجش میزان دستیابی
به هدفهایی است که در آموزش دنبال میشود .بهطور منطقی انتظار میرود آموزش استاندارد ،با آزمونی
استاندارد همراه باشد .به بیان دیگر تطابق میان آموزش و آزمون در هر سطح و به هر شیوهای که باشد ،از
نخستین انتظارهایی است که از یک نظام آموزشی میتوان داشت .حاصل این آزمونها اغلب بهصورت یک
نمره یا عدد گزارش میشود و همان گونه که خسروی ( )1375نیز تأیید کرده است ،تبدیل کیفیت به کمیت
بهویژه در حوزه علوم انسانی بسیار دشوار است .از میان آزمونهایی که در زمان ارائه آموزش از دانشپذیران
گرفته میشود ،آزمونهای ورودی همواره چالشبرانگیزتر و حساستر از آزمونهایی هستند که در زمان
آموزش و بهصورت مقطعی و دورهای از آنها ارزیابی بهعمل میآید.
هدف اصلی این آزمونها گزینش شایستهترین افراد است بنابراین مشخص کردن میزان دقت و
درستی آزمون ها ،موفقیت آنها را در کسب دانشجو نشان میدهد (داورپناه .)1383 ،این موفقیت ،ارزیابی
دقیق متقاضیان ورود به یک حرفه و تخصص را بههمراه خواهد داشت .در یک نظام آموزشی ،دانشپذیران
از مهمترین دروندادهای آن بهشمار میروند .در غیر این صورت ،تعریف فرایندهای استاندارد آموزشی در
قالب برنامههای درسی و استفاده از آموزشدهندگان خبره و همچنین بهکارگیری تجهیزات مناسب نیز
نمیتواند کیفیت خروجیهای این نظام را تضمین کند.
بزرگترین دستاورد نظام آموزش عالی ،خروجیهای آن یعنی نیروی انسانی تربیتیافته و متخصص
است که پتانسیل ورود به بازار کار و انجام امور حرفه ای و تخصصی را در دانشگاه برای فعالیت در سطوح
مختلف کسب کردهاند .کیفیت خدماتی که توسط متخصصان علم اطالعات و دانششناسی عرضه میشود
از این قاعده کلی مستثنی نیست .انتظار میرود موازنهای میان آزمونهای تخصصی دورههای تحصیالت
تکمیلی این رشته و درسآموختههای متقاضیان ورود به این دورهها در مقاطع پیشین برقرار باشد.
مهمترین مجرای انتقال این آموختهها برنامههای درسی است که از دیدگاه عزیزی ،صادقی و
عبدالهی ( )1395از مهمترین ابزارهای تحقق بخشیدن به هدفهای نظام آموزشی بهشمار میروند .این
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برنامهها که بهطور عمده ناظر بر محتوای برنامه و مجموعه درسها است ،نشان میدهد که نیروی انسانی باید
برای چه منظور تربیت شود و ضرورت گنجاندن درس یا درسهایی ویژه در برنامه و نوع رویکرد به محتوای
هریک از دروس چه بوده است (حری .)1384 ،بنابراین از یکسو ،شیوه تدوین محتوای برنامههای درسی
با کیفیت آموزش و توانمندی دانشآموختگان ارتباط دارد و از سوی دیگر تناسب آزمونهای تحصیالت
تکمیلی با محتوای این درسها برای جذب دانشجویان مستعد و توانمند در دورههای تخصصی مؤثر است.
این ارزیابی و بررسی این موازنه نیازمند مالکها و معیارهای جامع و معتبری است .از سوی دیگر ،پیشینه
آموزش دانشگاهی رشته علم اطالعات و دانششناسی و برگزاری آزمونهای تحصیالت تکمیلی در این
رشته ضرورت بررسی برنامههای درسی و آزمونهای مرتبط با آنها را تقویت میکند و از اینرو ،استفاده از
معیاری معتبر برای این بررسی اهمیت دارد.
یکی از مدلهای ارزیابی برنامه آموزشی طبقهبندی بلوم است که در دهه  1950میالدی مطرح شد
که به سطوح مختلف مهارتی ،شناختی و دانشی توجه دارد .این طبقهبندی بهدنبال تدوین چارچوبی برای
طرحریزی هدفهای آموزشی و طراحی برنامههای آموزشی توسط بلوم و همکارانش ارائه شد و دارای سه
حوزه شناختی ،عاطفی و شناختیـحرکتی است .در این طبقهبندی ،هدفها از سطح ساده شناخت که دانش
و معلومات است تا سطح پیچیدۀ ارزیابی تنظیم شده است و ورود به هر مرحله نیازمند درک و فهم طبقه
پیشین است (بلوم و انگهارت .)1374 ،نیم قرن بعد ،این طبقهبندی توسط اندرسون و کراسول )2001( 1در
بخشهای واژگان ،ساختار و تأکید روزآمد و بازنگری شد.
در طبقهبندی بازنگری شده ،حیطه شناختی از دو بعد مهارت شناختی و دانش تشکیل شده و که
دربرگیرنده هدفهایی است که با یادآوری یا بازشناسی دانش و رشد تواناییها و مهارتهای ذهنی در
ارتباط است (بلوم و انگهارت .)1374 ،شش سطح مهارت شناختی که اهداف آموزشی در آنها طبقهبندی
شده دربرگیرنده یادآوری 2به معنی توانایی حفظ و به یادآوردن مطالب آموخته شده درک 3به معنی برقراری
ارتباط بین آموختههای جدید و پیشین و تفسیر آنها ،کاربرد 4به معنی استفاده از آموختهها در موقعیتهای
جدید ،تحلیل 5برای تجزیهوتحلیل آموختهها ،ارزیابی 6برای قضاوت ،داوری و نقد موضوعها و آفرینش 7به

1. Anderson & Krathwohl
2. Remember
3. Understand
4. Apply
5. Analyze
6. Evaluate
7. Create
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معنی خالقیت ،نوآوری و تولید است .افزون بر سطوح ششگانهای که اشاره شد در این دستهبندی ،دانش
نیز به چهار بخش نخست دانش واقعی 1که دربرگیرنده عناصر اصلی است که فراگیر برای حل مسائل یک
رشته باید آنها را بیاموزد؛ این دانش دو نوع دارد :دانش اصطالحات و دانش جزییات و عناصر خاص .دانش
دوم ،دانش مفهومی 2است که ارتباط بین عناصر در یک ساختار بزرگتر را در نظر میگیرد که افراد را قادر
به کار با یکدیگر میکند؛ این دانش سه نوع دارد :دانش دستهبندی و طبقهبندی ،دانش اصول و کلیات ،و
دانش نظریهها ،مدلها و ساختارها .دانش بعدی ،دانش فرایندی 3است که چگونگی انجام کارها و روش
انجام آنها ،مهارتها و الگوریتمها ،فنون و شیوهها را دربر دارد؛ این دانش نیز سه نوع دارد :دانش مربوط به
مهارتها و الگوریتمهای یک موضوع خاص ،دانش مربوط به فنون و شیوههای یک موضوع خاص ودانش
معیارهایی برای تعیین زمان استفاده از فرایندهای مناسب .دانش آخر ،دانش فراشناختی 4است که دربرگیرنده
شناخت به طورکلی و نیز آگاهی و دانش فرد درباره شناخت خودش است؛ این دانش نیز از سه نوع تشکیل
شده :دانش راهبردی ،دانش درباره وظایف شناختی (دانش زمینهای و موقعیتی) و دانش فرد .یادآوری این
نکته ضروری است که در طبقهبندی بازنگری شده بلوم ،هدفهای آموزشی در دو سطح پایین و باال
دستهبندی میشوند؛ هدفهای آموزشی سطح پایین دربرگیرنده یادآوری ،درک و کاربرد و هدفهای
آموزشی سطح باال دربرگیرنده تحلیل ،ارزیابی و آفرینش است (.)Anderson & Krathwohl, 2001
بر پایه آنچه پیشتر اشاره شد ،تحلیل آزمونها و برنامههای درسی بر پایه طبقهبندی بلوم ،میتواند
تصویر مناسبی از وضعیت شناختی و دانشی را در این منابع ارائه کند .مرور پیشینه نشان میدهد گرچه
مطالعات انتقادی مربوط به ارزیابی آزمونهای کنکور همواره در رشتههای مختلف مطرح است اما در رشته
علم اطالعات و دانششناسی کمتر به این موضوع پرداخته شده است .اغلب پژوهشهای مربوط به این
موضوع صرفاً بر بررسی و ارزیابی برنامههای درسی این رشته تمرکز دارند .برای نمونه آخشیک ( )1398در
پژوهشی به تحلیل برنامه درسی دانشگاهی علم اطالعات و دانششناسی در مقاطع مختلف تحصیلی پرداخت.
این مطالعه بر پایه طبقهبندی بازنگری شده بلوم و در دو جنبه وضعیت ابعاد دانش (واقعی ،مفهومی ،فرایندی
و شناختی) و وضعیت مهارتهای شناختی (یادآوری ،درک ،کاربرد ،تحلیل ،ارزیابی و آفرینش) انجام شد.
نتایج پژوهش نشان داد در برنامه درسی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در بُعد مهارتهای شناختی،

1. Factual Knowledge
2. Conceptual Knowledge
3. Procedural Knowledge
4. Metacognitive Knowledge
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مهارتهای سطح پایین شناختی بیشتر مورد توجه قرار گرفتهاند اما تناسب و تقدم مهارتهای هر سطح
رعایت نشده است .در برنامههای درسی مقطع دکتری میزان تأکید بر مهارتهای هر دو سطح یکسان است.
از بُعد دانشی نیز در مقطع کارشناسی بسامد دانش فرایندی و در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری بسامد
دانش مفهومی بیش از انواع دانشهای دیگر است .همچنین مشخص شد برنامههای رشته/گرایشها در مقطع
کارشناسی ارشد و دکتری تفاوتهایی در جنبههای شناختی و دانشی دارند.

پیشینه ارزیابی برنامه درسی رشته به پژوهش دیانی ،رجبی ،شعبانی ،عازم ،قزلایاغ ،الریجانی و همکاران

( )1372بازمیگردد که بیش از دو دهه پیش برنامههای درسی رشته را در سطح کارشناسی ارزیابی کردند.
در بخشی از این مطالعه ،متون درسی ،سرفصل درسهای تخصصی و درسهای گرایشها بررسی و ارزیابی
شد و نتایج آن نشان داد در سرفصلهای وقت این رشته ،افزون بر تکرار دروس مشابه و قدیمی بودن منابع
در بخش قابل توجهی از درسها ،کتاب درسی مشخصی وجود ندارد ،دروس علمی از کیفیت مطلوبی
برخوردار نیستند و سرفصل های درسی با منابع معرفی شده تناسب ندارند .در پژوهش چو )2006( 1که به
تحلیل محتوای برنامههای درسی این رشته در مقطع کارشناسی ارشد در امریکا پرداخت مشخص شد تنها
 10درصد از این برنامهها مطابق با تحوالت فناورانه تنظیم شدهاند و بازبینی سرفصلها و روزآمدسازی آنها
ضرورت دارد .برخی مطالعات نیز بر منابع ارائه شده در برنامههای درسی تأکید داشتند .در همین زمینه،
میتوان به پژوهشهای علیپور ندوشن ،طالچی و خوشگام ( ،)1385حسنزاده ،زندیان و نویدی ( )1393و
مطالعه نیکزاد و عصاره ( )1394نیز اشاره کرد که یافتههای این پژوهشها نشان دادند در برنامههای درسی
رشته به کتابها بیشتر از سایر منابع استناد شده است و البته منابع استفاده شده چندان روزآمد نبودند.
تعداد اندکی از پژوهشها نیز به بررسی آزمونهای رشته علم اطالعات و دانششناسی پرداختهاند.
برای نمونه میتوان به مطالعه خسروی ( )1375و دیانی ( )1379اشاره کرد .خسروی ( )1375با نگاهی شناختی
و بهطورکلی به ارزیابی آزمون کارشناسی ارشد کتابداری و اطالعرسانی پزشکی در سال 1375-1374
پرداخت .نتیجه این مطالعه نشان داد تقریباً تمام پرسشهای این آزمون به ابتداییترین سطح شناخت یعنی
بازگویی و بازشناسی اطالعات پیشین که مبتنی بر حافظه است ،تعلق دارند و کمتر پرسشی به سطح چهارم
(تجزیهوتحلیل) رسیده است .دیانی ( )1379از جنبهای دیگر به این آزمونها نگریسته و در پژوهش خود به
شیوههای ناکارآمد در آزمون کارشناسی ارشد پرداخته است .او در این مطالعه نشان داد در پیشینه مربوط به
سه دهه پیشآزمونهای این رشته ،بیش از  50درصد نیروی انسانی ،سرمایههای ذهنی و مادی و امکانات
1. Chu
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موجود در دورههای کارشناسی کتابداری برای ورود به دوره کارشناسی ارشد این رشته نادیده گرفته میشود
و  50درصد دیگر نیز به گونهای نامتناسب در این آزمون منعکس میشوند.
البته برخی از پژوهشهای خارجی نیز در رابطه با بررسی و ارزیابی برنامههای درسی رشته در
کشورهای مختلف انجام شده است .برای نمونه ،پاسیپامیر )2014( 1مهارتها و شایستگیهای مورد نیاز
کارفرمایان و برنامههای درسی در کشور زیمبابوه را بررسی کردند .در این پژوهش که از روش مقایسهای
برای استنباط شباهتها و تفاوتهای بین برنامههای درسی و نیازهای اشتغال استفاده شد ،از طبقهبندی بلوم
بهرهبرداری شد .نتایج آن پژوهش نشان داد که برنامههای درسی صالحیتهای مورد نیاز کارفرمایان را
پوشش نمی دهد و فقط 32%درصد از شایستگیها بهدرستی تحت پوشش قرار گرفتند و  36درصد نیز اصالً
تحت پوشش قرار نگرفت .نتایج این پژوهش همچنین نشان داد که برنامههای درسی مهارتهای سنتی و
اصلی رشته همچون فهرستنویسی و طبقهبندی و چکیدهنویسی را پوشش میدهد و مهارتهای عمومی و
مدیریتی مورد نیاز در بازار اشتغال را پوشش نمیدهد .یافتههای این مطالعه همچنین تطابق نداشتن برنامه
درسی با نیازمندیهای شغلی را پدیدهای متداول در کشورهای در حال توسعه مطرح کرده است .بودن و
مورفی )2012( 2نیز در پژوهش خود بهصورت ویژه اجزاء سواد اطالعاتی در درس مقدمهای بر مرور
نظاممند 3را که بهصورت آنالین و در مقطع تحصیالت تکمیلی در دانشگاه ساسکاچوان 4ارائه شده بود بر
پایه طبقهبندی بازنگریشده بلوم بررسی و ارزیابی کرد .این ارزیابی که برای شناسایی اهداف آموزشی سواد
اطالعاتی در سطح خرد انجام شد ،تمایزهای میان نتایج مطلوب و برنامه درسی پنهان 5را نشان داد .به باور
آنها ،استفاده از طبقهبندی بلوم می تواند برای اهداف پنهان آموزشی دروس برای کتابداران آموزشدهنده
سواد اطالعاتی بهکار گرفته شود.
از اندک پژوهشهایی که از نظر موضوعی به مطالعه حاضر نزدیکتر هستند میتوان به دو مورد زیر
اشاره داشت که به بررسی تطابق آزمون کارشناسی ارشد و واحدهای درسی دوره کارشناسی پرداختهاند.
یکی از این مطالعات را داورپناه ( ) 1383انجام داد و به این نتیجه رسید که میان سواالت تخصصی کنکور
کارشناسی ارشد کتابداری و واحدهای تخصصی این رشته در مقطع کارشناسی تناسبی وجود ندارد و نگرش
اعضای هیئت علمی نیز به شیوه برگزاری این آزمون مثبت نیست .مشابه این پژوهش توسط محمدی و متقی

1. Pasipamire
2. Boden & Murphy
)3. Systematic Review (SR
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دادگر ( )1386در سالهای  1381تا  1386انجام شد .این پژوهشگران به بررسی آزمونهای کارشناسی ارشد
دانشگاههای آزاد و دولتی در رشته کتابداری پرداختند تا میزان مطابقت این آزمونها را با محتوای درسی
مقطع کارشناسی مشخص کنند و منابع طرح این آزمونها را مشخص کنند .نتایج این پژوهش نیز نشان داد
بیش از نیمی از درسها در سوالهای آزمون کارشناسی ارشد مطرح نشدهاند.
بررسی پیشینهها نشان میدهد افزون بر از اینکه معدود مطالعههای انجام شده در این زمینه به بیش از
یک دهه پیش مرتبط است ،در این پژوهشها از مالک و معیار مشخصی برای ارزیابی و مقایسه آزمون و
محتوای برنامههای درسی استفاده نشده و مشخص نیست مبنای تحلیل آزمونها و تطبیق آنها با درسهای این
رشته چه بوده است .همچنین ،بیشتر پژوهشهای انجام شده به سرفصلها و برنامههای درسی اختصاص دارد و
به آزمونهایی که برای ورود به یک یا چند مقطع تحصیلی باشد مورد توجه قرار نگرفته است .این در حالی
است که طبقهبندی بلوم یکی از شناختهشدهترین طبقهبندیهای آموزشی است که برای بهبود ارتباط میان
برنامهریزان و معلمان در طراحی برنامههای درسی و آزمونهای آن بهکار گرفته میشود و از آنجا که پژوهش
حاضر افزون بر اینکه بخشی از این خأل زمانی را پوشش میدهد ،طبقهبندی بلوم را مالک تحلیل و مقایسه قرار
داده تا با دقت بیشتری در مورد تناسب این آزمونها با آموزشهای دانشگاهی این رشته قضاوت کند.
بنابراین پژوهش حاضر با استفاده از رویکردی شناختی با بهرهگیری از طبقهبندی بازنگری شده بلوم
توسط اندرسون و کراسول ( )2001بهدنبال این مسأله است که مشخص کند در آزمونهای کارشناسی ارشد
و دکترای رشته علم اطالعات و دانششناسی تا چه میزان به مهارتهای شناختی و دانش در طبقهبندی
بازنگری شده بلوم توجه شده و درس های دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد تا چه اندازه با این آزمونها
تناسب دارد .به این منظور ،میزان توجه به مهارتهای شناختی و دانشی در درسهای کارشناسی و کارشناسی
ارشد و آزمونهای کارشناسی ارشد و دکترا شناسایی و بررسی خواهد شد.
بهطور مشخص این مطالعه با هدف کلی «تعیین میزان تناسب آزمونهای کارشناسی ارشد و دکترای
علم اطالعات و دانششناسی با درسهای دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد» انجام شده و دو هدف فرعی
زیر را دنبال کرده است؛
 )1تعیین میزان تناسب پرسشهای تخصصی آزمون کارشناسی ارشد رشته علم اطالعات و دانششناسی
از دو بُعد شناختی و دانشی با درسهای تخصصی این رشته در مقطع کارشناسی.
 )2تعیین میزان تناسب پرسشهای تخصصی آزمون پرسشهای تخصصی آزمون دکترای رشته علم
اطالعات و دانششناسی از دو بُعد شناختی و دانشی با درسهای تخصصی این رشته در مقطع
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کارشناسی ارشد.
 )3به این ترتیب در راستای پرسش اصلی این پژوهش یعنی «آزمونهای کارشناسی ارشد و دکترای
علم اطالعات و دانششناسی تا چه اندازه با درسهای دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد این رشته
مطابقت دارند؟» ،چهار پرسش فرعی زیر مطرح میشود؛
 )4پرسش های تخصصی آزمون کارشناسی ارشد رشته علم اطالعات و دانششناسی از بُعد شناختی تا
چه میزان با درسهای تخصصی این رشته در مقطع کارشناسی متناسب است؟
 )5پرسش های تخصصی آزمون کارشناسی ارشد رشته علم اطالعات و دانششناسی از بُعد دانشی تا
چه میزان با درسهای تخصصی این رشته در مقطع کارشناسی متناسب است؟
 )6پرسشهای تخصصی آزمون دکترای رشته علم اطالعات و دانششناسی از بُعد شناختی تا چه میزان
با درسهای تخصصی این رشته در مقطع کارشناسی ارشد متناسب است؟
 )7پرسشهای تخصصی آزمون دکترای رشته علم اطالعات و دانششناسی از بُعد دانشی تا چه میزان
با درسهای تخصصی این رشته در مقطع کارشناسی ارشد متناسب است؟
روششناسی
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربری است که با رویکرد کیفی و با استفاده از شیوه تحلیل محتوا
(کیفی و کمی) انجام شد .جامعه پژوهش دو بخش بود؛
بخش نخست ،آخرین ویرایش برنامههای درسی رشته علم اطالعات و دانششناسی در دو مقطع
کارشناسی و کارشناسی ارشد که به این منظور ،سرفصلهای درسی در مقطع کارشناسی علم اطالعات و
دانششناسی و در مقطع کارشناسی ارشد مصوب وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری برای  4گرایش (مدیریت
کتابخانههای دانشگاهی ،مدیریت کتابخانههای دیجیتال ،مدیریت اطالعات و مطالعات

کتابخانههای

عمومی) و برنامههای درسی سه رشته مربوط به علم اطالعات و دانششناسی در کارشناسی ارشد دربرگیرنده
علمسنجی ،مطالعات آرشیوی ،مدیریت و سازماندهی نسخههای خطی تحلیل محتوا شدند.
بخش دوم ،پرسش های آزمون کارشناسی ارشد و دکترای رشته علم اطالعات و دانششناسی در
سالهای  1397-1393بودند.
ابزار این پژوهش ،سیاهه وارسی بود که ساخت آن مبتنی بر طرح طبقهبندی بازنگری شده بلوم توسط
اندرسون و کراسول ( )2001انجام گرفت .این سیاهه وارسی که در جدول  1نشان داده شده است ،در قالب
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یک ماتریس با  66سلول تنظیم شد .سطرهای آن نشانگر نوع دانش و بخشهای آن است و ستونهای
ماتریس ،مهارتهای شناختی را نشان میدهد .از این سیاهه وارسی برای کدگذاری پرسشهای کنکور و
همچنین اهداف رفتاری در برنامههای درسی دو مقطع پیش گفته استفاده شد.
جدول  .1سیاهه وارسی طرح کدگذاری پرسشهای کنکور و اهداف رفتاری برنامه درسی رشته علم
اطالعات و دانششناسی

مهارتهای شناختی

دانش واقعی

انواع دانش

دانش مفهومی
دانش فرایندی
دانش شناختی

A

B

C

D

E

F

یادآوری

درک

کاربرد

تحلیل

ارزیابی

آفرینش

A11
A12
A21
A22
A23
A31
A32
A33
A41
A42
A43

B11
B12
B21
B22
B23
B31
B32
B33
B41
B42
B43

C11
C12
C21
C22
C23
C31
C32
C33
C41
C42
C43

D11
D12
D21
D22
D23
D31
D32
D33
D41
D42
D43

E11
E12
E21
E22
E23
E31
E32
E33
E41
E42
E43

F11
F12
F21
F22
F23
F31
F32
F33
F41
F42
F43

فرایند اجرای پژوهش به این ترتیب بود :ابتدا هدفهای رفتاری درسهای دو مقطع به تفکیک مقاطع
تحصیلی استخراج شدند .1در گام بعدی فعل یا مصدر هر هدف بر اساس مهارت شناختی کدگذاری شد.
پس از آن ،به نوع دانشی که هدف رفتاری به آن تمرکز داشت ،یک کد اختصاص یافت .این فرایند برای
تکتک پرسشهای درسهای تخصصی در آزمونهای کارشناسی ارشد و دکترا در فاصله زمانی -1393
 1397نیز انجام شد.
برای تحلیل دادهها از نرمافزار تحلیل محتوای کیفی  MaxQDA V. 11استفاده شد .بررسی پایایی
از شیوه توافق بین کدگذاران استفاده شد .به این ترتیب که دو دانشآموخته دکترای علم اطالعات و
دانششناسی 30 ،درصد از پرسشهای آزمونهای کنکور و هدفهای رفتاری را بهصورت تصادفی
کدگذاری کردند .ضریب بهدست آمده 91/2 ،نشاندهنده سطح مطلوب پایایی بود.

 .1هدفهای رفتاری در متن برنامه درسی بهصورت جملههای عملیاتی بیان شده بودند و انتظار میرود دانشجو بعد از گذراندن
درس بتواند این اهداف را برآورده سازد (برنامه درسی دوره کارشناسی رشته علم اطالعات و دانششناسی ،1393 ،ص.)5 .
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یافتهها
همانطور که پیشتر اشاره شد پژوهش حاضر بهدنبال تحلیل آزمونهای کنکور کارشناسی ارشد و
دکترای دانشگاهی علم اطالعات و دانششناسی و مقایسه آن با درسهای دوره کارشناسی و کارشناسی
ارشد بود تا وضعیت آنها از نظر طبقهبندی بازنگری شده بلوم بررسی شود .در ادامه ،نتیجه این تحلیلها را به
تفکیک آزمونهای هر دوره و اهداف رفتاری درسهای هر مقطع مشاهده میکنید.
وضعیت شناختی درسهای کارشناسی و آزمون کارشناسی ارشد

برای پاسخ به پرسش نخست این پژوهش مبنی بر میزان تناسب پرسشهای تخصصی آزمون
کارشناسی ارشد با درسهای تخصصی این رشته در مقطع کارشناسی از بُعد مهارتهای شناختی ،اطالعات
جدول  2قابل مشاهده است.
جدول  .2مهارتهای شناختی در درسهای کارشناسی و آزمون کارشناسی ارشد رشته علم اطالعات و
دانششناسی
درسها

مهارتهای سطح پایین
مهارتهای
شناختی
مهارتهای سطح باال

آزمونها

نوع مهارت

جمع

درصد

جمع

درصد

یادآوری

26

13

284

54

درک

41

20

63

12

کاربرد

80

40

34

6

جمع

147

73

384

72

تحلیل

27

13

135

25

ارزیابی

7

4

11

2

آفرینش

20

10

3

1

جمع

54

27

149

28

جمع کل

201

100

530

100

همانطور که پیشتر اشاره شد ،در طبقهبندی بلوم ورود به هر مرحله از مهارتهای شناختی که در
اصطالح طبقه خوانده میشود ،نیازمند درک و فهم طبقه پیشین و مهارتهای پیش از آن است .تحلیل کلی
برنامه درسی مقطع کارشناسی و آزمون کارشناسی ارشد از نظر مهارتهای شناختی که در جدول  2آمده،
نشان میدهد در برنامههای درسی و آزمون کارشناسی ارشد ،این منطق بهطورکلی رعایت شده است ( 73به
 27درصد برای برنامههای درسی و  72به  28درصد برای آزمون کارشناسی ارشد) اما در برنامهها و در
آزمون ،به مهارتهای سطح پایین بسیار بیشتر از مهارتهای سطح باال توجه شده است.
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بهطورکلی تحلیل برنامهها و آزمونها از جنبه مهارتهای شناختی نشان میدهد مهارتهای سطح پایین
پربسامدتر از مهارتهای سطح باال هستند .از میان سه مهارت سطح پایین یعنی یادآوری ،درک و کاربرد ،بیشترین
فراوانی در برنامهها مربوط به مهارت کاربرد است .این وضعیت نشان میدهد تأکید برنامههای این مقطع بیشتر بر
مهارتهایی است که به حل مسائل با استفاده از دانش ،واقعیتها ،فنون و قوانین به شیوههای مختلف مربوط
میشود ،این در حالی است که در آزمونها بر مهارت یادآوری تأکید شده است .نگاهی به وضعیت درسها و
آزمونها در مهارتهای سطح باال بیانگر این است که مهارت تحلیل که به شناسایی علت و معلولها و استنتاج
مربوط است ،در مقایسه با دیگر مهارتهای این سطح یعنی ارزیابی و آفرینش وضعیت مناسبتری دارد.
بنابراین گرچه برنامههای درسی و آزمونها در کلیات توجه به مهارتهای شناختی متناسب عمل
کردهاند اما تحلیل جزییتر جدول  2و نگاه به نمودار  1نشان میدهد میان مهارتهای شناختی آموزش داده
شده و آنچه در آزمون آمده تناسب اندکی وجود دارد.

نمودار  .1مقایسه وضعیت شناختی درسهای کارشناسی و آزمون کارشناسی ارشد

نمودار  1نشان می دهد مهارت کاربرد که سومین مهارت سطح پایین است ،در برنامه درسی تأکید
بیشتری دارد ( 40درصد) حال آنکه تأکید پرسشهای مطرح شده در آزمونهای کارشناسی ارشد بر مهارت
یادآوری ( 54درصد) است .کاربرد و درک در برنامههای درسی سهم بیشتری دارند (به ترتیب  40و  20درصد)
اما در آزمون ،یادآوری و تحلیل (به ترتیب  54و  25درصد) بیشتر مورد توجه قرار گرفته است .بر پایه اطالعات
جدول  2و نمودار  1میتوان گفت پرسشهای تخصصی آزمون کارشناسی ارشد رشته علم اطالعات و
دانششناسی از بُعد شناختی با درسهای تخصصی این رشته در مقطع کارشناسی تناسب اندکی دارند.
وضعیت دانشی درسهای کارشناسی و آزمون کارشناسی ارشد

پرسش دوم پژوهش به تناسب وضعیت دانشی در برنامههای درسی و آزمونها توجه داشت .جدول
 3و نمودار  2پاسخ به این پرسش را تسهیل میکند.
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جدول  .3انواع دانش در درسهای کارشناسی و آزمون کارشناسی ارشد رشته علم اطالعات و دانششناسی
درسها

انواع دانش

آزمونها

جمع

درصد

جمع

درصد

دانش واقعی

38

19

245

46

دانش مفهومی

72

36

214

41

دانش فرایندی

88

44

71

13

دانش شناختی

3

1

0

0

201

100

530

100

جمع

مطابق طبقهبندی بلوم و منطق آن انتظار میرود در برنامههای درسی و به تبع آن در آزمونها ،بیشترین
توجه به دانش واقعی و پس از آن به دانش مفهومی و فرایندی باشد ،در حالیکه بر پایه دادههای جدول 3
میتوان گفت این وضعیت برای برنامه های درسی وارونه یا معکوس اجرا شده و این موازنه تغییر کرده
بهگونهای که در تدوین هدفها بیشترین توجه به دانش فرایندی ( 44درصد) و پس از آن دانش مفهومی
( 36درصد) متمرکز شده و دانش واقعی ( 19درصد) از بسامد بسیار پایینتری برخوردار است .نکته قابل
توجه اینکه تقریباً در این برنامه به دانش فراشناختی توجه نشده است ( 1درصد) .این در حالی است که در
طراحی آزمون ها این منطق رعایت شده است و بیشترین توجه به دانش واقعی و پس از آن مفهومی و فرایندی
است ،هرچند در این آزمونها نیز مانند برنامه درسی به دانش شناختی توجه نشده است.
جدول  .4تحلیل جزیی وضعیت درسهای کارشناسی و آزمونهای کارشناسی ارشد رشته علم اطالعات و
دانششناسی به تفکیک انواع دانش

الف

ب

جمع

الف

ب

ج

جمع

الف

ب

ج

جمع

الف

ب

ج

جمع

مجموع

درس و آزمون

انواع

انواع

انواع

انواع

دانش

دانش واقعی

دانش مفهومی

دانش فرایندی

دانش شناختی

درسها

17

21

38

24

44

4

72

13

30

47

88

2

1

0

3

201

آزمونها

42

203

245

150

48

16

214

11

22

38

71

0

0

0

0

530

دادههای جدول  4نشان میدهد در سرفصلهای کارشناسی رشته علم اطالعات و دانششناسی در
بُعد دانشی بهطورکلی بر دانش فرایندی که به چگونگی انجام کارها و روش انجام آنها ،مهارتها و
الگوریتمها ،فنون و شیوهها مربوط است ،بیش از سایر انواع دانش تأکید شده است .در این نوع دانش ،بسامد
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دانش نوع سوم که به استفاده از فرایندهای مناسب در زمان مناسب مربوط میشود ،بیش از سایر موارد است.
در برنامه این درس ها پس از دانش فرایندی بر دانش مفهومی تأکید شده است .همانطور که جدول  4نشان
میدهد ،در این برنامهها تقریباً به دانش شناختی توجهی نشده است و دانش واقعی با وجود اهمیت در دوره
کارشناسی نیز چندان دیده نشده است .در آزمونهای کارشناسی ارشد وضعیت متفاوت است و تأکید آنها
بر دانش واقعی و از نوع دوم است .این نوع دانش بیشتر بر جزییات و عناصر خاص توجه دارد .پس از آن
در پرسشهای این آزمونها به دانش مفهومی بهویژه نوع اول (که دستهبندی و طبقهبندی دانش را مدنظر
قرار دارد) بیشتر مورد پرسش قرار گرفته است .به این ترتیب میتوان گفت پرسشهای تخصصی آزمون
کارشناسی ارشد رشته علم اطالعات و دانششناسی از بُعد دانشی تناسب اندکی با درسهای تخصصی این
رشته در مقطع کارشناسی دارند.
وضعیت شناختی درسهای کارشناسی ارشد و آزمون دکترا

برای پاسخ به پرسش سوم این پژوهش که بر میزان تناسب پرسشهای تخصصی آزمون دکترا با
درس های تخصصی این رشته در مقطع کارشناسی ارشد از بُعد مهارتهای شناختی اختصاص داشت،
اطالعات جدول  5و نمودار  2قابل استفاده است.
جدول  .5مهارتهای شناختی در درسهای کارشناسی ارشد و آزمون دکترای رشته علم اطالعات و دانششناسی

درسها

مهارتهای سطح پایین

مهارتهای
شناختی

مهارتهای سطح باال

آزمونها

نوع مهارت

جمع

درصد

جمع

درصد

یادآوری

5

2

163

39

درک

130

43

58

14

کاربرد

95

32

59

14

جمع

230

77

280

67

تحلیل

28

10

102

25

ارزیابی

13

4

33

8

آفرینش

27

9

0

0

جمع

68

23

135

33

جمع کل

298

100

415

100

همانطور که دادههای جدول  5نشان میدهد در برنامههای درسی کارشناسی ارشد و آزمونهای
دکترا بخش قابل توجهی از هدفها (به ترتیب  77و  67درصد) متناسب با مهارتهای سطح پایین طراحی
شدهاند .این در حالی است که انتظار میرود نظام آموزش عالی برای آموزش دانشجویان این مقطع و آزمون
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آنها برای ورود به مقطع باالتر به مهارتهای سطح باال توجه داشته باشد .نکته دیگر اینکه بهرغم نیاز فراگیران
در این مقطع از بین مهارتهای ششگانه شناختی بر مهارت درک ،بیش از سایر مهارتها تأکید شده است
( 43درصد) و حتی آزمونها بر مهارتی سطح پایینتر یعنی یادآوری تأکید دارند ( 39درصد) .میتوان
استدالل کرد چنانچه آموزشهای این افراد منطبق با هدفهای رفتاری در سرفصلها باشد ،انتظار از
دانشآموختگان این مقطع برای تحلیل ،ارزیابی و خلق ایده و دانش امری دور از واقعیت خواهد بود .نمودار
 2وضعیت شناختی درسهای کارشناسی ارشد و آزمونهای دکترا را نشان میدهد و بر پایه آن میتوان به
پرسش سوم پاسخ داد.

نمودار  .2مقایسه وضعیت شناختی درسهای کارشناسی ارشد و آزمون دکترا

با توجه به نمودار  2میتوان گفت مهارت درک که دومین مهارت سطح پایین است ،در برنامه درسی
کارشناسی ارشد تأکید بیشتری دارد ( 43درصد) حال آنکه تأکید پرسشهای مطرح شده در آزمونهای
دکترا بر مهارت یادآوری ( 39درصد) است .مشابه با برنامههای کارشناسی ،دو مهارت درک و کاربرد در
برنامههای درسی سهم بیشتری دارند (به ترتیب  43و  32درصد) اما در آزمونهای دکترا ،مشابه با آزمونهای
کارشناسی ارشد یادآوری و تحلیل (به ترتیب  39و  25درصد) بیشتر مورد توجه قرار گرفته است .بر پایه
اطالعات جدول  5و نمودار  2میتوان گفت پرسشهای تخصصی آزمون دکترای رشته علم اطالعات و
دانششناسی از بُعد شناختی با درسهای تخصصی این رشته در مقطع کارشناسی ارشد تناسب اندکی دارند.
وضعیت دانشی درسهای کارشناسی ارشد و آزمون دکترا

برای پاسخ به پرسش چهارم و وضعیت انواع دانش در درسهای کارشناسی ارشد و آزمونهای
دکترا جدول  6و  7طراحی شده است.
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جدول  .6انواع دانش در درسهای کارشناسی ارشد و آزمون دکترای رشته علم اطالعات و دانششناسی
درسها

انواع دانش

آزمونها

جمع

درصد

جمع

درصد

دانش واقعی

56

19

128

31

دانش مفهومی

121

41

191

46

دانش فرایندی

114

38

96

23

دانش شناختی

7

2

0

0

298

100

415

100

جمع

وضعیت انواع دانش در درسهای کارشناسی ارشد و آزمونهای دکترا در جدول  6آمده است.
دادههای این جدول نشان میدهد گرایش هدفهای درسی کارشناسی ارشد و آزمونهای دکترا بهسمت
دانش مفهومی است (به ترتیب  41و  46درصد) .بنابراین میتوان گفت در این برنامهها و آزمونها بهطورکلی
تأکید بر آموزش دانشی است که ارتباط بین عناصر و ارتباط مفاهیم با یکدیگر را نشان میدهد .انتظار میرود
در برنامههای دروس دوره کارشناسی تأکید بر دانش واقعی و مفهومی بیشتر باشد و در دورههای تحصیالت
تکمیلی ،دانش فرایندی و فراشناختی بیشتر مورد توجه قرار گیرند و این تناسب در آزمونها نیز دیده شود.
این در حالی است که در تدوین هدفهای رفتاری این برنامهها و طراحی پرسش از آنها به دانش شناختی
توجهی نشده است .جزییات بُعد دانشی که در جدول  7آمده ،به تحلیل دقیقتر این وضعیت کمک میکند.
جدول  .7تحلیل جزیی وضعیت درسهای کارشناسی ارشد و آزمونهای دکترای رشته علم اطالعات و
دانششناسی به تفکیک انواع دانش
دانش واقعی

دانش مفهومی

دانش فرایندی

دانش شناختی

انواع

انواع

انواع

انواع

انواع دانش

الف

ب

6
17

50
111

128

129

جمع
56

6

103
10

الف

ب

ج
12

121
191

52

جمع

الف
8

58
0

1

96

0

0

0

0

95

ب

ج

114

47

جمع

الف

0

2

7

5

ب

ج

جمع

مجموع
298

آزمونها

415

درسها

دادههای جدول  7نشان میدهد در سرفصل های کارشناسی ارشد در بُعد دانشی از الگوی حاکم بر
جدول ( 6که بسامد باالی دانش مفهومی را نشان میداد) تبعیت میشود .همچنین تأکید بر دانش مفهومی
نوع  2که به دانش اصول و کلیات مربوط میشود ،از سایر انواع دانش بیشتر است .نکته قابل توجه اینکه در
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هیچکدام از هدفهای رفتاری برنامه های درسی این مقطع به دانش شناختی تقریباً هیچ توجهی نشده است.
در آزمون های دکترا گرچه بازهم تأکید بر دانش مفهومی است اما دانش مفهومی نوع ( 1که به طبقهبندی و
دستهبندی میپردازد) بیشتر مورد توجه است .در این آزمونها نیز هیچ توجهی به دانشِ شناختی و انواع آن
نشده است .در تدوین هدف درس های کارشناسی ارشد ،پس از دانش مفهومی به دانش فرایندی بیشتر
پرداخته شده است اما در طراحی آزمون های دکترا دانش واقعی از اولویت دوم برخوردار است .بنابراین
میتوان گفت پرسشهای تخصصی آزمون دکترای رشته علم اطالعات و دانششناسی از بعد دانشی تا
اندازهای با درسهای تخصصی این رشته در مقطع کارشناسی ارشد تناسب دارند.
نتیجه
یافتههای این پژوهش نشان داد برنامههای درسی و آزمونهای کارشناسی ارشد و دکترا به سطوح
مهارتهای شناختی و دانشی که در طبقهبندی بلوم آمده توجه اندکی دارند .میزان پرداختن به بخشهای
چندگانه این طبقهبندی در برنامههای درسی و بهدنبال آن در آزمونها اغلب وارونه یا معکوس است .برای
نمونه ،در هدفهای رفتاری درسهای کارشناسی ،مرکز توجه بهجای دانش واقعی و مفهومی بر دانش فرایندی
و مفهومی است اما در آزمونهای کارشناسی ارشد بر دانش واقعی و مفهومی تأکید بیشتری شده است .این
وضعیت از بُعد دانشی در مورد درسهای کارشناسی ارشد و آزمونهای دکترا نیز دیده میشود .در مورد
مهارتهای شناختی ،وضعیت متفاوت و قابل توجه است .گرچه در ظاهر برنامههای درسی و آزمونها از نظر
پرداختن به این مهارتها هماهنگ عمل کردهاند اما این هماهنگی نادرست است .به بیان دیگر ،شیوه نادرست
انعکاس مهارتهای سطح باال و پایین که در برنامههای درسی دیده میشود ،به آزمونها نیز تسری یافته است
و این مسأله در مورد برنامههای درسی مقطع کارشناسی و آزمونهای کارشناسی ارشد بیشتر دیده میشود.
مروری بر پژوهشهای اندک شماری که در این زمینه انجام شده (برای نمونه بنگرید به خسروی 1375 ،و
داورپناه )1383 ،نشان میدهد با وجود گذشت بیش از دو دهه از بررسیهایی که با شیوههای گوناگون برای
تحلیل برنامههای درسی و میزان مطلوبیت آنها و نیز تناسب این برنامهها با آزمونهای کارشناسی و دکترا انجام
شده ،و بهرغم بازنگریهایی که در برنامههای درسی در دهه اخیر اتفاق افتاده ،همچنان محتوای این برنامهها و
شیوه تدوین پرسشهای این آزمونها به بازنگری جدی نیاز دارند بهگونهای که بر پایه طبقهبندی بلوم انتظار
میرود در برنامههای دروس دوره کارشناسی تأکید بر دانش واقعی و مفهومی بیشتر باشد و در دورههای
تحصیالت تکمیلی ،دانش فرایندی و فراشناختی بیشتر مورد توجه قرار گیرند و این تناسب در طراحی
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پرسشهای آزمونهای این دو مقطع نیز دیده شود .همچنین ،از آنجا که در پرسشهای تخصصی آزمونهای
دکترای رشته علم اطالعات و دانششناسی از بُعد دانشی تا اندازهای با درسهای تخصصی این رشته در مقطع
کارشناسی ارشد تناسب دارند ،بر پایه طبقهبندی بلوم انتظار میرود این آزمونها بهگونهای طراحی شوند که
ش شناختی شرکتکنندگان در آزمون ورودی این دوره بپردازند.
بیشتر به ارزیابی دان ِ
منابع
آخشیک ،سمیه سادات ( .)1398آیا این گره کور است؟ تحلیل و ارزیابی برنامههای درسی علم اطالعات و
دانششناسی از منظر شناختی و دانشی .پژوهشنامه کتابداری و اطالعرسانی.26-5 ،)1(9 .
Doi: 10.22067/RIIS.V0I0.74107
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حری ،عباس ( .)1384چالشها و راهکارهای آموزش کتابداری در گفتگو با عباس حری .مصاحبهکننده فرزاد دادرس.
کتاب ماه کلیات 90 ،و  .17-6 ،91بازیابی شده در  23فروردین  1398از
https://www.magiran.com/paper/276239
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 .45-33بازیابی شده در  1اردیبهشت  1398ازhttps://lib.journals.pnu.ac.ir/article_1007.html :
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 .39بازیابی شده در  18فروردین  1398ازhttp://ensani.ir/fa/article/300531 :

خسروی ،فریبرز ( .)1375ترازوی کاست کار .مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات .117-110 ،26 ،بازیابی
شده در  1اردیبهشت  1398ازhttps://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/8697 :

داورپناه ،محمدرضا ( .)1383آسیبشناسی سواالت کارشناسی ارشد کتابداری و اطالعرسانی و عدم تطابق آن با
واحدهای درسی این رشته .مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات .24-11 ،57 ،بازیابی شده در 31
فروردین  1398ازhttp://nastinfo.nlai.ir/article_704.html :

دیانی ،محمدحسین ،رجبی ،محمد حسن ،شعبانی ،احمد ،عازم ،پرویز ،قزل ایاغ ،ثریا ،الریجانی ،حجت اهلل و مختاری
معمار ،حسین ( .)1372ارزیابی برنامههای درسی رشته کتابداری در سطح کارشناسی ،پیام کتابخانه،)4(3 ،
 .64-33بازیابی شده در  16خرداد  1398ازhttps://publij.ir/article-1-540-fa.html :

1400  بهار و تابستان،1  شماره،11 سال

 دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهشنامه کتابداری و اطالع رسانی298

 کتابداری و. شیوههای ناکارآمد در آزمون کارشناسی ارشد کتابداری و اطالعرسانی.)1379(  محمدحسین،دیانی
http://lis.aqr-

:از

1400

تیر

23

در

شده

بازیابی

.22-1

،)2(3

،اطالعرسانی

libjournal.ir/article_47567.html

 ارزیابی برنامههای درسی رشته آموزش زبان انگلیسی در مقاطع.)1393(  منوچهر، هدی و جعفری گهر،دیوسر
،32 . پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی.کارشناسی و کارشناسی ارشد بر مبنای طبقهبندی بازنگری شده بلوم
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=258499

: از1400  تیر23  بازیابی شده در.99-73

 ارزشیابی کیفیت درونی برنامه درسی دروس عمومی.)1395(  حسین، علیرضا و عبداللهی، صادقی، یعقوب،عزیزی
 بازیابی.24-1 ،2 . پژوهشهای کیفی در برنامهریزی درسی.دوره کارشناسی از دیدگاه اساتید و دانشجویان
https://qric.atu.ac.ir/article_7038.html : از1400  تیر23 شده در

 بررسی کتابهای منتشر شده کتابداری و.)1385(  معصومه، هما و خوشگام، طالچی، خدیجه،علیپور ندوشن
-13 ،)25(9 ، مدیریت سالمت.) و همخوانی آنها با محتوای سرفصل مصوب دروس84-1358( اطالعرسانی
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=92157 : از1400  تیر23  بازیابی شده در.22

 بررسی تطبیقی آزمون کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطالعرسانی.)1386(  امیر، متقی دادگر، مهدی،محمدی
 بازیابی شده در.177-155 ،)46(41 ، کتابداری.1386-1381 دانشگاههای دولتی و آزاد اسالمی بین سالهای
https://jlib.ut.ac.ir/article_21166.html : از1400  تیر21

 بررسی استنادی و محتوایی کتابهای تألیفی فارسی موجود در سرفصل.)1394(  فریده، فاطمه و عصاره،نیکزاد
.) کشور بر پایه استنادهای درون متنی آن کتابها1388 جدید کارشناسی کتابداری و اطالعرسانی (مصوب
: از1400  تیر23  بازیابی شده در.152-138 ،)1(5 ،پژوهشنامه کتابداری و اطالعرسانی
https://civilica.com/doc/667098/

Anderson, L. and Krathwohl. D. A. (2001). Taxonomy for Learning, Teaching and
Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives . New
York: Longman.
Boden, C., & Murphy, S. A. (2012). The Latent Curriculum: Breaking Conceptual
Barriers to Information Architecture. Partnership: The Canadian Journal of
Library
and
Information
Practice
and
Research, 7(1).
https://doi.org/10.21083/partnership.v7i1.1519
Chu, H. (2006). Curricula of LIS programs in the USA: A content analysis. In C. Khoo, D.
Singh & A.S. Chaudhry (Eds.), Proceedings of the Asia-Pacific Conference on
Library & Information Education & Practice 2006 (A-LIEP 2006), Singapore, 3-6
April 2006 (pp. 328-337). Singapore: School of Communication & Information,
Nanyang Technological University.
Pasipamire, N. (2014). Examining the Gap between Employers’ Skills Needs and Library
and Information Science Education in Zimbabwe. Presented at IFLA WLIC 2014 Lyon - Libraries, Citizens, Societies: Confluence for Knowledge. Retrieved on July 17
2021from http://library.ifla.org/1002/1/150-pasipamire-en.pdf

299 ... تحلیل مقایسهای آزمونهای:از آموزش تا آزمون

1400  بهار و تابستان،1  شماره،11 سال

From training to Exam: a Comparative Analysis of M.A. and Ph.D Exams of Knowledge
and Information Science with Curriculum
Somaye Sadat Akhshik
Kharazmi University
Reza Rajabali Beglou
Irannian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc)
Abstract
Introduction: The purpose of this study is to analyze the M.A. and Ph.D exams of knowledge
and information science discipline and compare them with B.A. and M.A. curricula.
This comparison was carried out based on Bloom's revised taxonomy in two aspects
of the status of the dimensions of knowledge (factual, conceptual, procedural and
metacognitive) and the status of cognitive skills (remember, understand, apply,
analyze, evaluate and create).
Methodology: This study is an applied research with qualitative approach, using content
behavioral goals of the curriculum analysis method (qualitative and quantitative). The
research population was the questions of M.A. and Ph.D exams of knowledge and
information science in 2014-2018. The tool of this research was a check list based on
the Bloom revised classification scheme by Anderson & Krathwohl (2001). For data
analysis software MAXQDA 2018 was used, and the reliability test by using
intercoder agreement was 91.2%.
Findings: Findings showed low appropriateness between behavioral goals of B.A.
curriculum and M.A. exam questions in two dimensions of knowledge and cognitive
skills as well as between behavioral goals of M.A. curricula and Ph.D exam questions
in cognitive skills, but in knowledge dimension there is some proportianallity.
Conclusion: The behavioral goals of B.A. and M.A. need to be revised. Based on this
revision and change, it’s also necessary to create a content change in the M.A. and
Ph.D exams.
Keywords: M.A. exam, Ph.D exam, Curriculum, Knowledge and information science,
Bloom's revised taxonomy
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ترابی ،مهسا؛ پشوتنی زاده ،میترا؛ منصوری ،علی ( .)1400بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش نرم افزارهای کاربردی فهرست نویسی
اجتماعی توسط دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه اصفهان بر اساس مدل ثانویه نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری
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بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش نرمافزارهای کاربردی فهرستنویسی
اجتماعی توسط دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه اصفهان بر اساس مدل
ثانویه نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری ()UTAUT2
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چکیده
مقدمه :نرمافزارهای کاربردی فهرستنویسی اجتماعی یک فناوری نوین هستند که پذیرششان میتواند از
جنبههای متعددی بر حوزهی علمی ،پژوهشی ،کاربردی و تجاری تأثیر گذارد .از اینرو ،پژوهش حاضر با
هدف بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری مذکور توسط دانشجویان تحصیالت تکمیلی بهعنوان قشری
پژوهشگر ،بر اساس مدل ثانویه نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری (یوتیاییوتی  )2انجام شده است.
روششناسی :این پژوهش از نوع کاربردی است که با روش مدلسازی نقش میانجی انجام گرفته است.
نمونه پژوهش ،شامل  184نفر از دانشجویان رشتههای زبان و ادبیات انگلیسی ،علم اطالعات و دانششناسی و
مهند سی کامپیوتر ،گرایش فناوری اطالعات دانشگاه اصفهان بودند که به روش نمونهگیری طبقهای تصادفی
و به دلیل داشتن اطالعات به ترتیب در سه زمینه انگلیسی ،فهرستنویسی و فناوری انتخاب شدند .ابزار
گردآوری دادهها ،پرسشنامه پذیرش فناوری نرمافزارهای کاربردی ونکاتش بود که بعد از بومیسازی 4و
تعیین روایی و پایایی مورد استفاده قرار گرفت .فرضیهها و سؤاالت بر اساس روابط موجود در مدل مفهومی
پژوهش طراحی شدند .مدل مفهومی پژوهش ،مدل یوتیاییوتی  2به اضافه سه متغیر تعدیلگر افزوده تخصص،
آمادگی برای فناوری و آشنایی با زبان انگلیسی بود .فرضیههای پژوهش با بکارگیری مدل رگرسیون بلوکی،
مدل رگرسیون پروبیت و مدل مسیر مورد تحلیل قرار گرفتند.

 .1دانشآموخته کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانششناسی گرایش مدیریت اطالعات ،دانشگاه اصفهان ،ایرانmahsatorabi515@gmail.com ،
 .2استادیار گروه علم اطالعات و دانششناسی ،دانشگاه اصفهان ،ایران( ،نویسنده مسئول) m.pashootanizade@edu.ui.ac.ir
 .3استادیار گروه علم اطالعات و دانششناسی ،دانشگاه اصفهان ،ایرانa.mansouri@edu.ui.ac.ir ،

 .4منظور از بومیسازی ،تطبیق اصطالحات پرسشنامه با فرهنگ و شرایط جامعه میباشد.
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یافتهها :یافتههای پژوهش نشان داد که از میان هفت عامل موجود در مدل اصلی ،انتظار عملکرد و انگیزهی لذتی
بیشترین تأثیر مثبت و معنادار را بر قصد رفتاری داشتند .بعد از آن به ترتیب اثر اجتماعی ،ارزش قیمتی و انتظار
تالش ،از زیاد به کم بر قصد رفتاری تأثیر داشتهاند .سن ،تعدیلگر رابطه ارزش قیمتی و انگیزهی لذتی بر قصد
رفتاری بود .تخصص ،تعدیلگر رابطه انتظار تالش بر قصد رفتاری بود و تجربه ،تعدیلگر رابطه قصد رفتاری بر
رفتار استفاده بود .قصد رفتاری رابطه مثبت و معنادار بسیار قویای را بر رفتار استفاده نشان داد .الزم به ذکر است
که سه تعدیلگر آشنایی با زبان انگلیسی ،آمادگی برای فناوری و جنسیت هیچ تأثیری بر روابط مدل نداشتند.
نتیجه :به نظر می رسد برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،آنچه بیشتر از همه در استفاده از فناوری نرم-
افزارهای کاربردی فهرستنویسی اجتماعی اهمیت دارد ،سودمندی و لذتبخش بودن استفاده از آن میباشد.
هرچه سن دانشجویان بیشتر باشد ،به همان میزان ،بیشتر به هزینهای که در ازای کارکرد این نرمافزار میپردازند
بها میدهند .درک آسانی استفاده از این فناوری در دانشجویانی که دارای تخصص در فهرستنویسی هستند
بیشتر پیشبینیکننده قصد رفتاری در استفاده از این قبیل نرمافزارها میباشد.
کلیدواژهها :فهرستنویسی اجتماعی ،مدل یوتیاییوتی  ،)UTAUT2( 2مدل پذیرش فناوری ،دانشگاه
اصفهان.

مقدمه
انسان هزارهی سوم در تالش است با شتاب دادن به روند توسعه و کاربری فناوری اطالعات در
بخشهای مختلف نظام اجتماعی از الگوی سنتی فاصله گرفته و الگوی جدیدی متناسب با الزامات عصر
اطالعات ایجاد کند (یعقوبی و شاکری .)1387 ،تا زمانی که فناوری توسط کاربران مورد پذیرش قرار
نگیرد و از مقبولیت کافی برای استفاده ،برخوردار نباشد ،سرمایهگذاری در فناوری ،نتایج مثبتی را بههمراه
نخواهد داشت (محرابی ،غریبی ،و حیدری .)1396 ،به همین خاطر است که قبل از هر چیز باید دید که آیا
فناوری جدیدی توسط کاربران مورد پذیرش قرار گرفته یا نه و دالیل آن بررسی و ریشهیابی شوند و در
صورت امکان ،برای هموار کردن این پذیرش و استفاده از فناوری ،اقدام گردد.
نظریهی یکپارچهی پذیرش و استفاده از فناوری ( )UTAUTحاصل یکپارچگی هشت مدل مطرح
در زمینه پذیرش فناوری (تئوری عمل مستدل ،مدل پذیرش فناوری ،تئوری رفتار برنامهریزیشده ،تئوری
انتشار نوآوری ،تئوری شناختی اجتماعی ،مدل انگیزشی ،مدل استفاده از رایانهی شخصی و مدل مرکب
حاصل از مدلهای پذیرش فناوری و تئوری رفتار برنامهریزی شده) است (محرابی و همکاران .)1396 ،مدل
ثانویهی نظریهی یکپارچهی پذیرش و استفاده از فناوری ( )UTAUT2یکی از جدیدترین مدلهای پذیرش

 302پژوهش نامه کتابداری و اطالع رسانی ،دانشگاه فردوسی مشهد

سال  ،11شماره  ،1بهار و تابستان 1400

و استفاده از فناوری است که توسط ونکاتش ،تانگ و زو 1در سال  2012ایجاد شده است .این مدل برگرفته
از مدل اولیهی نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری است .مدل  UTAUT2در مقایسه با مدل UTAUT

 74درصد از واریانس قصد رفتاری و  52درصد از واریانس استفاده از فناوری را توضیح میدهد ،در حالی
که مدل  56 UTAUTدرصد از واریانس قصد رفتاری و  60درصد از واریانس استفادهی از فناوری را توضیح
میدهد ( .)Venkatesh, Thong and Xu, 2012به همین دلیل در این پژوهش از مدل  UTAUT2برای
دستیابی به هدف پژوهش استفاده میشود ،چراکه کاملتر است و قصد رفتاری و استفاده از رفتار را بهتر و
بیشتر توضیح میدهد .مدل داخل مستطیل در شکل  1مدل  UTAUT2را نمایش میدهد.
در جدول  1برای هر یک از مؤلفههای اصلی مدل یوتیاییوتی  2بههمراه اختصار ،تعریفی آورده شده است.
جدول  .1مؤلفههای اصلی مدل یوتیاییوتی )UTAUT2( 2
نام مؤلفه

اختصار

انتظار عملکرد
انتظار تالش

2

3

تأثیر اجتماعی

4

شرایط تسهیل-
کنندگی

5

انگیزهی لذتی
ارزش قیمتی
عادت

6

7

8

تعریف

PE

سود بردن از استفادهی از فناوری

EE

آسان بودن استفادهی از فناوری

SI

تأثیر دیگران به پذیرش فناوری اطالعاتی توسط فرد

FC

درک حمایت شرایط سازمانی و تکنیکی از
استفادهی از فناوری

HM

رضایت و لذت از استفادهی فناوری

PV

سود حاصل از فناوری در برابر قیمت آن

HB

گرایش خودکار افراد به انجام رفتاری به خاطر
یادگیری آن

منبع
Kit, Ni, Badri and Yee, 2014
Jambulingam, 2013
Leong, Hew, Tan and Ooi, 2013
Kit, et. Al, 2014
Venkatesh, et. Al, 2012
Dodds, Monreo and Grewal, 1991
Venkatesh, et. Al, 2012

عملکرد نگرشها و ذهنیات فرد در مورد رفتار
9

BI

10

UB

قصد رفتاری

هدف است که پیشبینیکننده رفتار واقعی می-

Pickett, et. Al, 2012

باشد

رفتار استفاده

اقدام به استفادهی از فناوری

Venkatesh, et. Al, 2012

1. Venkatesh, Thong and Xu
2. Performance Expectancy
3. Effort Expectancy
4. Social Influence
5. Facilitating Condition
6. Hedonic Motivation
7. Price Value
8. Habit
9. Behavioral Intention
10. Use Behavior
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یکی از فناوری های جدید که امروزه پذیرش آن بسیار حائز اهمیت است ،نرمافزارهای کاربردی
فهرستنویسی اجتماعی هستند .فهرستهای اجتماعی به اعضا و کاربران خود این اجازه را میدهند که
سیاههی منابع اطالعاتی و کتاب های خود را به اشتراک بگذارند ،نقد و نظر خود را بر فهرست موجود
بنویسند و همچنین به برچسبگذاری یا طبقهبندی منابعی که قبالً فهرست شدهاند بپردازند .درواقع ،فهرست-
های اجتماعی( 1نظیر  Library Thingو  )Goodreadsنوعی فهرست اجتماعی ،کاربرمحور و تعاملی هستند
( .)Spiteri, 2009این قابلیتهای فهرست اجتماعی باعث این میشود که افراد و دانشجویان بهراحتی از
مجموعههای دیگران بازدید کرده و آنهایی که مطابق سلیقهی خودشان هست را انتخاب کنند و مورد
استفاده قرار دهند و همچنین مجموعههایی از کتابها ،فیلمها ،تصاویر ،موسیقیها و ...را برای خود ایجاد
کنند و به اشتراک بگذارند ( .)Jeffries, 2008با توجه به قابلیتهای نرمافزارهای فهرستنویسی اجتماعی
انتظار میرود که افراد جوانی که بیشتر از سایرین با منابع دیجیتال و یا غیر دیجیتال سروکار دارند ،مانند
دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،بهسمت چنین نرمافزارهایی سوق پیدا کنند.
دانشجویان تحصیالت تکمیلی از این جهت که بیشتر از سایر دانشجویان با پژوهش و مقاله و پایاننامه
درگیر هستند و قشر جوانی محسوب میشوند ،انتظار میرود که منابع ،مقاالت ،کتب الکترونیکی و کاغذی
زیادی را در اطراف خود و داخل کامپیوتر و لپتاپ و حتی گوشی خود داشته باشند و نیازمند دستهبندی
آنها باشند .برنامههای کاربردی فهرستنویسی اجتماعی از جمله ابزارهایی هستند که در سازماندهی و نظم
بخشیدن و حتی دسترسی سریعتر به منابع بسیار میتوانند به این گروه از دانشجویان کمک کنند .از اینرو
در این پژوهش تمرکز بر این است که چه عواملی بر استفادهی دانشجویان تحصیالت تکمیلی از این برنامهها
تأثیر میگذارند .بررسی این عوامل به این دلیل اهمیت دارد که با شناسایی عواملی که باعث استفادهی
دانشجویان از این برنامههای کاربردی میشود ،میتوان زمینه را برای استفادهی بیشتر افراد از این برنامههای
کاربردی فهرستنویسی فراهم کرد .همچنین آگاهی و استفاده از چنین نرمافزارهایی در ارتقای کیفی و
بهرهوری بیشتر از زمان و منابع اختصاصیافته به این امر توسط دانشجویان بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
بهمنظور تحقق هدف این پژوهش یعنی تعیین عوامل تأثیرگذار بر پذیرش نرمافزارهای اجتماعی فهرست-
نویسی توسط دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،از مدل ثانویهی یکپارچهی پذیرش و استفاده از فناوری یا
یوتیاییوتی  )UTAUT2( 2استفاده شده است.
در مدل فوق سه متغیر سن ،جنسیت و تجربه بهعنوان تعدیلگر در نظر گرفته شدهاند .اما در پژوهش
1. Social Catalogues

 304پژوهش نامه کتابداری و اطالع رسانی ،دانشگاه فردوسی مشهد

سال  ،11شماره  ،1بهار و تابستان 1400

حاضر با توجه به نتایج پژوهشهای دیگر که نشان دادند متغیرهای آمادگی برای

فناوریBorrero, ( 1

 ،)Yousafzai, Javed and Page, 2014آشنایی با زبان انگلیسی)Liew, Vaithilingam and Nair, 2014( 2
و تخصص )McLeod, Pippin and Catania, 2009( 3میتوانند بر نتایج تحقیق تأثیر بگذارد ،این سه
تعدیلگر نیز با توجه به نحوهی تأثیرشان بر متغیرها به مدل مفهومی این پژوهش افزوده شدند و برای پی بردن
به تأثیرشان ،به ترتیب دانشجویان تحصیالت تکمیلی مهندسی کامپیوتر ،گرایش فناوری اطالعات ،زبان و
ادبیات انگلیسی و علم اطالعات و دانششناسی مورد بررسی قرار گرفتند .شکل  1مدل مفهومی پژوهش را
نشان میدهد.

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش (شکل داخل مستطیل :مدل یوتیاییوتی Venkatesh, ( ،)UTAUT2( 2
))Thong and Xu, 2012

پژوهش حاضر با هدف پاسخگویی به این سؤال انجام گرفت :چه عواملی بر پذیرش نرمافزارهای
کاربردی فهرست نویسی اجتماعی توسط دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه اصفهان ،بر اساس مدل
 ،UTAUT2تأثیر میگذارند؟ با توجه به مدل مفهومی پژوهش و در جهت پاسخگویی به سؤال اصلی
پژوهش ،تمام روابط موجود در مدل با فرض معنادار بودنشان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند.
بررسی و مرور پیشینههای داخلی نشان داد که در تعدادی از پژوهشها بهطور پراکنده به موضوع
فهرست نویسی اجتماعی پرداخته شده است .همچنین با مراجعه به پایگاههای اطالعاتی بینالمللی و استفاده

1. Technology Readiness
(این کلمه در مدل فارسی بهدلیل متفاوت بودن زبان مادری به صورت آشنایی با زبان انگلیسی ترجمه شده است) 2. Language
3. Professional
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از کلیدواژههای فهرست نویسی اجتماعی و فهرست اجتماعی ،مواردی که به هر نحو با موضوع پژوهش
مرتبط بودند گرداوری و طبقهبندی شد .در جدول  2خالصهای از پیشینههای پژوهش آورده شده است.
جدول  .2مرور مختصر و سازمانیافته پیشینههای پژوهش
نویسندگان

یافتهها

موضوع

میزان آشنایی و استفادهی کتابداران از فناوریهای وب  2مربوط به
بررسی عوامل بازدارنده بر

فناوری وبالگ و کمترین میزان آشنایی مربوط به فناوری فهرست-

بهرامی و صنعتجو

کاربرد فناوریهای وب 2

نویسی اجتماعی بود .ابزار ویکی و سایتهای برچسبگذاری و نشانه-

()1393

درکتابخانههای دانشگاهی

گذاری اجتماعی به ترتیب بیشترین و کمترین فناوری وب  2مورد

ایران

استفاده بود .از میان عوامل مورد بررسی بیشترین تأثیر به عوامل مربوط
به کاربران و کمترین تأثیر مربوط به عوامل مرتبط با کتابداران بود.
بررسی نرمافزارهای کتابخانهای ایرانی نشان داد که فاقد قابلیت

نوروزی ()1393

کتابخانهی اجتماعی و

فهرست اجتماعی هستند و در پایان پیشنهاد شده است که نرم-

فهرست اجتماعی

افزارهای کتابخانهای از قابلیتها و قدرت شبکههای اجتماعی و
کتابخانهی دو در طراحی نرمافزار کتابخانه استفاده نمایند.

بررسی رابط کاربر
کتابخانههای دیجیتالی
خارج از کشور از نظر
ناصری ،نوروزی و

ویژگیها و قابلیتهای

ناخدا ()1395

مبتنی بر نشانهگذاری
اجتماعی برای استفاده
درکتابخانههای دیجیتالی

بهجز دو کتابخانـهی دیجیتـالی " "google booksو " ،"Ibiblioسایر
کتابخانههای دیجیتـالی برتـر دنیـا از ویژگـیهـای وب  ،2در تولیـد،
مـدیریت ،مـرور ،جستوجو و اشتراک محتوا استفاده نمیکنند و
متکی بر ابزارهای سنتی وب  1هستند که مـیتوانـد مبنـایی برای
طراحی رابط کاربر کتابخانههای دیجیتالی داخل کشور باشد.

ایران
حسنی ،موسوی-
چلک ،شریفمقدم

یک مرور نظاممند در مورد
پذیرش فهرستنویسی

اگر فهرستنویسی اجتماعی را بهعنوان همزیستی مسالمتآمیز
واژگان کنترلشده در کنار برچسبهای اجتماعی و سایر ابردادههای
کاربرساخته مدنظر قرار دهیم ،عمده محققان با تحویل فهرستنویسی

و سالمی ()1397

اجتماعی

حسنی ،موسوی-

بررسی نگرش فهرست-

کتابخانه افزوده شود که برای کتابخانه مفید باشد ،جنبهی سرگرمی

چلک ،شریفمقدم

نویسان ایرانی نسبت به

و لذت داشته باشد ،یادگیری و کاربرد آن برای کاربران آسان باشد

و سالمی ()1398

فهرستنویسی اجتماعی

و از تنوع امکانات وبگاههای فهرستنویسی اجتماعی برخوردار

سنتی به فهرستنویسی اجتماعی ،نظر موافق دارند.
بهتر است ویژگیهایی از فهرستنویسی اجتماعی به فهرست

باشد.
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تأثیر سایتهای

اگرچه محتوای کتابشناسی بیشتر رکوردهای فهرستنویسی که مورد

فهرستنویسی اجتماعی بر

آزمایش قرار گرفتند در مقایسه با فهرستنویسی حرفهای ضعیف

ساختار رکوردهای

بودند ،ولی ویژگیهای اجتماعی آنها میتواند از فهرست کتابخانه،

کتابشناسی در فهرست

یک اجتماع زنده بسازد که در آن افراد عالیق خواندنی خود را با

کتابخانهی عمومی

یکدیگر به اشتراک میگذارند.
بیشتر برچسبهای بهکاررفته در  Library Thingدقیقاً برابر با

برچسبهای
)Carman (2009

Library

سرعنوانهای موضوعی کتابخانهی کنگره هستند ،اما تعداد قابل

 Thingو سرعنوانهای

مالحظهای از برچسبها بودند که با سرعنوانهای موضوعی

موضوعی کتابخانهی کنگره

کتابخانهی کنگره برابری نداشتند ولی اطالعات مفیدی را در مورد
کتابها میافزودند.
مشکالتی در فهرستنویسی توصیفی ،سرعنوانهای موضوعی و

Xiaojuan and Na
)(2012

فاصلهی بین کاربران و
فهرستنویسی

طبقهبندی وجود دارد .بازخورد کاربران تأثیری بر فرایند طبقهبندی
ندارد ،ولی فاصلهی بین کاربران و فهرستنویسی نمیتواند شکسته
شود که دلیل آن عدم اجازهی همکاری سیستم کتابخانهای بین این
دو است.

روششناسی
پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای کاربردی است و با روش توصیفی پیمایشی انجام گرفته است.
جامعهی آماری در این پژوهش شامل تمام دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشتههای مهندسی کامپیوتر
گرایش فناوری اطالعات ،زبان و ادبیات انگلیسی و علم اطالعات و دانششناسی (به دلیل داشتن مهارت به
ترتیب در سه زمینهی فناوری اطالعات ،انگلیسی ،فهرستنویسی) دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 97-98
بود .حجم نمونه پژوهش از طریق فرمول محاسبه حجم نمونه کوکران و به روش طبقهای تصادفی مشخص
شد ،به این صورت که با توجه به درصد هر کدام از طبقات در جامعه ،سعی شد همان درصد در نمونه نیز
مشهود باشد .جدول  3اطالعات در مورد حجم جامعه و نمونه پژوهش را نشان میدهد.
جدول  .3تعداد جامعه و نمونه پژوهش
نام رشته

جامعه (نفر)

جامعه
(درصد از کل جامعه)

نمونه (نفر)

نمونه
(درصد از کل نمونه)

مهندسی کامپیوتر گرایش IT

111

31/5

56

30/5

زبان و ادبیات انگلیسی

176

50

92

50

علم اطالعات و دانششناسی

65

18/5

36

19/5

کل

352

100

184

100
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ابزار گردآوری دادهها در پژوهش حاضر پرسشنامه پرسشنامهی  UTAUT2طراحیشده توسط
ونکاتش و همکاران ( )2012بود که پس از ترجمه ،ویرایش ،بومیسازی و تطبیق با هدف پژوهش حاضر
تهیه و تدوین شد .روایی آن توسط سه نفر از متخصصان علم اطالعات و دانششناسی سنجیده و تأیید شده
و سپس با ارائهی آن به یک گروه  30نفره از جامعهی پژوهش ،پایایی آن مشخص گردید.
پرسشنامه (پیوست) شامل  11سؤال در مورد ویژگیهای جمعیتشناختی و  38سؤال در قالب
شاخصهای مؤثر بر پذیرش فناوری نرمافزارهای فهرستنویسی اجتماعی ،از نوع مقیاس لیکرت پنجتایی (از
کامالً مخالف تا کامالً موافق) بود  .الزم به ذکر است که سه تعدیلگر (آشنایی با زبان انگلیسی ،تخصص و
آمادگی برای فناوری) اضافهشده دارای سؤاالت افزوده در بخش جمعیت شناختی بودند .در جدول ،4
شاخص آلفای کرونباخ برای عوامل مختلف پرسشنامه آورده شده است.
جدول  .4شاخص آلفای کرونباخ برای عوامل مختلف پرسشنامه
عامل

تعداد گویهها

آلفای کرونباخ

انتظار عملکرد

5

0/813

انتظار تالش

5

0/849

تأثیر اجتماعی

5

0/802

شرایط تسهیلکنندگی

5

0/645

انگیزه لذتی

6

0/890

ارزش قیمتی

3

0/609

عادت

5

0/898

قصد رفتاری

4

0/852

کل پرسشنامه

38

0/928

با استفاده از اصول علمی آمار و ابزارهایی همچون نرمافزار اسپیاساس 1و ایموس 2اطالعات
جمعآوریشده با توجه به اهداف پژوهش مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .یک بررسی اولیه در مورد هفت
عامل اصلی و اثر متقابل شش متغیر تعدیلگر و عوامل اصلی ،شواهدی از وجود همخطی قوی بین متغیرها
ارائه داد .وجود همخطی قوی بین متغیرها میتواند تأثیر بسیار نامطلوبی بر برآورد ضرایب رگرسیون و
ضرایب مسیر بههمراه داشته باشد که از آن جنبه میتوان به متورم شدن واریانس برآوردگرها اشاره کرد.
1. SPSS
2. AMOS
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برای مواجهه با این مسأله چنین روندی در پیش گرفته شد؛ ابتدا متغیر پاسخ «قصد رفتاری» مدلسازی
شد ،به این صورت که اثر عوامل اصلی هفتگانه و شش متغیر تعدیلگر سن ،جنسیت ،تجربه ،آمادگی برای
فناوری ،آشنایی با زبان انگلیسی و تخصص و اثرات متقابل آنها با هفت عامل اصلی بر متغیر «قصد رفتاری»
توسط مدل رگرسیون بلوکی مورد بررسی قرار گرفت .سپس مشاهده شد که از میان تمام اثرات متقابل ،تنها
اثر متقابل انتظار تالش و تخصص و همچنین اثر متقابل سن و انگیزه لذتی و اثر متقابل سن و ارزش قیمتی
معنیدار است (جدول  .)5بعد از آن ،رابطه میان متغیر «رفتار استفاده» و متغیرهای پیشبین در نظر گرفته شده
بر مبنای مدل مفهومی نمایش داده شده در شکل  ،1توسط یک مدل رگرسیون پروبیت مورد بررسی قرار
گرفت که مشاهده شد دو متغیر قصد رفتاری و اثر متقابل قصد رفتاری و تجربه رابطه معنیداری با رفتار
استفاده دارند و با دقت بسیار باالیی رفتار استفاده را پیشبینی میکنند (جدول  .)6در نهایت با ترکیب دو
مدل تنک 1بهدست آمده ،نسخهای سادهتر از مدل مفهومی پژوهش در نرمافزار ایموس با استفاده از روش
بیزین 2برازش داده شد که مدل نهایی تنکشده در شکل  2قابل مشاهده است.

جدول  .5ضرایب مدل رگرسیون پروبیت کامل برای تبیین متغیر پاسخ «رفتار استفاده»

عرض از مبدأ

ضریب

خطای

رگرسیون

استاندارد

T

درجه
آزادی

.Sig

9/882

7/356

1/805

1

0/179

قصد رفتاری

-2/951

4/033

0/535

1

0/464

شرایط تسهیلکنندگی

-1/043

1/421

0/538

1

0/463

عادت

13/827

9/471

2/131

1

0/144

قصد رفتاری * تجربه

1/591

1/982

0/644

1

0/422

قصد رفتاری * آشنایی با زبان

-0/258

0/242

1/130

1

0/288

اثرات

عادت * تجربه

-11/974

7/360

2/647

1

0/104

متقابل

عادت * جنسیت

2/285

2/048

1/245

1

0/265

عادت * سن ( 23تا )26

2/866

2/538

1/275

1

0/259

عادت * سن (باالتر از  27سال)

-0/799

1/658

0/232

1

0/630

اثرات
اصلی

1. Sparse
2. Bayesian
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جدول  .6ضرایب مدل رگرسیون پروبیت منتخب برای تبیین متغیر پاسخ «رفتار استفاده»

عرض از مبدأ

ضریب

خطای

رگرسیون

استاندارد

t

درجه
آزادی

.Sig

1/625

1/617

1/010

1

0/315

اثرات اصلی

قصد رفتاری

-3/382

0/958

12/452

1

0/001

اثرات متقابل

قصد رفتاری * تجربه

2/359

0/424

30/988

1

0/001

شکل  .2نسخه تنکتر مدل مفهومی پژوهش

یافتهها
نتایج تحلیل توصیفی نمونه پژوهش بهصورت خالصه در جدول  7آورده شده است .طبق یافتههای
این جدول بیش از نیمی از دانشجویان زن و سن اکثر دانشجویان مورد مطالعه بین  23تا  26سال بود .اکثریت
نمونه پژوهش در حال تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد بودند .دانشجویان رشته زبان و ادبیات انگلیسی
نیمی از نمونه مورد بررسی را شامل میشدند .یافتهها نشان داد که  71/2درصد دانشجویان از نرمافزارهای
کاربردی فهرست نویسی اجتماعی استفاده نکرده بودند .در این پژوهش ،هر دو گروه ،گروهی که از این
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نرمافزارهای کاربردی استفاده کرده بودند و گروهی که استفاده نکرده بودند ،مورد بررسی و تحلیل استنباطی
قرار گرفتند ،زیرا طبق یافتههای الصغری )2014( 1گروهی که از فناوری خاصی استفاده نمیکنند نیز بهعنوان
استفادهکنندگان بالقوه میتوانند اطالعاتی را در مورد پتانسیلشان در استفاده از فناوری بهدست دهند.
جدول  .7یافتههای توصیفی پژوهش
موارد

فراوانی

درصد از کل

متغیر اندازهگیریشده

زن

105

57/1

مرد

79

42/9

کمتر از  23سال

95

19/6

 23تا  26سال

36

51/6

بیشتر از  26سال

53

28/8

کارشناسی ارشد

115

62/5

دکتری

69

37/5

علم اطالعات و دانششناسی

36

19/6

مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطالعات

56

30/4

زبان و ادبیات انگلیسی

92

50

استفاده از نرمافزارهای

بله

53

28/8

فهرستنویسی اجتماعی

خیر

131

71/2

جنسیت

سن

مقطع

رشته

با توجه به مدل مفهومی پژوهش متغیرهای بسیاری ممکن است تبیینکننده «قصد رفتاری» باشند.
رابطه بین عوامل اصلی ،متغیرهای زمینهای و اثرات متقابل متغیرهای زمینهای با عوامل اصلی را میتوان با
کمک یک مدل رگرسیون خطی بررسی کرد .در این بخش ،متغیرهای پیشبین به سه دسته متغیرهای زمینه-
ای ،اثر اصلی عوامل اصلی و اثرات متقابل متغیرهای زمینهای و عوامل اصلی دستهبندی شده است .اثر هر
یک از این سه دسته عوامل توسط مدل رگرسیون بلوکی مورد بررسی قرار گرفته که نتایج آن در جدول 8
گزارش شده است.
جدول  .8نتیجه آزمون آنالیز واریانس مدل رگرسیون بلوکی برای متغیر پاسخ «قصد رفتاری»
مدل
بلوک  :1متغیرهای
زمینهای

ضریب

تغییر ضریب

تغییر آماره

درجه آزادی

درجه آزادی

تعیین

تعیین

آزمون F

اول

دوم

0/135

0/135

3/411

8

175

.Sig
0/001

1. Al-Suqri
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بلوک  :2اثرات اصلی

0/447

0/312

13/513

7

168

0/001

بلوک  :3اثرات متقابل

0/660

0/214

1/525

49

119

0/033

با توجه به نتایج ارائه شده در جدول  8مشاهده شد که اثر هر یک از سه بلوک در مدل رگرسیون
معنیدار است .یعنی هر یک از دسته متغیرهای زمینهای ،اثر عوامل اصلی و اثرات متقابل متغیرهای زمینهای
و عوامل اصلی بهطور جداگانه میتوانند پیشگوییکننده متغیر «قصد رفتاری» باشند .بر اساس نتایج گزارش-
شده در ستون تغییر ضریب تعیین ،می توان سهم هر یک از سه بلوک را در تبیین متغیر پاسخ «قصد رفتاری»
استنباط کرد .مشاهده شد که اثرات عوامل اصلی بیشترین سهم را در تبیین متغیر «قصد رفتاری» دارند،
بهطوری که این عوامل با  7درجه آزادی  31درصد از مجموع واریانس را تبیین میکنند .پس از آن ،اثرات
متقابل با  49درجه آزادی 21 ،درصد از واریانس متغیر قصد رفتاری را تشریح میکنند و نهایتاً متغیرهای
زمینهای با  8درجه آزادی قرار دارند که  13/5درصد از واریانس متغیر پاسخ را تبیین میکنند.
پیشفرض های مدل رگرسیون خطی از جمله آزمون نرمالیتی و آزمون همسانی واریانس نیز مورد
بررسی قرار گرفت و نتایج آن در جدول  9گزارش شده است.
جدول  .9آزمون پیشفرضهای مدل رگرسیون
مقدار آماره آزمون

درجه آزادی

.Sig

آزمون

کولموگرف-اسمیرنف

0/070

184

0/027

نرمالیتی

شاپیرو-ویلک

0/973

184

0/001

1/352

 13و 170

0/188

آزمون همسانی واریانس

بنا بر نتایج گزارششده در جدول  9فرض همسانی واریانس نیز در سطح آزمون  0/05رد نمیشود.
نتیجه آزمون نرمال بودن ماندههای مدل نیز نشان میدهد که فرض نرمال بودن ماندههای مدل رگرسیون در
سطح آزمون  0/05برقرار نمیباشد .با وجود اینکه فرض نرمال بودن ماندههای مدل رد شده است ،به دلیل
اینکه حجم نمونه در این مطالعه بزرگ است با توجه به قضیه معروف حد مرکزی نتایج گزارش شده توسط
مدل رگرسیون بهطور مجانبی صحیح میباشد .با این وجود پیش از ادامه تحلیل یکی از نمونهها که دارای
مانده بسیار کوچکتری نسبت به سایر نمونهها بود ،از مجموعه دادهها حذف گردید تا برآوردهای بهدست
آمده تحت تأثیر این مشاهده پرت قرار نگیرند.
یکی دیگر از فرضیههای مطرح در مدل رگرسیون ،فرض عدم وجود همخطی میان متغیرهای پیشبین
است که پیشتر در روششناسی به آن اشاره شد .وجود یا عدم وجود همخطی میان متغیرها را میتوان توسط

 312پژوهش نامه کتابداری و اطالع رسانی ،دانشگاه فردوسی مشهد

سال  ،11شماره  ،1بهار و تابستان 1400

شاخص ویآیاف )VIF( 1بررسی کرد .مقدار این شاخص برای متغیرهای پیشبین در جدول  1پیوست 2
گزارش شده است .با توجه به نتایج ارائهشده در این جدول ،میان اثرات متقابل در بلوک سوم همخطی قابل
مالحظهای مشاهده گردید .بنابراین بهمنظور رفع این مشکل ،مدل رگرسیون بلوکی قبل مجدد ًا مورد برازش قرار
گرفت با این تفاوت که در بلوک سوم از روش گامبهگام برای تشخیص اثرات متقابل معنادار و انتخاب یک مدل
تنک استفاده گردید (به شکل  2مراجعه شود) .ضرایب رگرسیون مدل نهایی در جدول  10گزارش شده است.
جدول  .10ضرایب رگرسیون مدل نهایی برای تبیین متغیر پاسخ «قصد رفتاری»
بلوک

ضریب

خطای

ضریب رگرسیون

رگرسیون

استاندارد

استاندارد

-0/239

0/396

آمادگی برای فناوری

0/161

0/074

0/131

سن ( 23تا  26سال)

1/259

0/557

0/568

2/261

تخصص

0/237

0/075

0/203

3/331

0/009

انتظار عملکرد

0/296

0/086

0/216

3/437

0/001

انتظار تالش

-0/148

0/087

-0/129

-1/700

0/091

تأثیر اجتماعی

0/172

0/072

0/152

2/403

0/017

شرایط تسهیلکنندگی

0/145

0/095

0/119

1/519

0/131

انگیزه لذتی

0/639

0/087

0/552

7/361

0/001

ارزش قیمتی

0/004

0/083

0/004

0/044

0/965

عادت

0/055

0/062

0/066

0/896

0/371

انتظار تالش * تخصص

0/298

0/151

0/611

2/126

0/024

-0/330

0/131

-0/660

-2/526

0/012

عامل
عرض از مبدأ

متغیرهای
زمینهای

اثرات
اصلی

اثرات
متقابل

انگیزه لذتی * سن
(باالتر از )23
ارزش قیمتی * سن
(باالتر از  23سال)

0/322

0/132

0/641

t

.Sig

-0/603

0/547

2/180

0/031
0/025

2/446

0/015

با توجه به جدول  10مشاهده شد که از میان متغیرهای زمینهای سه متغیر آمادگی برای فناوری ،سن
و تخصص رابطه معنی داری با «قصد رفتاری» دارند .در بلوک دوم ،از میان اثرات عوامل اصلی تنها رابطه سه

1. Variance Inflation Factor
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متغیر «انتظار عملکرد»« ،تأثیر اجتماعی» و «انگیزه لذتی» معنیدار بودند .در بلوک سوم که در آن یک انتخاب
مدل براساس روش گامبهگام صورت پذیرفته است ،تنها سه اثر متقابل «انتظار تالش*تخصص»« ،انگیزه
لذتی* سن» و «ارزش قیمتی* سن» با متغیر «قصد رفتاری» رابطه معنیدار داشتند .رابطه سایر اثرات متقابل با
قصد رفتاری معنیدار نبودند.
از میان عوامل اصلی ،رابطه بین انتظار عملکرد و قصد رفتاری مثبت و معنیدار است .رابطه انتظار
تالش با قصد رفتاری برای دانشجویان زبان منفی و در سطح آزمون  0/1معنیدار است ،در حالی که در
دانشجویان رشته فناوری اطالعات این رابطه مثبت مشاهده شده است.
رابطه انگیزه لذتی و قصد رفتاری را نیز باید با توجه به متغیر زمینهای سن تشریح کرد که این رابطه
برای همه دانشجویان مثبت بود ،اگرچه برای دانشجویان جوانتر ،این رابطه قویتر از دانشجویان مسنتر بود.
رابطه ارزش قیمتی و قصد رفتاری را نیز باید با توجه به متغیر زمینهای سن تشریح کرد که این رابطه
برای دانشجویان جوانتر تقریباً صفر و برای دانشجویان مسنتر ( 23سال و باالتر) مثبت و معنیدار بود.
با توجه به اینکه ضریب اثر مستقیم قصد رفتاری بر رفتار استفاده به سطح تجربه دانشجو وابسته است،
برای ارائه یک تفسیر مناسب ،مقدار این ضریب اثر مستقیم برای دو دسته دانشجویان کمتجربه و باتجربه
بهطور جداگانه برآورد و در جدول  11گزارش شده است.
جدول  .11ضرایب اثر مستقیم بر متغیر پاسخ «رفتار استفاده»
عامل

سطح

ضریب

خطای

ضریب رگرسیون

فاصله اعتبار  95درصد

نتیجه

تجربه

گرسیون

استاندارد

استاندارد

کران پایین

کران باال

قصد

کم

-0/282

0/464

-0/249

-0/788

1/099

غیر معنادار

رفتاری

زیاد

0/774

0/594

0/684

1/036

3/017

معنادار

الزم به ذکر است در روش بیزین بهمنظور بررسی معنیدار بودن یک اثر به فاصله اعتبار توزیع پسین
استناد میگردد .اگر مقدار صفر در فاصله اعتبار  95درصد وجود داشته باشد ،ضریب مسیر یادشده در سطح
آزمون  0/05معنیدار است و در غیر این صورت معنیدار نیست .با توجه به نتایج گزارششده در جدول
 ،11برای دانشجویان کمتجربه« ،قصد رفتاری» با «رفتار استفاده» رابطه معنیدار ندارد ،در حالی که برای
دانشجویان باتجربهتر رابطه مثبت و معنیداری میان «قصد رفتاری» و «رفتار استفاده» مشاهده میشود که با
توجه به ضریب رگرسیون استاندارد ( ،)0/684این رابطه نسبتاً قوی محسوب میشود .ضرایب اثر غیرمستقیم
نیز در جدول  12گزارش شده است.
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جدول  .12ضرایب اثر غیرمستقیم بر متغیر پاسخ «رفتار استفاده»
عامل

انتظار عملکرد

ضریب

خطای

تخصص

گرسیون

استاندارد

-0/099

0/003

-0/064

0/270

0/003

0/174

0/056

0/063

0/002

0/049

-0/039

-0/174

0/002

-0/134

- 0/ 3

سطح

سن

تجربه

سال

کم

-

-

زیاد

-

-

کم

-

زیاد

-

انتظار تالش

ضریب

فاصله اعتبار %95

زبان
انگلیسی
زبان
انگلیسی
علم

رگرسیون

کران

کران

استاندارد

پایین

باال

-0/205

0/049

بی معنا

0/339

معنادار

0/174

بی معنا

کم

-

زیاد

-

کم

-

-

زیاد

-

-

0/105

شرایط

کم

-

-

-0/032

0/001

تسهیلکنندگی

زیاد

-

-

0/088

0/001

0/064

-

-0/109

0/004

-0/083

-0/265

-

0/300

0/003

0/229

0/075

تأثیر اجتماعی

کم
زیاد
انگیزه لذتی
کم
زیاد
کم

ارزش قیمتی

زیاد
کم
زیاد

زیر
23
زیر
23
زیر
23
زیر
23
زیر
23
زیر
23
زیر
23
زیر

اطالعات
علم
اطالعات

0/019
-

نتیجه

معنادار

-0/022

0/001

-0/017

-0/123

0/056

بی معنا

0/059

0/001

0/045

-0/115

0/227

بی معنا

-0/038

0/001

-0/03

-0/117

0/026

بی معنا

0/001

0/082

-0/008

0/209

بی معنا

-0/023

-0/113

0/029

بی معنا

-0/044

0/198

بی معنا

0/066

بی معنا

0/446

معنادار

-

-0/093

0/003

-0/071

-0/233

0/056

بی معنا

-

0/257

0/003

0/196

0/056

0/395

معنادار

-

-0/031

0/001

-0/027

-0/114

0/027

بی معنا

-

0/083

0/001

0/071

-0/027

0/203

بی معنا

-

-0/049

0/002

-0/042

-0/16

0/034

بی معنا

-

0/135

0/001

0/116

0/003

0/279

معنادار
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23
عادت

کم

-

-

-0/018

0/001

-0/019

-0/098

0/028

بی معنا

زیاد

-

-

0/048

0/001

0/051

-0/052

0/177

بی معنا

با توجه به نتایج گزارششده در جدول  ،12تنها اثرات غیرمستقیم زیر معنیدار میباشند.
• برای دانشجویان باتجربه زیاد ،انتظار عملکرد رابطه غیرمستقیم ،مثبت و معنیدار با رفتار استفاده دارد.
• برای دانشجویان رشته زبان انگلیسی باتجربه زیاد ،انتظار تالش رابطه غیرمستقیم ،منفی و معنیدار با
رفتار استفاده دارد.
• برای دانشجویان باتجربه زیاد ،انگیزه لذتی رابطه غیرمستقیم ،مثبت و معنیدار با رفتار استفاده دارد.
• برای دانشجویان باتجربه زیاد و مسنتر (بیشتر از  23سال) ،ارزش قیمتی رابطه غیرمستقیم ،مثبت و
معنیدار با رفتار استفاده دارد.
نتیجه
در جدول  ،13شمای کلی از یافتههای پژوهش بر طبق روابط موجود در شکل  3فراهم شده است.
جدول  .13یافتهها بر اساس روابط موجود در مدل مفهومی تنک پژوهش
فرضیه
1
2
3
4
5
6
7

انتظار عملکرد بر قصد رفتاری بهمنظور پذیرش فناوری نرمافزارهای
کاربردی فهرستنویسی اجتماعی تأثیر معناداری میگذارد.
انتظار تالش بر قصد رفتاری بهمنظور پذیرش فناوری نرمافزارهای
کاربردی فهرستنویسی اجتماعی تأثیر معناداری میگذارد.
اثر اجتماعی بر قصد رفتاری بهمنظور پذیرش فناوری نرمافزارهای
کاربردی فهرستنویسی اجتماعی تأثیر معناداری میگذارد.
شرایط تسهیلکنندگی بر قصد رفتاری بهمنظور پذیرش فناوری نرم-
افزارهای کاربردی فهرستنویسی اجتماعی تأثیر میگذارد.
انگیزهی لذتی بر قصد رفتاری بهمنظور پذیرش فناوری نرمافزارهای
کاربردی فهرستنویسی اجتماعی تأثیر معناداری میگذارد.
ارزش قیمت بر قصد رفتاری بهمنظور پذیرش فناوری نرمافزارهای
کاربردی فهرستنویسی اجتماعی تأثیر معناداری میگذارد.
عادت بر قصد رفتاری بهمنظور پذیرش فناوری نرمافزارهای کاربردی
فهرستنویسی اجتماعی تأثیر معناداری میگذارد.

نتیجه

معناداری

تأیید

**0/001

عدمتأیید

0/091

تأیید

*0/017

عدمتأیید

0/131

تأیید

**0/001

عدمتأیید

0/965

عدمتأیید

0/371

توضیحات

 316پژوهش نامه کتابداری و اطالع رسانی ،دانشگاه فردوسی مشهد

فرضیه

نتیجه

سال  ،11شماره  ،1بهار و تابستان 1400

معناداری

سن ،جنسیت ،تجربه ،تخصص و آمادگی برای

تنها اثر تعدیلگر متغیر تخصص

فناوری بهعنوان متغیر تعدیلگر بر انتظار تالش
8

بر قصد رفتاری بهمنظور پذیرش فناوری نرم-

تأیید

*

0/024

افزارهای کاربردی فهرستنویسی اجتماعی
سن ،جنسیت و تجربه بهعنوان متغیر تعدیلگر بر
9

فناوری نرمافزارهای کاربردی فهرستنویسی

تأیید

*0/012

10

تنها اثر تعدیلگر متغیر ســن معنیدار
تأیید

*0/015

قصد رفتاری ،شرایط تسهیلکنندگی و عادت
11

افزارهای کاربردی فهرستنویسی اجتماعی

اســــت و اثر تعـدیلگر جنســـیـت و
تجربه معنیدار نیست.

اجتماعی تأثیر معناداری میگذارد.
به رفتار استفاده بهمنظور پذیرش فناوری نرم-

است و اثر تعدیلگر جنسیت و تجربه
معنیدار نیست.

سن ،جنسیت و تجربه بهعنوان متغیر تعدیلگر بر
فناوری نرمافزارهای کاربردی فهرستنویسی

جنسیت ،تجربه و آمادگی برای

تنها اثر تعدیلگر متغیر سن معنیدار

اجتماعی تأثیر معناداری میگذارد.
ارزش قیمتی بر قصد رفتاری بهمنظور پذیرش

معنیدار است و اثر تعدیلگر سن،
فناوری معنیدار نیست.

تأثیر معناداری میگذارد.
انگیزهی لذتی بر قصد رفتاری بهمنظور پذیرش

توضیحات

تنهـا اثر متغیر قصـــد رفتـاری معنـادار
تأیید

**0/001

تأثیر معناداری میگذارد.

اســــت و اثـر تـعــدیـلـگـر شـــرایـط
تســـهیـلکننـدگی و عـادت معنیدار
نیست.

تجربه و آشنایی با زبان انگلیسی بهعنوان متغیر
تعدیلگر بر قصد رفتاری بر رفتار استفاده
12

بهمنظور پذیرش فناوری نرمافزارهای کاربردی
فهرستنویسی اجتماعی تأثیر معناداری می-

تنها اثر تعدیلگر متغیر تجربه معنی-
تأیید

**0/001

دار است و اثر تعدیلگر آشنایی با
زبان انگلیسی معنیدار نیست.

گذارد.
*معناداری در سطح %95
**معناداری در سطح %99

از میان هفت عامل اصلی موجود در مدل مفهومی پژوهش ،تنها پنج عامل انتظار عملکرد ،انتظار
تالش (تنها در مورد تخصص فناوری اطالعات و علم اطالعات) ،اثر اجتماعی ،انگیزهی لذتی (با مداخلهی
تعدیلگر سن) و ارزش قیمتی (تنها در مورد افراد باالی  23سال) تأثیر مثبت و معناداری را بر قصد رفتاری
دارند .قصد رفتاری بهصورت مثبت و معناداری بر رفتار استفاده از نرمافزارهای کاربردی فهرستنویسی
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اجتماعی تأثیر میگذارد ،که تعدیلگر این رابطه تنها تجربه است.
اگر بخواهیم متغیرها را به ترتیب بیشترین به کمترین تأثیرشان بر قصد رفتاری در پذیرش فناوری
فهرستنویسی اجتماعی ،دستهبندی کنیم ،انتظار عملکرد و انگیزهی لذتی دارای بیشترین تأثیر هستند .بعد از
آن به ترتیب اثر اجتماعی ،ارزش قیمتی (با مداخلهی تعدیلگر سن) و انتظار تالش (با مداخلهی تعدیلگر
تخصص) دارای بیشترین به کمترین تأثیر میباشند.
به نظر میرسد برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،آنچه بیشتر از همه در استفاده از فناوری
فهرستنویسی اجتماعی اهمیت دارد ،سودمندی و لذتبخش بودن استفاده از آن میباشد که خود تأییدی
بر یافتههای حسنی و همکاران ( )1398است .هرچه سن دانشجویان بیشتر باشد ،به همان میزان ،بیشتر به پولی
که در ازای کارکرد این نرمافزار میپردازند بها میدهند.
بسیار جالب توجه می باشد که انتظار تالش در دانشجویانی که دارای تخصص در فهرستنویسی
هستند بیشتر پیشبینی کنندهی قصد رفتاری در استفاده از این قبیل نرمافزارها میباشد .جالبتر اینکه به نظر
میرسد علت اینکه انتظار تالش تنها با مداخلهی تخصص بر قصد رفتاری تأثیر معنادار (هرچند کمی) می-
گذارد ،درک آسانی بیشتر دانشجویانی باشد که به نحوی با فهرستنویسی آشنا هستند.
جنسیت ،آمادگی برای فناوری و آشنایی با زبان انگلیسی ،هیچ تأثیر تعدیلگری را بر روابط مدل
نشان ندادند .دو عامل عادت و شرایط تسهیلکنندگی هیچ رابطهای را با قصد رفتاری نشان ندادند .چنین
برداشت میشود که در میان دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،ممکن است عادت تأثیر معنادار و قطعیای به
استفاده از این نرم افزارها نداشته باشد ،به این دلیل که فرد به خاطر شرایط تحصیل ،مدتی خود را با این
نرمافزارها مشغول سازد و بعد از آن راغب به استفاده از آنها نباشد.
در مورد شرایط تسهیلکنندگی نیز میتوان چنین برداشت کرد که در ایران به دلیل دسترسی آسان
به این نرمافزارها ،دانشجویان نیازی به حمایت را از سوی شرایط جامعه احساس نمیکنند .در پایان ،با توجه
به نتایج حاصله از پژوهش حاضر ،مدل نهاییای برای پذیرش فناوری نرمافزارهای کاربردی فهرستنویسی
اجتماعی در شکل  3ارائه شده است.
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شکل  .3مدل پذیرش فناوری نرمافزارهای کاربردی فهرستنویسی اجتماعی

مهم ترین محدودیت پژوهش ،انتخاب دانشجویان تحصیالت تکمیلی برای جامعه بود ،زیرا
دانشجویان مقطع ارشد و دکتری در ترمهای باالتر به دلیل مشغولیت به کارهای پژوهشی ،پایاننامه و رسالهی
دکتری خود ،در دانشگاه حضور نداشتند و به ناچار دانشجوهای دکتری ترمهای پایینتر مورد مطالعه قرار
گرفتند .محدودیت دیگر را می توان زبان مادری دانشجویان دانست که فارسی بود و این نرمافزارها همه به
انگلیسی هستند.
منابع
بهرامی ،واحد ،و صنعت جو ،اعظم .)1393( .بررسی عوامل بازدارنده بر کاربرد فناوریهای وب  2در کتابخانههای
دانشگاهیایران .پژوهشنامه کتابداری و اطالع رسانی10.22067/riis.v4i2.17361 .92-71 ،)2(4 ،

حسنی ،محمدرضا ،موسوی چلک ،افشین ،شریف مقدم ،هادی ،و سالمی ،مریم .)1397( .فهرست نویسی اجتماعی
آری یا نه؟ :یک مرور نظام مند .کتابداری و اطالعرسانی .118-101 ،)4(22 ،بازیابی شده در تاریخ  9اسفند
 98از http://lis.aqr-libjournal.ir/article_80302_9c0fbd402e5d825fa29aea7b05ca3a44.pdf

حسنی ،محمدرضا ،موسوی چلک ،افشین ،شریفمقدم ،هادی ،و سالمی ،مریم .)1398( .نگرش فهرستنویسان ایرانی
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Study of the Effective Factors on Technology Acceptance of Social Cataloging Apps by
Postgraduate Students of Isfahan University Based on the UTAUT2 model
Mahsa Torabi
Mitra Pashootanizade
Ali Mansouri
University of Isfahan
Abstract
Introduction: Social cataloging applications are a new technology which its adoption can
affect the scientific, research, applied and commercial fields in many ways. Therefore,
the present study aimed to investigate the factors affecting the acceptance of the
mentioned technology by graduate students as a research group, based on the
secondary model of unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT2).
Methodology: This research is an applicable one, which has been done by mediating rolemodeling method. The research sample consisted of 184 students in the fields of
English language and literature, information science and computer engineering- the
trends of Information Technology at the University of Isfahan. Three fields of English,
cataloging and technology were selected. The data collection tool was the
questionnaire of Venkatesh about acceptance of technology which was used after
customizing and determining validity and reliability. Hypotheses and questions were
designed based on the relationships in the conceptual model of the research. The
conceptual model of the research was the UTAUT2 model plus three variables of
added profession, technology readiness and language. The research hypotheses were
analyzed using block regression model, probit regression model and path model.
Findings: The findings showed that among the seven factors in the main model, performance
expectancy and hedonic motivation had the most positive and significant effect on
behavioral intention. After that, the social effect, price value and effort expectancy,
by turn had a more to less effective effect on behavioral intention. Age moderated the
relationship between price value and hedonic motivation on behavioral intention.
Profession moderated the relationship between effort expectancy and behavioral
intention, and experience moderated the relationship between behavioral intention and
use behavior. Behavioral intention showed a very strong positive and significant
relationship on use behavior. It should be noted that the three modifiers of language,
technology readiness, and gender had no effect on model's relationships.
Conclusion: It seems that for graduate students, what is most important in using social
cataloging applications is their usefulness and enjoyment. The older the students, the
more they value the cost of running the software. An easy understanding of the use of
this technology in students who specialize in cataloging is more predictive of
behavioral intention in using such software.
Keywords: Social Cataloging Apps, UTAUT2 Model, Technology Acceptance Model,
University of Isfahan.
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چکیده
هدف :هدف اصلی این پژوهش امکانسنجی استفاده از شبکه استنادی فهرست منابع موجود در پیشنهاده
پژوهش دانشجویان تحصیالت تکمیلی برای پیشنهاد مقالههای مرتبط به آنهاست.
روششناسی :این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث روششناختی ،پژوهشی شبهآزمایشی است .تعداد
 60دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری از حوزه علوم انسانی در رشتههای تحصیلی گوناگون دانشگاه شیراز،
بهصورت هدفمند و داوطلبانه به کار گرفته شدند .در پژوهش حاضر پایگاه اطالعاتی «وب آو ساینس» و نرمافزار
 VOSviewerبه ترتیب برای گردآوری و تحلیل دادههای پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند.
یافتهها :یافتهها نشان داد فراوانی تعداد مقالههای تا حدی مرتبط قضاوت شده با اختالفی مثبت بیشترین فراوانی
را بین سه طبقه (مرتبط ،تا حدی مرتبط ،نامرتبط) دارد .کاربران مقالههای مرتبط پیشنهادی از طریق شبکه
استنادی منابع پیشنهاده پژوهش را اثربخش دانستند؛ همچنین ،دانشجویان دکتری بیش از دانشجویان ارشد
مقالههای پیشنهاد شده از طریق شبکه استنادی منابع پیشنهاده پژوهش را اثربخش دانستند؛ بهعبارتی ،دانشجویان
دکتری مقاالت پیشنهاد شده را مرتبطتر تشخیص دادند .همچنین دانشجویان با سطوح متفاوت دانش زبان
انگلیسی به یک میزان مقالههای پیشنهادی بر اساس شبکه استنادی را مرتبط تشخیص دادند .اطالعات استنادی
پیشنهاده پژوهش میتواند برای یافتن منابع مرتبط و در نتیجه ،غنیتر ساختن پژوهشها به کار گرفته شود و
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سامانههای پیشنهاددهنده مدارک علمی میتوانند از شبکه استنادی منابع مورد استفاده در پیشنهاده پژوهشها،
برای پیشنهاد مدارک مرتبط به کاربران استفاده کنند.
کلیدواژهها :شبکه استنادی ،سامانه های پیشنهاددهنده ،پیشنهاده پژوهش (پروپوزال) ،پایاننامه

مقدمه
در اثر پیشرفت سریع فناوری اطالعات و امکان نشر و تولید اطالعات توسط انبوه کاربران ،حجم
منابع و مستندات دیجیتال در شبکه جهانی وب بسیار زیاد شده است و این امر تعداد انتخابهای هر فرد برای
یافتن اطالعات مورد نظر را بیشتر میکند؛ از سوی دیگر ،بهدلیل نابسامانی اطالعات ،تصمیمگیری برای
گزینش مناسبترین منابع برای کاربران دشوار شده است .یکی از راهحلهای ارائه شده برای رفع این چالش،
استفاده از «سامانههای پیشنهاددهنده» است (گزانی و مینایی بیدگلی .)1392 ،این سامانههای هوشمند ،با
شناسایی عالیق و اولویتهای کاربر در فضای وب ،اطالعات موجود را پاالیش کرده و از میان آنها اطالعات
مناسب و مرتبط را عرضه میکنند (مرادیمنش ،درزی و اصغری.)1388 ،
یکی از مهمترین کاربردهای این سامانهها پیشنهاد مدارک علمی ،بهویژه مقالههای علمی ،به کاربران
است ( .)Ollagnier, Fournier, & Bellot, 2018; Agarwal, Haque, Liu & Parsons, 2005هدف این
سامانهها این است که به کاربران با هر نوع نیازی کمک کنند تا با سرعت و دقت بیشتری منابع اطالعاتی مورد
نیاز خود را بیابند؛ برای مثال ،سامانههای پیشنهاددهنده به پژوهشگران جوان و کمتجربه ،مقاالت جدید و
کالسیک را پیشنهاد میدهند تا نظریهها و عالیق پژوهشی خود را گسترش دهند؛ در مقابل ،برای پژوهشگران
باتجربه و دارای سوابق انتشار بیشتر و قویتر ،مقالههایی را پیشنهاد میدهند که مطابق با عالیق خاص پژوهشی
آنها باشد ( .)Bai, Wang, Lee, Yang, Kong, & Xia, 2019نتایج پژوهشها و مطالعات به نسبت پرشمار
گذشته ،مدارک پیشنهادی به پژوهشگران با استفاده از این سامانههای پیشنهاددهنده را اثربخش دانستند
( Meng, Gao, Li, Sun & Hou, 2013; Hanyurwimfura, Bo, Havyarimana, Njagi & Kagorora,

.)2015; Xia, Liu, Lee & Cao, 2016; Rollins, McCusker, Carlson & Stroll, 2017
در سامانههای پیشنهاددهنده ،پیشنهاد مدارک از راههای گوناگونی صورت میگیرد؛ در برخی بر
اساس رتبهبندی و نظر سایر کاربران (رویکرد مشارکتی)؛ در مواردی بر اساس متن مدارک (رویکرد محتوا
محور)؛ و در پارهای موارد بر اساس استنادهای آنها (رویکرد مبتنی بر گراف) .نتایج پژوهشها نشان میدهد
که بیش از  50درصد مقاالت حوزه سامانههای پیشنهاددهنده مقاالت تحقیقاتی ،رویکرد پاالیشِ محتوا محور
را به کار گرفتهاند و در مرحله بعد رویکرد پاالیش مشارکتی و رویکرد مبتنی بر گراف قرار دارد .تعداد
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اندکی از مقاالت نیز از رویکردهای رفتار کلیشهای ،1آیتم محور و ترکیبی استفاده نمودهاند ( & Rollins

.)et al., 2017; Beel, Aizawa, Breitinger & Gipp, 2017
با مرور پژوهشها میتوان گفت تاکنون در سامانهها و پایگاههای اطالعاتی علمی برای پیشنهاد
مدارک مرتبط به کاربران اغلب از بدنه مقاالت استفاده شده است و پتانسیل سایر منابع اطالعاتی ،مانند
پیشنهاده پژوهش و بهویژه شبکه استنادی منابع موجود در آنها برای پیشنهاد منابع مرتبط کمتر مورد توجه
قرار گرفته است .پیشنهاده پژوهش حاصل مطالعه ،تفکر و بررسی متون و مقاالت متعددِ مرتبط با یک موضوع
(عنوان) و گزینش مرتبطترین متون آن حوزه موضوعی است .نگارنده پیشنهاده پژوهش جهت نگارش آن،
احتماالً دهها مدرک بیش از آنچه را که به آن استناد کرده است ،مورد بررسی قرار داده است و از میان آنها
چندین مدرک را که مرتبط با موضوعش دانسته انتخاب و به آنها استناد نموده است .با این وجود ،نگارنده
پیشنهاده برای نگارش نسخه نهایی پایاننامه یا طرح پژوهشیاش همچنان به مدارک مرتبط بیشتری نیاز
خواهد داشت .فهرست منابع موجود در پیشنهاده یکی از اجزاء پیشنهاده پژوهش است که به نظر میرسد
پتانسیل الزم را برای پیشنهاد مدارک مرتبط داشته باشد .ایجاد یک شبکه استنادی که بر اساس فهرست منابع
موجود در پیشنهاده پژوهش شکل گرفته است میتواند بهطور بالقوه بستر جدیدی باشد برای یافتن منابع
مرتبط و پیشنهاد آنها به دانشجویانی که در حال تدوین پایاننامه یا رساله هستند .بر این اساس پژوهش حاضر
تالش دارد تا پتانسیل شبکه استنادی میان فهرست منابع پیشنهاده پژوهش را در پیشنهاد مقاالت مرتبط به
پژوهشگران بسنجد .در صورت تأیید قابلیت استفاده از فهرست منابع پیشنهاده برای این هدف ،میتوان
سامانهای برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی طراحی نمود که بر اساس شبکه استنادی موجود میان فهرست
منابع پیشنهاده پژوهش پایهگذاری شده باشد .با توجه به موارد پیشگفته این پژوهش در پی پاسخگویی به
پرسشهای زیر است:
 )1آیا دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،مقالههای پیشنهادی از طریق شبکه استنادی فهرست منابع
پیشنهاده را اثربخش میدانند؟
 )2آیا میان دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد از نظر اثربخش دانستن مقالههای پیشنهادی از طریق
شبکه استنادی فهرست منابع پیشنهاده تفاوتی وجود دارد؟
 )3آیا میان دانشجویان با سطوح متفاوت دانش زبان انگلیسی از نظر اثربخش دانستن مقالههای پیشنهادی
از طریق شبکه استنادی فهرست منابع پیشنهاده تفاوتی وجود دارد؟
1. Stereotyping
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روششناسی
پژوهش حاضر از نظر هدف در گروه پژوهشهای کاربردی قرار میگیرد و از حیث روششناختی،
پژوهشی با رویکرد کمی و شبه آزمایشی است .مداخله یا آزمایش در این پژوهش عبارت است از ارائه
مقالههای مرتبط به دانشجویان تحصیالت تکمیلی بر اساس شبکه استنادی فهرست منابع پیشنهاده پژوهش و
قضاوت آنها در ارتباط با میزان ربط مقالهها با موضوع پیشنهاده پژوهش یا همان نیاز اطالعاتی آنها.
جامعه پژوهش شامل دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه شیراز از حوزه علوم انسانی است .در
این پژوهش ،تعداد  60نفر دانشجویان تحصیالت تکمیلی کارشناسی ارشد و دکتری (از هر مقطع  30نفر)
در رشتههای تحصیلی مختلف از حوزه علوم انسانی ،بهصورت داوطلبانه بهعنوان نمونه پژوهش به کار گرفته
شدند و  60پیشنهاده پژوهشی آنها بررسی شد.
گردآوری دادهها در این پژوهش در چند گام بهشرح زیر انجام شد:
 -1ابتدا در هر مقطع تحصیلی تعداد  30دانشجوی کارشناسی ارشد و  30دانشجوی دکتری در حوزه
علوم انسانی که تمایل به همکاری در پژوهش داشتند انتخاب و نحوه انجام پژوهش برای آنها توضیح
داده شد و فهرست منابع پیشنهاده پژوهش آنها در اختیار پژوهشگر قرار گرفت.
 -2با استفاده از چکلیست اولیه که به دانشجویان تحصیالت تکمیلی داده شد اطالعات جمعیتشناختی
دانشجویان گردآوری شد.
 -3اطالعات جمعیت شناختی و پیشنهاده پژوهشها در یک فایل اکسل ثبت شد .در حقیقت برای هر
دانشجو/پروپوزال یک رکورد اطالعاتی تعریف شد که اطالعات مرتبط با رشته و مقطع تحصیلی،
تعداد منابع پیشنهاده پژوهش هر دانشجو ،سال انتشار مقاالت پیشنهادی ،تعداد پیوندها 1و استنادهای2

مقاالت مرتبط پیشنهادی و همچنین رتبه بندی هر مقاله که توسط هر کاربر انجام شد و سطح زبان
هر کاربر در آن ثبت شد.
 -4با مراجعه به پایگاه اطالعاتی «وبآوساینس» و قسمت جستجوی این پایگاه ،اطالعاتِ کاملِ تمامی
مقالههای انگلیسی موجود در فهرست منابع پیشنهادههای پژوهشی دانشجویان ،که در شبکه استنادی
این پایگاه موجود و نمایه شده بود ،استخراج شد .همچنین به غیر از اطالعات کتابشناختی مقاالت،

1. Links
2. Citation
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اطالعات مدارکی که به این مقاالت استناد 1کردند و تعداد استنادات 2یا منابع استنادشده 3خود این
مقاالت نیز استخراج و ذخیره شد (شکلهای  1و  .)2بدین ترتیب شبکه استنادی میان مقالههای
موجود در فهرست پیشنهاده پژوهشها با استفاده از پایگاه وبآوساینس تشکیل شد.

شکل  .1نمونهای از صفحه مربوط به اطالعات مدارک در پایگاه استنادی «وبآوساینس»

شکل  .2نمونهای از صفحه مربوط به ذخیره اطالعات کامل کتابشناختی مدارک در پایگاه استنادی وبآوساینس

1. Citation Network
2. Time Cited
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 -5پس از استخراج اطالعاتِ منابع پیشنهاده پژوهشها از پایگاه وبآوساینس ،این اطالعات جهت
استخراج شبکه استنادی وارد نرمافزار  VOSviewerگردید (شکل  )3و در نهایت یک فایل خروجی
«اکسل» از اطالعات مدارک مستخرج از شبکه استنادی ،با استفاده از این نرمافزار بهدست آمد.

شکل  .3نمونهای از شبکه استنادی استخراج شده در محیط نرمافزار VOSviewer

 -6در این گام در هر مورد ،ده نتیجه اول که بر اساس شاخصهای ،سال انتشار  2000و باالتر ،بیشترین تعداد
پیوندها و بیشترین تعداد استنادها باالترین رتبه 1را داشت ،بهعنوان مدارک پیشنهادی انتخاب گردید.
 -7مدارک پیشنهادی استخراج شده برای هر پیشنهاده پژوهش کدگذاری و به رکورد اطالعاتی مربوطه
افزوده شد.
 -8عنوان ،چکیده و کلیدواژههای  10مدرک پیشنهادی انتخاب شده ،که در فهرست منابع پیشنهاده
پژوهش دانشجویان نبودند ولی در شبکه استنادی استخراج شده از پایگاه وبآوساینس موجود
بودند ،در اختیار دانشجویان تحصیالت تکمیلی قرار گرفت و از آنها خواسته شد در مورد ربط
مدارک پیشنهادی قضاوت کنند.
1. Rank
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یافتههای پژوهش
الف .سنجش اثربخشی مقالههای پیشنهادی از طریق شبکه استنادی فهرست منابع پیشنهاده از دیدگاه
دانشجویان تحصیالت تکمیلی

بهمنظور تعیین اثربخشی مقالههای پیشنهادی از طریق شبکه استنادی فهرست منابع پیشنهاده ،با توجه
به رتبهای بودن متغیرها ،از آزمون ناپارامتری «کایدو تک متغیره» استفاده شد .با در نظرگرفتن مقدار کایدو
بهدست آمده ،از دیدگاه کاربران میان درجه ربط (مرتبط ،تا حدی مرتبط و نامرتبط) مقاالت پیشنهاد شده،
از لحاظ آماری تفاوت وجود دارد (.)χ2 (2, N=60) =43.60, P ˂ 0.5
جدول  .1میزان اثربخشی مقالههای پیشنهادی از طریق شبکه استنادی فهرست منابع پیشنهاده
درجه ربط

فراوانی مشاهده شده

فراوانی مورد انتظار

اختالف

χ2

مرتبط

10

20

-10

df=2

تاحدی مرتبط

44

20

24

نامرتبط

6

20

-14

کل

60

P

0/001
43/60

نتایج جدول ( )1نشان میدهد فراوانی تعداد مقالههای تا حدی مرتبط قضاوت شده برابر با  44است
و با اختالفی مثبت نسبت به فراوانی مورد انتظار ،بیشترین فراوانی را بین این سه طبقه دارد .در مقابل فراوانی
مقالههای نامرتبط برابر با شش و اختالفی برابر با  -14از فراوانی مورد انتظار دارد .بنابراین با توجه به موارد
ذکر شده ،می توان گفت کاربران مقاالت مرتبط پیشنهادی از طریق شبکه استنادی منابع پیشنهاده پژوهش را
اثربخش دانستند.
ب .مقایسۀ قضاوت ربط دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری درباره اثربخشی مقالههای پیشنهادی از طریق
شبکه استنادی فهرست منابع پیشنهاده

بهمنظور سنجش تفاوت اثربخشی مقالههای پیشنهادی از طریق شبکه استنادی فهرست منابع پیشنهاده
در دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری با توجه به نرمال نبودن توزیع دادهها از آزمون ناپارامتریک
«یومان ویتنی» استفاده شد .نتایج این آزمون نشان داد که بین دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد از نظر
اثربخش دانستن مقاله های پیشنهاد شده از طریق شبکه استنادی منابع پیشنهاده پژوهش تفاوت معنیداری
وجود دارد (.)sig=0/01,U=321/00
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جدول  .2نتایج آزمون یومان ویتنی جهت مقایسه اثربخشی مقالههای پیشنهادی از نظر دانشجویان دکتری
و کارشناسی ارشد
متغیر
اثربخشی مقالههای پیشنهادی

میانگین رتبهها
کارشناسی ارشد

دکتری

26/20

34/80

آماره U

آماره Z

سطح معنیداری

321/00

-2/46

0/01

مقایسه میانگین رتبه ها در دو گروه نشان داد که دانشجویان دکتری بیش از دانشجویان کارشناسی
ارشد مقاله های پیشنهاد شده از طریق شبکه استنادی منابع پیشنهاده پژوهش را اثربخش دانستند؛ بهعبارتی،
دانشجویان دکتری مقاالت پیشنهاد شده را مرتبطتر تشخیص دادند (جدول .)2
ج.مقایسه قضاوت دانشجویان با سطوح متفاوت دانش زبان انگلیسی در مورد مقالههای پیشنهادی از طریق
شبکه استنادی فهرست منابع پیشنهاده پژوهش

بهمنظور سنجش تفاوت اثربخشی مقالههای پیشنهادی در دانشجویان با سطوح دانش زبان انگلیسی
(ضعیف ،متوسط و قوی) با توجه به نرمال نبودن توزیع دادهها از آزمون ناپارامتریک «کروسکال والیس»
استفاده شد.
جدول  .3نتایج آزمون «کروسکال والیس» مقایسه اثربخشی مقالههای پیشنهادی از طریق شبکه استنادی
فهرست منابع پیشنهاده پژوهش از نظر دانشجویان با سطوح متفاوت زبان انگلیسی
متغیر

خی دو

درجه آزادی

سطح معنیداری

اثربخشی مقالههای پیشنهادی

1/41

2

0/49

نتایج این آزمون نشان داد که بین دانشجویان با سطوح متفاوت زبان از نظر اثربخش دانستن مقالههای
پیشنهاد شده از طریق شبکه استنادی منابع پیشنهاده پژوهش تفاوت معنیداری وجود ندارد
()sig=0/49,x2=1/41؛ بهعبارتی ،دانشجویان با سطوح متفاوت دانش زبان انگلیسی به یک میزان مقالههای
پیشنهادی بر اساس شبکه استنادی را مرتبط تشخیص دادند (جدول .)3
نتیجه
در این پژوهش تالش شد تا پتانسیل شبکه استنادی فهرست منابع پیشنهاده در پیشنهاد مقاله مرتبط به
پژوهشگران به محک آزمون گذاشته شود .نتایج نشان داد که کاربران مقالههای مرتبط پیشنهادی بر اساس شبکه
استنادی منابع پیشنهاده پژوهش را اثربخش دانستند .همسو با نتایج این پژوهش ،نتایج پژوهشها و مطالعات گذشته
نیز نشان از اثربخشی منابع پیشنهادی به کاربران با استفاده از الگوریتمها و سامانههای پیشنهاددهنده داشت ( Meng

.)& et al., 2013; Hanyurwimfura & et al., 2015; Xia & et al., 2016; Rollins & et al., 2017
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پیشنهاده پژوهش نقشه و رکن اصلی هر پژوهش است که در آن پژوهشگر مسیر و اهداف پژوهش
خود را مشخص میکند و سپس جهت دستیابی به اهداف به جستجو و آزمایش میپردازد .بیاطالعی پژوهشگر
از پژوهشهای مرتبط پیشین که به هر دلیلی از چشم او دور ماندهاند ممکن است ضرورت انجام پژوهش را
متأثر سازد و/یا گاهی مسیر اجرای آنرا تغییر دهد .اینکه اکثر دانشجویان مورد مطالعه منابع مرتبط پیشنهادی را
اثربخش دانستهاند ،بهطور ضمنی به این نکته اشاره دارد که عالوه بر منابع مورد استفاده آنها در پیشنهاده
پژوهش ،مطالعات و منابع مرتبط دیگری هم وجود داشته است که از آن بیاطالع بودهاند .عالوه بر این ،حتی
پس از نگارش پیشنهاده پژوهش ،دانشجو برای نگارش نسخه نهایی پایاننامه یا رسالهاش همچنان به مدارک
ال به دالیلی همچون حجم عظیم منابع
مرتبط بیشتری نیاز خواهد داشت .دانشجویان تحصیالت تکمیلی معمو ً
اطالعاتی ،ناآشنایی با آشنایی محدود با سازوکارهای جستوجو ،نداشتن مهارت کافی برای اولویتبندی و
ط
انتخاب از میان نتایج بازیابی شده ،عدم تسلط به زبانهای بینالمللی برای یافتن سریع و آسان محتوای مرتب ِ
مورد نظرشان با دشواریهایی مواجهاند؛ بنابراین ،پیشنهاده پژوهش بهدلیل اطالعات غنی و ارزشمندی که در
خود دارد میتواند تا حد زیادی در رفع این مشکالت مؤثر واقع شود .دالیل گوناگونی را برای باال بودن فراوانی
مقالههای قضاوت شده با عنوان «تا حدی مرتبط» میتوان برشمرد .یکی از این دالیل میتواند ابهام دانشجویان
در مرحلۀ نگارش پیشنهاده باشد بهطوری که با نوعی محافظهکاری در قضاوت ربط مقالههای پیشنهادی همراه
شود .دلیل دیگر نیز برای این یافته میتواند مشکل عنوان یا چکیدههای مقالههای پیشنهادی باشد که آزمودنیها
را با نوعی عدم قطعیت مواجه میکند.
همچنین نتایج نشان داد که بین دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد از نظر اثربخش دانستن مقالههای
پیشنهاد شده از طریق شبکه استنادی منابع پیشنهاده پژوهشها تفاوت معنیداری وجود داشت و دانشجویان دکتری
مقاالت پیشنهاد شده را مرتبطتر تشخیص دادند .از جمله دالیل احتمالی که میتوان برای این یافته در نظر گرفت
این است که معمو ًال ابعاد کار در دوره دکتری بسیار گستردهتر و عمیقتر از کارشناسی ارشد است .پایاننامه
کارشناسی ارشد میتواند پژوهشی باشد که مطالعات و پژوهشهای قبلی انجام شده را تکمیل میکند اما رساله
دکتری لزوم ًا بایستی حاصل پژوهش روی موضوع جدیدی باشد؛ بهعالوه ،رساله دکتری نسبت به پایاننامه ارشد،
دامنه گستردهتر ،فرضیات قویتر و تحلیل عالمانهتر و نوآوری بیشتری را میطلبد؛ به همین دالیل ،دانشجویان
دوره دکتری دنبال منابع بیشتر برای غنیتر کردن پژوهش خود هستند.
همچنین ،این یافته میتواند بهدلیل اشراف و دانش موضوعی خود دانشجویان دکتری نسبت به
دانشجویان دوره کارشناسی ارشد باشد .در پایاننامۀ کارشناسی ارشد ،معموالً دانشجو برای نخستین بار یک
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کار پژوهشی جدی را آغاز میکند و نسبت به موضوع مورد مطالعه کمتر شناخت دارد .در این دوره از
دانشجو بیشتر انتظار میرود به اصول روش تحقیق تسلط یابد و با راهنمایی اساتید راهنما و مشاور الفبای
پژوهش را بیاموزد؛ در صورتی که در رسالۀ دکتری نهتنها باید پژوهش از اصالت و نوآوری الزم برخوردار
باشد ،بلکه باید اندیشهها ،تفسیرها ،و تحلیلهای خود را دربارۀ هرگونه اطالعات گردآوری شده ،بیان کند.
به عبارت دیگر در رسالۀ دکتری پژوهشگر باید بتواند حقایقی جدید ارائه دهد یا حقایقی بیان کند که ناقض
یا تأییدکننده نظریات قبلی باشد ؛ بنابراین ،طبیعی است که در پی دستیابی به کلیه منابعی باشد که به نحوی
او را در این راستا کمک کنند.
از جمله دالیل احتمالی دیگر در این رابطه ،به ماهیت پیشنهاده پژوهش در دورههای کارشناسی
ارشد و دکتری بازمیگردد .معموالً پیشنهاده پژوهش دوره دکتری نسبت به کارشناسی ارشد مفصلتر و
دقیقتر است چون بایستی تشریح کاملی باشد از آنچه قرار است در پایاننامه ذکر گردد؛ اما در پیشنهاده
پژوهش دوره کارشناسی ارشد ،مطرح شدن موارد ضروری کافی به نظر میرسد .بهعالوه ،به دالیل پیشگفته
در رابطه با دانش موضوعی غنی تر دانشجویان دکتری و گستره کار آنها ،به احتمال زیاد کیفیت و ربط
موضوعی منابع مندرج در فهرست منابع پیشنهاده پژوهش دوره دکتری با پیشنهاده پژوهش کارشناسی ارشد
متفاوت خواهد بود .با این پیشفرض ،با توجه به اینکه برای تشکیل شبکه استنادی میان مدارک و تعیین منابع
مرتبط و پیشنهاد آنها به هر دو گروه دانشجویان از فهرست منابع موجود در پیشنهادههای پژوهش استفاده
شد ،مشخص است که هرچه منابع اولیه به کار رفته برای تشکیل شبکه استنادی مرتبطتر باشند احتمال یافتن
منابع مرتبطتر دیگر هم بیشتر خواهد شد؛ در نتیجه ،اثربخشتر دانستن منابع پیشنهادی توسط دانشجویان
دوره دکتری نسبت به کارشناسی ارشد خیلی دور از انتظار نیست.
از سوی دیگر نتایج نشان داد بین دانشجویان با سطوح متفاوت دانش زبان انگلیسی از نظر اثربخش
دانستن مقاله های پیشنهاد شده از طریق شبکه استنادی منابع پیشنهاده پژوهش تفاوت معنیداری وجود
نداشت ؛ به عبارت دیگر ،دانشجویان با سطوح متفاوت دانش زبان انگلیسی به یک میزان مقالههای پیشنهادی
بر اساس شبک ه استنادی پیشنهاده پژوهش را مرتبط تشخیص دادند .یکی از عواملی که در پژوهشهای حوزه
بازیابی اطالعات ،بهویژه بازیابی بین زبانی ،تأثیرش بر عملکرد کاربر مورد تأیید قرار گرفته است سطح زبان
کاربران است؛ بنابراین ،این احتمال وجود داشت که این متغیر بر قضاوت کاربران از میزان ارتباط مقالههای
پیشنهادی تأثیرگذار باشد؛ اما نتایج این پژوهش نشان داد که مقالههای پیشنهاد شده از طریق شبکه استنادی
حتی برای کاربرانی مانند کاربران فارسیزبان که زبان اصلی آنها انگلیسی نیست و با مانع زبانی برای دستیابی
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به اطالعات و مدارک علمی مواجه هستند هم میتوان بهره گرفت .یکی از دالیلی که برای یافتههای این
بخش از پژوهش میتوان بیان کرد این است که دانشجویان صرف وجود کلیدواژههای مهم و مرتبط با
موضوع پژوهش خود در عنوان یا چکیدۀ مقاالت پیشنهادی را دلیلی برای مرتبط دانستن آن میدانند .در
صورت اثبات این دلیل ،میتوان گفت که رفتار استفاده از اطالعات و بهخصوص مقالههای علمی باید در
دانشجویان اصالح شود .بهگونهای که آنان به هنگام قضاوت در مورد ارتباط منابع اطالعاتی با پژوهش خود
تمامی بخش ها از جمله هدف و روش انجام پژوهش را نیز مورد توجه خود قرار دهند .شاید بتوان ارتباطی
بین یافتههای این بخش و بخش اول که آزمودنیها در بیشتر موارد مقالههای پیشنهادی را تا «حدی مرتبط»
قضاوت کردند برقرار کرد؛ به این صورت که به خاطر این مسئله که پژوهشگران تنها وجود کلیدواژههای
مرتبط با پژوهش خود را در متن چکیده بررسی می کنند با قاطعیت باال یعنی قضاوت «کامالً مرتبط» نمی-
توانند در مورد ربط مقالۀ پیشنهادی تصمیمگیری کنند.
نتایج بهدست آمده این پژوهش از دو جنبه نظری و عملی قابل مالحظه است؛ از جنبه نظری ،با توجه
به کمبود پژوهشهایی که در آن از پیشنهاده پژوهش دانشجویان تحصیالت تکمیلی برای توصیه و پیشنهاد
مدارک به آنها استفاده شده باشد ،مشهود است .بنابراین میتوان پژوهش حاضر را تالشی دانست در جهت
توسعه سامانههای پژوهشی که از پیشنهادههای پژوهشی و منابع موجود در آنها ،جهت ارائه منابع و مقالههای
پیشنهادی به کاربران استفاده کنند .از جنبه عملی نیز ،نتایج این پژوهش به پژوهشگران ،طراحان سامانههای
پژوهشی و سامانههای توصیهگر منابع علمی و همچنین سامانههای بازیابی اطالعات و متخصصان و مشاوران
اطالعاتی در این حوزهها کمک خواهد کرد که دریابند اطالعات استنادی پیشنهاده پژوهشها میتواند برای
یافتن اطالعات و منابع مرتبط دیگر و در نتیجه ،غنیتر ساختن پژوهشها به کار گرفته شود.
در نهایت باید به این امر اشاره کرد که در این پژوهش پتانسیل شبکه استنادی فهرست منابع به زبان
انگلیسی پیشنهاده پژوهش در پیشنهاد مقالههای مرتبط به زبان انگلیسی به پژوهشگران بهدست آمد .با توجه
به اهمیت سامانه های پیشنهاددهنده پژوهشی و نیاز کاربران و پژوهشگران به منابع و مدارک مرتبط ،انجام
پژوهشهای مشابه پژوهش حاضر درباره سامانههای پژوهشی که در آنها از شبکه استنادی منابع فارسی
موجود در پیشنهاده پژوه ش دانشجویان تحصیالت تکمیلی برای پیشنهاد مدارک مرتبط استفاده شود ،الزم
به نظر میرسد .همچنین موضوع استفاده از متغیرها و شاخصهای سنجههای استنادی دیگر برای تشکیل
شبکه استنادی مانند اشتراک در مآخذ ،هم استنادی و فاصله استنادی جهت رسیدن به نتایج اثربخشتر،
دقیقتر و صحیحتر برای پیشنهاد به پژوهشگران ،برای پژوهشهای آتی در این زمینه پیشنهاد میشود.
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Feasibility Study of Using References Citation Network in Postgraduate Students’
Proposal for Suggesting Related Articles
Ebrahim Pabarja
Javad Abbaspour
Seyed Majid Nabavi
Shiraz University
Abstract:
Introduction: The current study aims at determining the possibility of applying the citation
network of the available references in postgraduate students’ research proposals for
suggesting related articles.
Methodology: As a quantitative and quasi-experimental research, 60 graduate students (30
MA and 30 Ph.D.) from Shiraz University, were purposefully selected and voluntarily
participated in the study. The participants were students of different fields of study in
the area of social science. The Web of Science Citation Indexing database, from which
the source citation network was derived, was used in the study.
Findings: The findings showed that the frequency of the partially related articles was the
highest among the three classes of articles (related, partially related, and unrelated).
The results of the study also maintained the positive opinion of the users of the related
articles suggested by reference citation network to be as effective. Comparing to the
MA students, the Ph.D. candidates were also shown to consider the suggested articles
to be more effective. That is, the PhD candidates regarded the suggested articles as
more related. Moreover, participants with different levels of English language
proficiency similarly assessed the relation of the suggested articles.
Conclusion: The findings of this study can provide information for researchers, research
systems designers, scientific source and information retrieval system advisors and
specialists in the related area about the way the proposals’ citation information can be
used for finding relevant information and sources, and accordingly, enriching
researches.
Keywords: Citation network, Recommender System, Proposal, Thesis, Related Articles,,
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چکیده
هدف :طراحی و پیادهسازي سامانه اطالعات مدیران ،بهویژه در بخش عمومی ،كاري چالشی ،دشوار و
زمانبر است .هدف این نوشتار ،ارائه یک مدل تجربی براي پیادهسازي سامانه اطالعات مدیران در حوزه
دانشگاهی است.
روششناسی :روششناسی اصلی براي انجام این كار ،روش پژوهش علم طراحی است و از الگوهاي تحقیق
و توسعه و نمونهسازي در این روششناسی ،جهت ساخت و تكمیل راهحلها و فرآیندها استفاده شده است.
یافتهها :در این نوشتار یک مدل تجربی تكاملیافته براي تولید و پیادهسازي سامانه اطالعات مدیران ،در
حوزه دانشگاهی ارائه شده است .این مدل شامل ساختار اجرا ،فرآیندها ،روشها و راهنماییهایی جهت مواجه
با چالشهاي مختلف در پیادهسازي چنین سامانهاي است.
نتیجه :مدل ارائه شده در عمل و در طی زمان طوالنی استفاده (بیش از  5سال) كارایی خود را نشان داده
است .با توجه به مشابهت بافت دانشگاههاي مختلف ،استفاده از این مدل میتواند باعث كاهش هزینهها و
افزایش سرعت پیادهسازي سامانههاي مشابه در حوزه دانشگاهی شود.
کلیدواژهها :طراحی سامانه اطالعات مدیران ،توسعه انباره داده ،فرآیند نیازسنجی اطالعاتی مدیران ،فرآیند
پاسخگویی به نیاز اطالعاتی مدیران ،سامانه اطالعات مدیران دانشگاهی

 .1دكتراي مدیریت فناوري اطالعات ،مركز فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه فردوسی مشهد؛ omid@um.ac.ir
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مقدمه و بیان مسأله
سامانه اطالعاتی مدیران ( )MIS1راهبردي است كه سازمانها براي استفاده از مجموعه اطالعات
سازمانی در جهت تحقق اهداف خود ،به كار میگیرند ) .(Sousa & Oz, 2014در این سامانه ،اطالعات
مورد نیاز مدیران بهصورت تجمیعی و قابل انعطاف ارائه میشود .اطالعات ارائه شده توسط چنین سامانهاي
عالوه بر توانمندسازي مدیر در اتخاذ تصمیمات دقیقتر ،امكان شناسایی مسائل و فرصتها را نیز فراهم
خواهد كرد .همچنین با تجمیع دادههاي ارزشمند سازمانی ،دانش و تجربه سازمان بهعنوان یكی از مهمترین
انواع سرمایههاي فكري ،حفظ و نگهداري میشود ).(De Santis & Presti, 2018

امروزه مؤسسات آموزش عالی بهصورت گستردهاي از فناوري اطالعات براي خودكارسازي فرآیندهاي
خود استفاده میكنند و در این میان  MISبراي بهرهبرداري مؤثر از اطالعات ،محبوبیت یافته است

(Mukhtar,

) .Sudarmi, Wahyudi, & Burmansah, 2020دانشگاه فردوسی مشهد نیز از سال  1394كار توسعه  MISرا با
زیرساخت انباره داده 2شروع كرده و در حال حاضر در حال گسترش استفاده از این سامانه میباشد.
از آنجا كه طراحی ،هدایت و نظارت روي  MISفرآیندي دائمی و هزینهبر است )(Chulkov, 2017

ارائه مدلهایی مبتنی بر تجارب موفق ،به سازمان ها در كاهش هزینه و افزایش میزان موفقیت كمک زیادي
خواهد كرد .در این نوشتار سعی شده است ،چنین مدلی بر اساس تجربه دانشگاه فردوسی مشهد ارائه شود.
سامانههاي اطالعاتی از عناصر نرمافزاري ،سختافزاري ،روالها و افراد تشكیل میشوند

& (Williams

) .Sawyer, 2014مدل ارائه شده در این نوشتار بر روي روالها ،نقش افراد و همچنین ساختار كلی نرمافزاري
تمركز دارد.
مفاهیم
انبارهداده :یک مخزن منحصربهفرد و تجمیعی از تمام اطالعات داخلی و خارجی مورد نیاز سازمان
است كه در آن دادهها به قالب خاصی كه چندبعدي 3خوانده میشود ،ذخیرهسازي میشوند .طراحی و
بهروزآوري انباره داده پرهزینهترین فعالیت در یک سامانه اطالعاتی است .در این فعالیت باید بر اساس
نیازمندي اطالعاتی ،ساختار داده مناسبی طراحی و دادهها از منابع مختلف با فرآیندي با نام
استخراجـتبدیلـبارگزاري ( )ETL4در آن بارگذاري شوند .چرخه زندگی ایجاد و توسعه یک انباره داده در
1. Management Information System
2. Data Warehouse
3. Multi-Dimensional
4. Extraction-Transformation-Loading
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(شكل  )2نشان داده شده است ).(Kimball, Ross, Thornthwaite, Mundy, & Becker, 2008

شکل  .1چرخه زندگی ایجاد و توسعه انباره داده

مکعب اطالعاتی :1در طراحی چندبعدي انباره داده ،مفاهیم اطالعاتی بهصورت جداول اطالعاتی
خاصی با عنوان مكعب اطالعاتی تعریف میشوند .هر مكعب اطالعاتی داراي تعدادي بعد 2و یک یا چند
اندازه 3است .با این شكل طراحی در انباره داده براي پردازش و تحلیل سریع دادهها بهینه است

(Kimball,

).Ross, Thornthwaite, Mundy, & Becker, 2008
پردازش تحلیلی برخط :)OLAP( 4ابزاري است كه به كمک آن كاربر نهایی میتواند بدون نیاز به
فرد یا ابزار دیگر 5بر روي اطالعاتی كه بهصورت مكعب اطالعاتی ذخیره شدهاند ،تحلیل انجام دهد .تحلیل
دادهها با استفاده از عملگرهاي مختلفی همچون انتخاب ،6بریدن به قطعات كوچكتر ،7حركت به عمق 8و
تجمیع 9انجام میشود ).(Sharma & Girdhar, 2014

مخزن دادههای عملیاتی ( :)ODS10نوعی از پایگاه داده كه بهعنوان یک ناحیه میانی براي انباره داده عمل
میكند .این مخزن داده ،معمو ًال از تصویر لحظهاي پایگاه دادههاي عملیاتی ایجاد میشود و اجراي فرآیندهاي
 ETLو استخراج گزارشات با نیازمندي پردازش باال بر روي این نوع انباره داده صورت میگیرد تا از ایجاد اختالل

1. Information cube
2. Dimension
3. Measure
)4. Online Analytical Processing (OLAP
5. Self-service
6. Selection
7. Dicing
8. Drill-down
9. Roll-up
10. Operational Data Storage
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بر روي خدمات عملیاتی سازمان جلوگیري شود ).(Turban, Sharda, Aronson, & King, 2008

روش
از آنجا كه طراحی سامانههاي اطالعاتی باید بر اساس گامهاي عملیاتی و روالهایی باشد كه مبتنی
بر نیاز افراد درگیر پروژه طراحی شدهاند ) ،(Peppard & Ward, 2016بخشی از مدل ارائه شده در این
نوشتار به معرفی فرآیندها اختصاص یافته است .براي ساخت این بخش از روش پژوهش علم

طراحی1

( )DSRو الگوهاي تحقیق و توسعه 2و نمونهسازي 3استفاده شده است .در روششناسی ،DSR 4چرخه آگاهی
از مسأله ،ارائه پیشنهادي براي حل آن ،توسعه پیشنهاد و ارزیابی نتایج حاصل از اجراي پیشنهاد تا رسیدن به
نتایج مطلوب تكرار میشود .در هر تكرار دانش بهدست آمده در چرخه ،براي افزایش آگاهی از مسأله و
بهبود راهحلها ،مورد استفاده قرار میگیرد ) .(Vaishnavi & Kuechler, 2015بر همین اساس ،در طول
اجراي پروژه ،مدلهاي تجربی براي هر فرآیند پیشنهاد و در عمل و بر اساس بازخوردهاي دریافتی از افراد
درگیر پروژه ،ارتقاء یافته و تكمیل شدند .بخش دیگري از مدل به معرفی مهمترین چالشهاي پیش رو در
پیادهسازي سامانه اطالعات مدیران دانشگاهی و راهحلهاي پیشنهادي اختصاص دارد .این بخش نیز با
رویكردي كیفی و بر اساس مطالعه اسناد و برگزاري جلسات گروه تمركز 5تدوین شده است .مقصود از
اسناد در اینجا صورتجلسات كمیته راهبري و كمیتههاي  MISمعاونتهاي دانشگاه و همچنین كارهاي ثبت
شده در مورد  MISدر سامانه مدیریت پروژه دانشگاه است .6گروه تمركز اصلی در این پژوهش كمیته
راهبري  MISدانشگاه میباشد .در خصوص كمیتههاي مختلف تشكیل شده براي پیادهسازي  ،MISدر بخش
ساختار اجرایی توضیح داده خواهد شد.
مدل تجربی توسعه سامانه اطالعات مدیران مبتنی بر انباره داده

مدل ارائه شده شامل دو بخش است .بخش اول بر روي شناسایی نیازمنديهاي اطالعاتی و تأمین
آنها تمركز دارد .در این بخش بر اساس عوامل مهم در موفقیت شناسایی نیازمنديهاي اطالعاتی ،یک

1. Design Science Research Method
2. Research and Development
3. prototyping
4. Methodology
5. Focus group

 .6در سامانه مدیریت پروژه دانشگاه فردوسی ،پروژهاي با نام  MISتعریف شده است كه در آن كارهاي مورد نیاز ثبت و زمانبندي
شده و اقدامات صورت گرفته در هر مورد بههمراه زمان صرف شده براي آن كار توسط مجري كار مستند میشود.
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ساختار اجرایی پیشنهاد و مدلهاي فرآیندي استخراج نیازمنديهاي اطالعاتی و پاسخگویی به آنها معرفی
شدهاند .فرآیند پاسخگویی به نیاز اطالعاتی ،خود شامل زیر فرآیندهایی براي طراحی مكعب اطالعاتی،
اعتبارسنجی و بررسی صحت اطالعات ،طراحی  ETLو طراحی گزارش است .بخش دوم نیز شامل معرفی
چالشها و راهحل هاي پیشنهادي در زمینه تأمین و مصورسازي اطالعات است .در ادامه بخشهاي مختلف
مدل به ترتیب تشریح میشوند.
شناسایی نیازمندیها اطالعاتی

پس از برنامهریزي پروژه ،اولین گام ،شناسایی نیازمنديهاي اطالعاتی است .این گام به دالیل
مختلف از جمله اینكه مدیران دقیقاً نمیدانند چه اطالعاتی نیاز دارند ) (Ackoff, 1967و محدودیتهاي
شناختی مدیران و تحلیلگران ) (Pitts & Browne, 2007كاري چالشی است .بر اساس پژوهش صورت
گرفته ،مدلی براي تعیین نیازمندي هاي اطالعاتی مدیران ارشد اجرایی در بخش دولتی شناسایی شد
(میالنیفرد و لگزیان )1392 ،كه مبناي توسعه روش شناسایی نیازمندهاي اطالعاتی  MISدانشگاه فردوسی
قرار گرفته است .بر اساس مدل ذكر شده ،مهمترین عوامل مؤثر در استخراج نیازمنديهاي اطالعاتی مدیران
عبارتند از تعهد مدیر به ارائه اطالعات ،نمونهسازي و بازخورد مداوم به مدیران و آشنایی تحلیلگر با سازمان
و فرآیندهاي آن .همچنین بهترین روشهاي استخراج نیازمنديها نیز به ترتیب عبارتند از اهداف راهبردي
كسبوكار ( ،)SBO1فرآیندهاي راهبردي كسبوكار ( (Volonino & Watson, 1990) )SBF2و استفاده
از گزارشات و اطالعات موجود.
بهمنظور تضمین توجه كافی به عوامل تعهد مدیران به ارائه اطالعات و آشنایی تحلیلگر با سازمان
و فرآیندهاي آن ،ساختار اجرایی شكل 2براي راهبري پروژه پیشنهاد و تشكیل شد .باالترین نهاد در این
سازمان اجرایی ،كمیته راهبري با عضویت معاونت برنامهریزي و توسعه منابع و مدیران واحدهاي این معاونت
و چند فرد حقیقی خبره در موضوع است كه بر اجراي پروژه نظارت داشته و سیاست گزاريهاي كالن در
این پروژه را انجام میدهند .در كنار كمیته راهبري ،كمیتههاي معاونتی هستند كه اعضاي آن شامل معاون
دانشگاه در آن حوزه ،مدیر اجرایی پروژه ،مسئول تحلیل و استقرار سامانه و تركیبی از كارشناسان فناوري
اطالعات و ارتباطات و كارشناسان تحلیلگر كسبوكار مسلط به سامانهها و فرآیندهاي كاري آن حوزه از
دانشگاه میباشند .وظیفه این كمیتهها كمک به معاونت مربوطه در شناسایی نیازمنديهاي اطالعاتی است.

1. Strategic Business Objective
2. Strategic Business Functions
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شکل  .2ساختار اجرایی پروژه

مدل فرآیندي استخراج نیازمنديها ،با توجه به یافتههاي پژوهش (میالنیفرد و لگزیان )1392 ،و با
روش تحقیق و توسعه ،طراحی و اجرا شد (شكل .)3

شکل  .3مدل فرآیندی روش نیازسنجی

1

 .1فرآیندهاي طراحی شده در این نوشتار با نمادگذاري استاندارد  BPMNنمایش داده شدهاند.
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اساس این فرآیند ،استفاده از جلسات هدایت شده با مدیران ارشد است .در این جلسات مسیر بحث
در راستاي اهداف راهبردي و مأموریتهاي دانشگاه قرار میگیرد تا از پراكندهگویی ،اعمال سلیقه و
همچنین از قلم افتادن نیازمنديهاي اطالعاتی جلوگیري شود .این مدل از تركیب روشهاي  SBOو SBF

و همچنین توجه به شاخصها ي ارزیابی كارایی و موضوع مسائل جاري سازمان ساخته شده است .همچنین
از مدل مفهومی مرجع دادهاي براي مؤسسات زیرمجموعه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري (میالنیفرد و
كاهانی ،)1397 ،براي تكمیل نیازسنجی اطالعاتی استفاده شده است.
فرآیند پاسخگویی به نیازمندیهای اطالعاتی

نیاز اطالعاتی ممكن است در طی جلسات نیازسنجی شناسایی و یا بهصورت مستقیم از سوي مدیران
درخواست شود .براي پاسخگویی به این درخواستها ،روالی تعریف شد كه بهتدریج و بر اساس تحقیق و
توسعه بهینهسازي گردید تا كار به سریعترین و دقیقترین شكل انجام شود .مدل نهایی این فرآیند در شكل
نشان داده شده است.
در ابتدا ،كارشناس تحلیل و استقرار بررسی میكند آیا اطالعات مورد نیاز در پایگاه داده موجود
است یا خیر .بر این اساس دو مسیر مختلف براي ادامه كار وجود خواهد داشت.
الف) زمانی كه اطالعات درخواستی ،با استفاده از دادههاي موجود در دانشگاه قابل ارائه نباشد .در
این صورت دو كار بهصورت موازي باید انجام شود:
 )1ثبت و ارسال درخواست طراحی یا بهبود فرآیند مربوطه بهمنظور جمعآوري داده مورد نیاز در سامانه
مدیریت فرآیندهاي دانشگاه1؛
 )2ایجاد زیرساختی براي ثبت مستقیم دادهها در انباره داده :ابزاري در  MISدانشگاه پیادهسازي شده
است كه توسط آن میتوان بهسرعت زیرساختی ساده براي ثبت دادهها ایجاد كرد .براي این كار
ابتدا بایستی فرآیند طراحی مكعب/ابعاد اطالعاتی مورد نیاز اجرا شود (شكل ) و سپس به كاربر یا
كاربران مجاز دسترسی ثبت ،داده شود.

 .1هر سازمان ،روال خاص خود را براي الكترونیكی كردن فرآیندهاي كاري دارد .در دانشگاه فردوسی براي این كار شیوهنامهاي
تدوین و سامانهاي براي مدیریت كار توسعهیافته است:
http://ict.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=300:2020-10-31-05-2604&catid=50&lang=fa&Itemid=377
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شکل  .4فرآیند کلی پاسخگویی به نیازمندی اطالعاتی
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شکل  .5فرآیند طراحی مکعب/ابعاد اطالعاتی

ب) زمانی كه دادههاي مورد نیاز براي پاسخگویی به نیازمندي اطالعاتی در مجموعه پایگاه دادههاي
دانشگاه موجود باشد :در این حالت اگر اطالعات درخواستی توسط گزارشات موجود در  MISقابل ارائه
باشد ،بایستی اعتبار سنجی و بررسی صحت اطالعات انجام و سپس دسترسی الزم به كاربر داده شود .زیر
فرآیند اعتبارسنجی و بررسی صحت اطالعات (شكل ) یكی از بخشهاي حیاتی كار است .چنانچه
گزارشانی كه به مدیران میرسد حاوي اطالعات نادرست باشد عالوه بر ریسک تصمیمگیري نادرست،
باعث عدم اطمینان مدیران به  MISمیشود.
در صورتی كه دادهها موجود بوده ولی گزارشی كه بتواند اطالعات مورد نظر را ارائه دهد وجود
نداشته باشد ،ابتدا باید بررسی میشود آیا اطالعات درخواستی موردي است و یا ممكن است در آینده به تناوب
مورد استفاده قرار گیرد .اگر گزارش موردي باشد ،دادههاي مورد نیاز بهصورت مستقیم از پایگاه دادههاي
داخلی یا خارجی تهیه و براي درخواست دهنده ارسال میشود؛ در غیر این صورت ،انباره داده دانشگاه توسعه
داده میشود .در هر دو مسیر فوق نیاز است دستور پرسوجوي 1الزم توسط كارشناسان توسعهدهنده سامانهها
كه آشنا به ساختار پایگاه دادهها هستند ،تهیه و در اختیار كارشناس  MISقرار گیرد .براي نظاممند شدن فرآیند
تهیه پرسوجوهاي الزم براي تهیه دادهها ،یک زیر سیستم در  MISدانشگاه توسعه داده شد كه امكان ثبت
درخواستهاي پرسوجو و پاسخگویی به آنها را بهصورت الكترونیكی فراهم میآورد.
1. SQL query
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شکل  .6اعتبارسنجی و بررسی صحت اطالعات

همانگونه كه در فرآیند طراحی مكعب اطالعاتی (شكل ) مشاهده میشود ،پس از ایجاد ساختار
مكعب اطالعاتی بایستی فرآیند  ETLمورد نیاز براي پر شدن آن نیز طراحی و پیادهسازي شود .طراحی و
پیادهسازي فرآیند  ETLجزو زمانبرترین كارها در پروژههاي  MISاست .روالی تجربی طراحی شده براي
این كار در شكل نشان داده شده است.

شکل  .7فرآیند طراحی ETL

در  MISدانشگاه فردوسی ،یک رابط كاربري براي ایجاد ETLها طراحی و پیاده شده است .توسط
این رابط كاربري میتوان ETLهاي ساده را بهسرعت و سهولت پیادهسازي كردETL .هایی ساده هستند كه
بتوان مدل منبع 1آنها را با یک پرسوجوي یكتا ساختETL .هاي پیچیده ،نیازمند كدنویسی مجزا براي

 .1مدل منبع در  ، ETLشامل مشخصات اتصال به یک سرور پایگاه داده (آدرس ،نام كاربري و كلمه عبور) و پرسوجو یا قطعه
كدي است كه براي واكشی دادهها باید اجرا شود.
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استخراج داده هستند .پس از مشخص شدن مدل منبع ،باید مدل مقصد 1طراحی شده و این دو به یكدیگر
متصل شوند .در صورت نیاز براي دادههاي واكشی شده ،شرطهایی براي تبدیل تعریف میشود .پس از
تكمیل ساخت  ،ETLباید زمانبندي اجراي آن تنظیم شود.
پس از طراحی مكعب اطالعاتی ،بایستی گزارشی براي مشاهده و تحلیل روي دادههاي آن در MIS

ایجاد شود .فرآیند توسعهیافته براي انجام این كار در شكل نشان داده شده است.

شکل  .8طراحی گزارش بر روی مخزن داده عملیاتی/انباره داده

برخی گزارشات خاص هستند و یک قالب خروجی مشخص باید بهصورت مداوم در معرض دید
مدیران ارشد قرار گیرد ،بهعنوان مثال گزارش مخصوص هیئتامناي دانشگاه داراي قالب و ساختار از پیش
مشخص است كه خالصه وضعیت دانشگاه را از نظر ساختاري و منابع انسانی ،مالی و دستاوردهاي آن
بهصورت جداول و نمودارهاي مختلف نشان میدهد .چنانچه در هر یک از این صفحات ویژه نیاز به تغییري
باشد ،بایستی بهصورت مجزا تحلیل ،طراحی و كد نویسی انجام شود.
سایر گزارشات كه اكثریت گزارشات را تشكیل میدهند ،به شكل پویا و بدون قالب مشخص هستند.
براي ساخت این گزارشات باید دادههاي مربوط به گزارش به شكل یک مكعب اطالعاتی (مانند دانشجو،

 . 1منظور از طراحی مدل مقصد ،مشخص كردن مكعب اطالعاتی است كه اطالعات واكشی شده باید در آن ثبت شوند.
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استاد ،نمره ،درس ،طرح پژوهشی و  )...در انباره داده موجود باشند .كاربر نهایی میتواند اطالعات موجود
در این گزارشات را با استفاده از عملگرهاي  OLAPتحلیل كرده و به قالب دلخواه (جدول یا نمودارهاي
مختلف) مشاهده كند .براي ایجاد زیرساخت الزم بایستی ابتدا پرسوجوهاي سهگانهاي براي گزارش طراحی
شوند .پرسوجوي اول براي بهدست آوردن عدد كل مربوط به قلم اطالعاتی است .این پرسوجو زمانی
كاربرد دارد كه در ابتداي ورود به گزارش نیاز باشد یک عدد بهعنوان مقدار كل آن گزارش به كاربر نهایی
نمایش داده شود .بهعنوان مثال زمانی كه كاربر میخواهد تحلیلهایی را روي مكعب اطالعاتی «دانشجویان
جا ري» انجام دهد ،در ابتدا عدد كل یا همان تعداد كل دانشجویان جاري بهصورت یک لینک به او نشان
داده می شود تا با كلیک بر روي آن بتواند وارد فضاي تحلیل دادهها با استفاده از  OLAPشود .پرسوجوي
دوم مربوط به زمانی است كه كاربر نهایی بخواهد بر اساس انتخاب ابعاد مختلف گزارش خود را شكل دهد
و پرس وجوي آخر مربوط به نمایش لیست جزئیات است .لیست جزئیات ،فهرستی از دادههاي مربوط به
یک مكعب اطالعاتی است كه با كلیک روي نتیجه محاسبه شده در گزارش ،به كاربر نمایش داده میشود.
در طراحی فیلدهاي تفكیک ،سازنده گزارش مشخص میكند ،مكع ب اطالعاتی بر اساس چه ابعادي قابل
تفكیک/تجمیع كردن است .در طراحی فیلدهاي فیلتر نیز سازنده مشخص میكند ،كاربر گزارش بر اساس
چه ابعادي میتواند دادههاي مكعب اطالعاتی را (بهصورت افقی) فیلتر كند.
چالشها و راهحلهای تأمین اطالعات

دادههاي مورد نیاز مدیران را میتوان به دو دسته كلی دادههاي داخل و خارج سازمان تقسیم كرد.
بخش بزرگی از دادههاي مورد نیاز مدیران حاصل از انجام تراكنشهاي درونسازمانی است .یكی از
چالشهاي جمعآوري دادههاي مورد نیاز ،پیدا كردن منبع آن است .پایگاه دادههاي سامانههاي عملیاتی
ممكن است از نظر ساختاري بسیار بزرگ باشد .1یافتن داده مورد نیاز داخل این گستره وسیع بدون داشتن
راهنماي مناسب بسیار دشوار و زمانبر است.
براي رفع این چالش یک سامانه مدیریت فراداده براي دانشگاه پیادهسازي شد كه در آن اطالعات
مربوط به جداول پایگاه داده توسط توسعهدهندگان سامانهها ثبت و بروز آوري میشوند .با استفاده از این

 .1بهعنوان مثال سامانه جامع دانشگاه فردوسی (سدف) بهعنوان یكی از بزرگترین سامانههاي دانشگاهی كشور ،تعداد بسیار زیادي
از فرآیندهاي كسبوكار دانشگاه را تحت پوشش قرار داده است و شامل بیش از  60زیرسامانه مختلف (آموزشی ،پژوهشی،
ادي ،مالی و  )...میباشد .پایگاه داده این سامانه جامع داراي بیش از  2500جدول اطالعاتی و چند ده هزار فیلد است.
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سامانه كارشناس تحلیلگر  MISو همچنین سایر افراد دخیل در ساخت گزارشات ،میتوانند از وجود داده-
هاي مرتبط و ساختار آنها آگاه شوند .1مسأله بعدي وجود جداول یا فیلدهاي منسوخ 2بود كه مراجعه به
دادهي آنها منجر به نمایش اطالعات نادرست در گزارشات میشد .به همین دلیل گزینهاي براي تعیین فعال
بودن یا نبودن جدول و فیلد در فراداده اضافه شد .در زمان استفاده از فرادادهها ،مواردي وجود داشت كه
شرح ثبت شده یا نام جدول ،مترادفی از عنوان قلم اطالعاتی مورد جستجو بود (بهعنوان مثال تحلیلگر
بهدنبال جدول اطالعاتی حاوي دادههاي مربوط به كنفرانسهاي برگزار شده در دانشگاه است ،اما شرح این
جدول «همایش» است) .براي كمک به رفع این مسأله ،حوزهبندي جداول اطالعاتی مورد توجه قرار گرفت
به این صورت كه در فراداده جداول اطالعات امكان انتخاب حوزه مرتبط با جدول بهصورت چندگزینهاي
و شامل گزینههاي آموزشی ،پژوهشی ،خدمات دانشجویی ،پشتیبانی و مرتبط با عملیات سیستمی وجود دارد.
با ثبت این اطالعات كاربر میتواند در حوزه مور نظر خود به جستجوي جداول بپردازد.
یكی دیگر از موضوعات چالشی در فراداده ،ثبت اطالعات جداولی است كه در گذشته ایجاد شده-
اند و مستندي براي آنها وجود ندارد .بسیاري از سامانههاي بزرگ كه در طول زمان توسعه یافتهاند ،چنین
مشكلی دارند .بهعنوان راهحلی براي این چالش ،روشی براي مهندسی معكوس پایگاه داده جهت رسیدن به
فراداده طراحی و پیادهسازي شد .در این روش از محتواي داده ،بررسی سوابق توسعه روي جدول و همچنین
پردازش پرسوجوهاي فراخوانی شده روي آن استفاده شده است (میالنیفرد و كاهانی.)1397 ،
در جریان نیازسنجی اطالعاتی ،مشخص شد بخشی از دادههاي مورد نیاز مدیران ارشد ،درون
فرآیندهاي خودكار شده ،جمعآوري نمی شوند؛ زیرا مورد نیاز سرپرستان یا مدیران عملیاتی نبوده یا اصالً
فرآیندي براي آنها وجود نداشته است .اعمال برخی تغییرات جزئی در فرآیندهاي خودكار شده ،بهمنظور
جمعآوري بخشی از این دادهها در دستور كار قرار گرفت و قسمتی از آن نیز انجام شده است .اما بخشی از
نیازمندهاي دادهاي هیچ فرآیند خودكاري نداشتند و بنابراین باید روشی براي جمعآوري آنها در

MIS

پیشبینی میشد .به همین منظور یک زیرسامانه ساخت پویاي فرمهاي جمعآوري اطالعات در  MISتعبیه
گردید تا كارشناسان  MISدر هر واحد اطالعات مورد نیاز را در آن ثبت كنند .به این موضوع اصطالح ثبت

 .1فراداده جداول شامل شرح فارسی جداول و فیلدها ،نوع فیلدها ،ارتباطات جداول (كلیدهاي خارجی) و همچنین فهرست
دادههاي مجاز براي فیلدهاي نوع شمارشی است.
 .2به دلیل ماهیت پویا و توسعه مداوم سامانههاي عملیاتی در گذر زمان برخی فیلدها یا جداول دیگر استفاده نمیشوند ولی از
پایگاه داده نیز حذف نمیشوند.
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دستی 1گفته میشود كه در آن صحت دادههاي ورودي ،طی اجراي فرآیند واقعی سنجیده نمیشود و باید
به اعتبار و دقت مرجع ورود اطالعات اكتفا كرد.
اگرچه راهكار اصلی براي جمعآوري دادهها ،دریافت آن در یک فرآیند خودكار است تا به این
شكل صحت اطالعات دریافتی مورد تأیید باشد ،بخشی از اطالعات به دلیل نیاز فوري (مثالً درخواست
سازمانهاي باالدستی) بایستی در سریعترین شكل ممكن جمعآوري شوند و نمیتوان منتظر طراحی و پیاده-
سازي فرآیند الكترونیكی براي آنها ماند.
متأسفانه نیازمنديهاي اطالعاتی خارج از دانشگاه به میزان بسیار اندكی در جلسات شناسایی
نیازمنديهاي اطالعات مورد اشاره قرار گرفته و این حوزه كار بیشتري میطلبد.
دیگر چالش مهم در حوزه دادههاي  ،MISحفظ دقت ،صحت و بروز بودن است .در فرآیند
پاسخگویی به نیازمندي اطالعاتی توضیح داده شد كه چگونه در زمان درخواست ایجاد یک گزارش ،صحت
سنجی دادههاي آن نیز صورت میگیرد .فرآیند صحت سنجی بایستی بهصورت مداوم انجام شود زیرا به
دالیل زیر ممكن است مقدار داده با آنچه كاربر بهدنبال آن است ،مطابقت نداشته باشد:
 -1ابهام در تعریف عملیاتی دادهها :بهعنوان مثال زمانی كه مدیر بهدنبال تعداد دانشجویان دانشگاه است
تا زمانی كه منظور او از دانشجو ،فردي باشد كه وضعیت تحصیلی او در سامانه آموزش دانشگاه
«جاري» تنظیم شده باشد ،عدد نشان داده شده صحیح است .ولی ممكن است مدیر بهدنبال دانشجویان
«موجود» و نه دانشجویان «جاري» باشد .این تغییر در تعریف ،عدد نمایش داده شده در  MISرا دچار
ابهام و اشكال میكند .زیرا تعدادي از دانشجویان به دالیل مختلف مانند مرخصی یا عدم مراجعه در
زمان ثبتنام از وضعیت جاري خارج شده و «راكد» میشوند ولی هنوز دانشجوي دانشگاه محسوب
میشو ند .در چنین مواردي صحت سنجی داده باید منجر به تغییر پرسوجوهاي بهدست آوردن
داده ها از منبع داده و یا تغییر در عنوان گزارش و مكعب اطالعاتی شود تا تطابق كاملی بین عنوان
داده و مقدار آن وجود داشته باشد .براي رفع ابهامات ناشی از تعاریف مختلف در ذهن كاربران ،در
 MISدانشگاه بخشی براي نمایش توضیحات در باال یا پایین گزارش تعبیه شده كه سازنده گزارش
می تواند تعریف دقیقی از محتواي ارائه شده آن گزارش در آنها ثبت كند.
 -2تغییر در دادهها یا ساختار جداول سامانههاي عملیاتی :مهمترین منبع تأمین دادههاي  ،MISپایگاه
داده سامانه هاي عملیاتی است .از آنجا كه این پایگاه داده و محتواي آن بر اساس نیاز و در طول
1. Manual Entry

طراحی و توسعه سامانه اطالعات مدیران مبتنی349 ...

سال  ،11شماره  ،1بهار و تابستان 1400

زمان تغییر میكند ،خروجی حاصل از اجراي ETLها ممكن است دچار اشكال یا ابهام شود .بهعنوان
مثال زمانی كه در سامانه آموزش دانشگاه ،دانشپذیر نیز در جدول دانشجویان ثبت شد ،آمار
دانشجویان جاري با آنچه مورد انتظار بود تفاوت كرد زیرا دانشپذیر در تعاریف وزارت عتف جزو
دانشجویان محسوب نمیشود ولی در سامانه آموزش دانشگاه براي ثبت اطالعات این افراد از همان
جدول دانشجویان در پایگاه داده استفاده شده و فقط نوع ثبتنام فرد دانشپذیر تنظیم شده بود .در
این موارد پس از شناسایی مشكل بایستی پرسوجوي تأمین داده در  ETLمربوطه بر اساس شرایط
جدید بروز و مجدد اجرا شود .تغییرات در پایگاه داده عملیاتی در مواردي منجر به تغییر ساختار در
جداول پایگاه داده میشود كه این موضوع باعث خطا در اجراي پرسوجوهاي  ETLشده و در
نتیجه دادههاي انباره داده دیگر بروز نمیشوند .براي شناسایی چنین مشكالتی بخشی براي مدیریت
استثنائات 1با كمک ثبت سابقه و خطاهاي زمان اجراي ETLها در  MISطراحی و پیادهسازي شده
است .با كمک این ابزار ،مسئول فنی  MISمیتواند بهسرعت از وقوع چنین مواردي آگاه شده و به
آنها رسیدگی كند.
 -3ثبت داده نادرست یا ناقص توسط كاربران :شناسایی دادههاي ناقص یا داراي اشكال از بقیه موارد
دشوارتر است .كارشناس تحلیلگر  MISبایستی تخمینی از مقادیر مختلف داشته باشد تا بتواند
اشكاالت احتمالی را شناسایی كند .با این حال مواردي وجود دارد كه هیچ اطالعاتی از قبل وجود
ندارد .بهعنوان مثال گزارشی براي تعداد و موضوعات مصاحبه اعضاي هیئتعلمی دانشگاه با
رسانههاي مطرح ،مورد نیاز است .براي جمعآوري از ثبت دستی دادهها توسط كارشناس گروههاي
آموزشی مختلف استفاده شده است .تخمین اینكه كارشناس گروه آموزشی با چه دقتی دادهها را
از اعضاي هیئتعلمی دریافت كرده و چه زمانی دادهها كامل میشوند ،كاري دشوار است و در این
موارد به ثبتكننده داده اعتماد میشود ولی در گزارش نهایی براي كاربر مشخص است كه منبع این
داده ،ورود دستی اطالعات است و احتمال خطا در آن وجود دارد.
جدول  .1چالشها و راهحلهای پیشنهادی در حوزه دادهها
چالش
یافتن منابع اطالعاتی مرتبط با اطالعات مورد نیاز
تكمیل فراداده پایگاههاي داده موجود و بروزآوري آن

راهحل
پیادهسازي سامانه مدیریت فراداده
استفاده از روش مهندسی معكوس پایگاه داده (میالنیفرد و كاهانی،
)1397

1. Exception Handling
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▪ پیگیري نظاممند براي بازطراحی یا تغییر در فرآیندهاي
عدم وجود دادههاي درخواستی در منابع موجود

الكترونیكی موجود
▪

ایجاد بستري براي ثبت سریع دادهها بهصورت مستقیم در انباره داده

حفظ دقت ،صحت و بروز بودن انباره داده

طراحی فرآیند پاسخگویی به نیازمندي اطالعاتی

ابهام در تعریف عملیاتی دادهها

یادداشتگذاري توصیفی بر روي گزارشات

اشكال در بهروزآوري انباره داده به دلیل تغییر در

پیادهسازي مدیریت استثنائات با كمک ثبت سابقه و خطاهاي زمان

دادهها یا ساختار جداول سامانههاي منبع داده

اجراي ETLها

ثبت داده نادرست یا ناقص توسط كاربران

نمایش منبع اولیه دادهها به كاربر استفادهكننده از گزارش

چكیده چالشها و راهحلهاي پیشنهادي در جدول  1نمایش داده شده است.
مصورسازی اطالعات

پس از جمعآوري اطالعات مورد نیاز براي مدیران ،باید این اطالعات را به شكل مناسبی به كاربر
نمایش داده و امكاناتی براي تحلیل و واكاوي دادهها بري او فراهم كرد .یكی از جنبههاي مهم مصورسازي
اطالعات براي مدیران ،ارائه داشبوردهاي عملكرد سازمانی است .داشبورد عملكرد ،گروهی از شاخصهاي
مالی و عملیاتی است كه عناصر كلیدي مربوط به جهت راهبردي سازمان را بهمنظور ناوبري و هدایت
سازمان ،منعكس میكند .درست شبیه حالتی كه یک خلبان از مجموعهاي از شاخصها در كابین خود جهت
نظارت و هدایت هواپیما استفاده میكند ).(Doerfel & Ruben, 2002

وظیفه اصلی شاخصهاي عملكرد ،كمک به تشخیص این مهم است كه دانشگاه در مجموع و هر
یک از واحدهاي دانشگاهی به تفكیک ،چقدر توانسته است به اهداف مورد نظر خود برسد .شاخصهاي
عملكرد باید به اهداف و استراتژيهاي دانشگاه مرتبط باشند و بنابراین این اطالعات عملكرد باید بهصورتی
مختصر و مفید به مدیران عرضه شوند تا بتوانند فرآیندهاي مدیریتی دانشگاه را پشتیبانی كنند .بیشتر دانشگاهها
با ساختار سازمانی نسبتاً بزرگ و پیچیدهاي كار میكنند كه به دانشكدهها یا بخشهاي متعددي تقسیم شده
است .در چنین حالتی مدیریت دانشگاه درست همانند مدیریت یک شركت بزرگ است .عواملی چون
قبولی دانشجویان ،نرخ دانشآموختگی ،و سرمایههاي تحقیقاتی ،همگی بر روي عملكرد دانشگاه تأثیرگذار
است ).(Muntean, Sabau, Bologa, Surcel, & Florea, 2010
در  MISدانشگاه فردوسی مشهد ،شاخصهاي عملكرد به دو دسته تقسیم شدند .یک دسته مرتبط با
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برنامه راهبردي دانشگاه و دسته دیگر شاخصهاي اولویتدار خارج از برنامه راهبردي 1هستند .هر شاخص
داراي خصوصیاتی از جمله عنوان ،منبع ،متولی مربوطه ،تعریف عملیاتی ،توضیحات و مقدار مطلوب آن
شاخصها در سالهاي مختلف است .همچنین براي هر شاخص میتوان فهرستی از واحدهاي دانشگاهی
تعریف كرد كه رصد آن شاخص براي آنها الزم است .با توجه به دستهبندي انجام شده بر اساس متولی و
همچنین واحدهاي دانشگاهی ،مدیران هر بخش میتوانند در داشبورد شاخصهاي خود وارد شده و فقط
شاخصهاي مرتبط با خود را مشاهده كنند .بهعنوان مثال معاون آموزشی دانشگاه ،شاخصهاي مرتبط با
معاونت آموزشی و رئیس دانشكده مهندسی ،شاخص هاي مرتبط با همان دانشكده را مشاهده خواهد كرد.
تصویر جامعی از تمام شاخصها نیز براي اعضاي هیئترئیسه در دسترس میباشد .مدیران با مراجعه به این
داشبورد از میزان نزدیكی یا دوري به مقدار هدفگذاري شده هر شاخص آگاه شده و تصمیمات الزم را
براي بهبود جهت حركت اتخاذ میكنند.
عالوه بر مشاهده شاخصها به تفكیکهاي یاد شده ،صفحات ویژهاي براي مشاهده وضعیت كلی
دانشگاه در یک نگاه طراحی شده است كه با عنوان «دانشگاه در یک نگاه» در دسترس كاربران مجاز می-
باشد .این صفحه شامل بخشهاي وضعیت ساختاري (تعداد معاونتها ،مدیریتها ،دانشكدهها و ،)...
وضعیت فضاي كالبدي (مساحتهاي كل ،فضاي سبز ،ورزشی ،خوابگاهی و  ،)...وضعیت منابع انسانی به
تفكیک  5سال اخیر (اعضاي هیئتعلمی ،كاركنان غیر هیئتعلمی و دانشجویان جاري) ،وضعیت پژوهش،
فناوري و همكاريهاي علمی بینالمللی به تفكیک  5سال اخیر (مقاالت ،پتنتها ،شركتهاي دانشبنیان،
مراكز رشد ،استنادها ،فرصت مطالعاتی و  ،)...وضعیت بودجه (اعتبارات هزینهاي ،تملک ،درآمدهاي
اختصاصی ،هزینههاي تحقیقاتی و  )...و وضعیت طرحهاي عمرانی است.
عالوه بر مصورسازي شاخصهاي عملكرد ،مدیران نیاز دارند دادهها را به شكلی آسان تحلیل كرده
و براي شناسایی مسائل و فرصتها در این دادهها كاوش كنند .به همین منظور در  MISدانشگاه یک موتور
 OLAPپیادهسازي شده است كه با استفاده از آن كاربران میتوانند بر روي مكعبهاي اطالعاتی گزارشات
تحلیلی داشته باشند .زمانی كه مكعبی در انباره داده ایجاد میشود معادل آن یک گزارش تحلیلی نیز در
 MISساخته میشود .كاربر میتواند به سادگی خروجی گزارش خود را بهصورت جدول یا نمودارهاي
ستونی ،كیكی و خطی نمایش دهد .براي تحلیلهاي بیشتر و پیشرفتهتر امكان دریافت خروجی گزارش به
 .1فهرستی شامل  298شاخص عملكردي كه از منابع رتبهبندي جهان اسالم ) (ISCـ شاخصهاي نظام رتبهبندي جهانی الیدنـ
شاخصهاي پروژه ملی ارتقاء دانشگاهها به تراز بینالمللی (طرح  )200-5و شاخصهاي رتبهبندي داخلی جمعآوري شدهاند.
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قالب فایل اكسل نیز ایجاد شده است .همچنین براي سرعت و سهولت بیشتر در تحلیل دادهها و بر اساس
بازخورد كاربران ،برخی پارامترهاي آماري نیز در خروجی گزارشات تحلیلی قابل نمایش هستند كه از جمله
آنها می توان به میانگین ،میانه ،مد ،دامنه تغییرات ،واریانس و انحراف معیار اشاره كرد .در شكل .9نمونهاي
از رابط كاربري استفاده از گزارشات تحلیلی نشان داده شده است.

شکل  .9رابط کاربری استفاده از گزارشات تحلیلی

غنیسازي گزارشات با نوشتن شرح یا توضیح روي آنها یكی دیگر از مواردي بود كه در عمل و بر
اساس نیاز و درخواست كاربران در  MISدانشگاه ایجاد شد .با استفاده از این امكان كاربر در زمان مشاهده
گزارش بر اساس تفكیکها و شرایط مدنظر خود ،میتواند شرح یا تفسیري را ثبت كند .سایر كاربرانی كه
آن شكل از گزارش را انتخاب كنند می توانند شرح و تفسیرهاي كاربران دیگر را مشاهده كنند .به این شكل
نوعی از مدیریت و به اشتراکگذاري دانش و تجربیات در  MISپیاده شده است.
از دیگر ویژگی هایی كه در طی زمان و بر اساس بازخورد كاربران به امكانات رابط كاربري
گزارشات اضافه شد ،میتوان به موارد زیر اشاره كرد:
• امكان مشاهده منبع دادههاي گزارش :كاربر نهایی تصمیمگیري خود را بر اساس اعتبار منبع انجام میدهد.
بهعنوان مثال گزارشی كه منبع دادههاي آن سیستمهاي عملیاتی سازمان باشند ،معتبرتر از گزارشی است كه
دادههاي آن از یک منبع خارجی و بهصورت دستی توسط كاربر دیگري ثبت شده باشد.
• امكان ساخت داشبورد مدیریتی توسط كاربران
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• امكان ارسال متناوب خروجی یک گزارش بهصورت پیوست یک نامه در سامانه مكاتبات اداري

در جدول  ،2چكیده مهمترین موضوعات در حوزه مصورسازي اطالعات در  MISدانشگاهی
فهرست شدهاند.
جدول  .2موضوعات مهم در مصورسازی اطالعات
موضوع
داشبورد شاخصهاي عملكردي

پیشنهادات
▪

نمایش سطحبندي شده بر اساس ساختار سازمانی

▪

توجه به سند راهبردي و نظامهاي رتبهبندي

▪

پیادهسازي موتور OLAP

▪

امكان مشاهده خروجی به قالبهاي مختلف (جدول ،انواع نمودار و خروجی
فایل اكسل)

تحلیل دادهها بهصورت مستقیم

▪

توسط مدیران

پیادهسازي امكان تحلیلهاي آماري بر روي خروجی گزارشات

▪

مشاهده منبع دادههاي گزارش

▪

امكان ساخت داشبورد اختصاصی

▪

امكان ارسال خودكار خروجی گزارشات به سامانه مكاتبات اداري

▪

امكان یادداشتگذاري بر روي خروجی گزارشات و مشاهده نظرات سایر

ثبت و اشتراک دانش

كاربران

نتیجه
پیادهسازي سامانه اطالعات مدیران در سازمانهاي دولتی كاري زمانبر و مستلزم صرف هزینههاي
بسیار است .دانشگاه فردوسی مشهد بهعنوان یكی از دانشگاههاي جامع برتر ایران ،پروژه پیادهسازي و استقرار
 MISرا از حدود  5سال پیش آغاز و در طی این مدت تجارب بسیار ارزشمندي كسب كرده است .در این
نوشتار سعی شده است با تجمیع تجربیات حاصل از اجراي موفق این سامانه ،مدلی تجربی ارائه شود كه
بتواند بهعنوان یک نقشه راهنماي پیادهسازي و استقرار  MISمبتنی بر انباره داده ،براي سایر سازمانهاي
دولتی بهخصوص حوزه آموزش عالی مورد استفاده قرار گیرد .استفاده از ساختار اجرایی و فرآیندهاي
طراحی شده در این مدل و همچنین آگاهی از چالشهاي پیشرو و راهحلهاي پیشنهادي ارائه شده ،میتواند
مبنایی براي افزایش دقت برآوردهاي زمان و هزینه مورد نیاز و برنامهریزي پروژههاي مشابه باشد.
تقدیر و تشکر
بر خود الزم میدانم از اساتید بزرگوار آقایان دكتر محسن كاهانی ،محمد لگزیان و یعقوب مهارتی
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 روشها و فرآیندها كمک شایانی داشتهاند و همچنین،كه در مراحل مختلف این پروژه در ارائه راهحلها
 امكان پیشبرد،آقاي دكتر محمد كافی ریاست محترم دانشگاه فردوسی مشهد كه با حمایت دائمی از پروژه
. تشكر كنم،و تكامل این سامانه ارزشمند و تجمیع تجارب را فراهم كردهاند
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Design and Implementation of a Management Information Systems based on Data
Warehouse in the Higher Education Domain
Omid Milanifard
Ferdowsi University of Mashhad
Abstract
Introduction: Design and implementation of management information systems (MIS) and
in particular for the public sector, is a challenging and time consuming task. The
purpose of this paper is to propose a tentative model for implementing MIS in higher
education domain.
Methodology: The main methodology used in this work is the design science method.
Research and development patterns and prototyping have been used in this
methodology to create solutions and processes.
Findings: This work presents an evolved tentative model for building and implementing MIS
in the higher education domain. This model consists of suggestions for
proper organization, designed processes for performing steps and required operations,
and also solutions to potential challenges. Given the structural similarity of different
universities, using our evolved experimental model can reduce costs and fasten the
implementation for similar systems in higher education domain.
Keywords: Management Information System Design, Data Warehouse Development,
Management Information Requirement Elicitation, Response to the Information
Requirement, Higher Education Management Information System
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چکیده
هدف :کالنداده مجموعه دادههایی است که با برخورداری از ویژگیهایی خاص ،از طریق سیستمهای
نرمافزاری معمول امکان ذخیرهسازی ،مدیریت و پردازش آنها وجود ندارد .رایانشابری مجموعهای از منابع
مجازیسازی شده با قابلیت دسترسی و استفاده آسان است .فناوری ذخیرهسازی بر مبنای ابر قادر به مدیریت
مؤثر کالندادهها است .هدف این پژوهش تعیین وضعیت موجود مدیریت کالندادههای کتابخانهای مبتنی بر
رایانشابری و رتبهبندی مؤلفههای آن در کتابخانههای دانشگاههای سطح اول ایران است.
روششناسی :پژوهش حاضر ،از نوع مطالعات کاربردی و از نظر ماهیت ،روش و کنترل متغیرها در زمره
تحقیقات توصیفی است .جامعه آماری شامل کلیه کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاههای سطح اول
ایران به تعداد  520نفر است .پرسشنامه به صورت الکترونیکی در اختیار پاسخگویان قرار گرفت و در مجموع
 393پرسشنامه دریافت و مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه محقق ساخته که
با بررسی مطالعات پیشین شش مولفه اصلی مؤثر بر مدیریت کالن دادههای کتابخانهای مبتنی بر رایانشابری
شامل نیروی انسانی ،سازمان ،زیر ساختار ،مسائل اقتصادی ،فرهنگ و مدیریت داده شناسایی شد که از طریق
تحلیل عاملی تأییدی ،روایی آن تأیید شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها از آمار توصیفی و استنباطی و
نرمافزارهای اس .پی .اس .اس 422و آموس  522استفاده شد.
یافتهها :وضعیت موجود مدیریت کالندادههای کتابخانهای مبتنی بر رایانشابری در کتابخانههای
دانشگاههای سطح اول ایران از دیدگاه کتابداران ،با میانگین  23/582و انحراف استاندارد  7/655معادل
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 ،-0/41730نامطلوب ارزیابی شد .رتبهبندی مؤلفههای وضعیت موجود از قوت به ضعف به ترتیب  .1نیروی
انسانی با میزان بار عاملی  .2 ،./64مسائل اقتصادی با میزان بار عاملی  .3 ،0/60زیرساختار با میزان بار عاملی
 .4 ،0/59مدیریت داده با میزان بار عاملی  .5 ،0/58فرهنگ با میزان بار عاملی  .6 ،0/57سازمان با میزان بار
عاملی  0/52قرار دارند.
نتیجه :کتابداران به واسطه درگیری روزمرهشان با حجم بسیار باالی داده ،عمال با کالندادهها درگیر هستند.
تطابق متوسط بودجه این کتابخانهها با نیازهای فعلی و تأمین هزینههای الزم برای دیجیتالسازی منابع و وجود زیر
ساختارهای قانونی سخت افزاری و نرمافزاری مناسب ،راه را برای انجام اقدامات الزم برای بهرهبرداری از
سرویسهای ذخیرهسازی مبتنی بر ابر را هموار میکند .اغلب کتابداران ضمن درک فرهنگ دسترسی آزاد به
اطالعات ،اهمیت ارائه دادههای تحلیل شده به مراجعین را درک کرده اما درک مراجعین از دریافت چنین
دادههایی در حد متوسط میباشد .آگاهی و درک پایین مسئولین و عدم تمایل به تعامل و همکاری با سازمانهای
فعال در این حوزه ،محیط پایداری را جهت کار با کالندادهها و ارائه خدمات بر مبنای آنها را فراهم نمیکند.
کلیدواژهها :مدیریت کالن داده ،رایانشابری ،کتابخانههای دانشگاهی ،کتابداران

مقدمه و بیان مسأله
در پی تغییرات در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات و ظهور فناوریهای نوین نظیر محاسبات
ابری ،اینترنت اشیاء ،دستگاههای اسکن و شبکههای اجتماعی با حجم عظیمی از داده روبرو هستیم که در
دنیای فناوری اطالعات بهعنوان کالنداده 1شناخته میشوند .کالندادهها به مجموعه دادههایی گفته میشود
که توانایی دریافت ،اکتساب ،مدیریت و پردازش آنها در یک زمان قابلقبول بهوسیله ابزارهای نرمافزاری و
سختافزاری سنتی وجود ندارد (چن ،ماو ،ژانگ و لیونگ .)1394 ،2از طرفی با توجه به رشد سریع
کالندادهها ،ذخیرهسازی ،مدیریت و پردازش این حجم عظیم از دادهها نیازمند زیرساخت محاسباتی عظیم
و پرهزینه و سختافزارها و نرمافزارهای سنگین است .با مطرح بودن چالشهایی از قبیل لزوم پردازش سریع
دادهها ،هزینههای باالی راهاندازی ،بررسی صحت دادهها ،امنیت و سطوح دسترسی و بصریسازی ،نیاز به
مقیاسپذیری ،تحمل خرابی ،پاسخ بهموقع ،در دسترس بودن ،کاهش هزینهها و نیاز به ارتباطات میان
تولیدکنندهها و مصرفکنندههای داده در حوزه کالنداده ،مناسب آن است که فراهمسازی این وظایف را
به ابرها منتقل کرد .رایانشابری 3یک فناوری قدرتمند برای اجرای محاسبات سنگین و پیچیده است که نیاز
به سختافزارهای گران را حذف نموده و فضای محاسباتی و نرمافزار موردنیاز را در اختیار کاربر قرار

1. Big Data
2. Chen, Mao, Zhang & Leung
3. Cloud Computing
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میدهد .آورام ،لین ،لین روآن و یه 1فناوری رایانشابری را الگوی جدیدی برای میزبانی و ارائه خدمات در
اینترنت میدانند ( .)Avram, 2014; Lin, Lin, Roan & Yeh, 2012رایانشابری عالوه بر حل چالشهای
مطرح شده برای کالندادهها ،دارای نکات مثبتی مانند تأمین منابع رایانشی از خارج از سازمان ،قابلدستیابی
بودن منابع رایانشی در اغلب موارد از طریق اینترنت ،متغیر بودن هزینه استفاده از منابع بر اساس درخواست،
مستقل بودن منابع رایانشی از وسیله ،از دیدگاه کاربر نیز میباشد (ساسینسکی .)1390،در حالی که میتوان
مزایای بیشماری را برای رایانشابری نام برد ،عیبهای آن نیز کم نیستند .از معایب رایانشابری میتوان به
مواردی ا ز قبیل نیاز به اتصال دائمی به اینترنت ،مشکالت امنیتی مانند سرقت اطالعات و سرقت اکانتها،
کاهش کنترل سازمان بر دادهها اشاره کرد (همان منبع) .در این میان کتابخانهها بهعنوان مخازن اطالعاتی،
سرمایههای دیجیتالی را ذخیره و مدیریت میکنند و عملکرد آنها از انبار اطالعات به دسترسی بهموقع به
اطالعات تغییر پیدا کرده است (.)Adebay, Ahmed & Adeniran, 2018; Qutab, Bhatti & Ullah, 2014
در نگاه اول منابع چاپی و غیرچاپی کتابخانهها در زمره کالندادهها محسوب نمیشوند چراکه تمامی
اطالعات آماری ،پژوهشها ،کتابها ،مجالت با دیجیتالسازی بهصورت ساختارمند قابلتولید توسط
رایانه ها هستند؛ اما با نگاهی موشکافانه به منابع جدید اطالعاتی بالفعل و بالقوه امروزی ،دادههای حاصل از
منابع الکترونیکی پیوسته و ناپیوسته ،2شبکهای ،3اینترنتی ،4صوت و تصاویر ،تراکنشهای برخط ،پستهای
الکترونیکی ،دادههای تلفنهای همراه و برنامههای کاربردی آنها ،دستگاههای تشخیص آر .اف.آی.دی،5
شبکههای حسگر بیسیم ،الگ نرمافزارهای مختلف و تمامی دادههای موجود در شبکههای اجتماعی
میتوانند منابع ارزشمندی برای کالنداده باشند .همچنین با در نظر گرفتن اطالعات مربوط به انواع استنادها
و ارجاعات به نویسندگان و مقاالت و آثار مرتبط ،فهرست منابع و تاریخها و بازنمایی مکانی با استفاده از
سیستم اطالعات جغرافیایی و بازنمایی مکانی مجموعه منابع کتابخانه در سطح قفسه ،میتوان با اطمینان اعالم
کرد که چنین منابعی ،کالندادهایی تلقی میگردند که بهمنظور استخراج اطالعات ،کشف دانش و
تصمیمگیری در خصوص مسائل مختلف کاربردی نیازمند مدیریت صحیح و برنامهریزیشده هستند ( Teets

& Goldner,2013؛ چن و دیگران .)1394،کالندادهها در انواع متنی و غیرمتنی وجود دارند به همین دلیل
4. Avram, Lin, Lin, Roan & Yeh

 .2منابعی که روی سی .دی .رام یا فالپی دیسک قابلدسترسی هستند و بر روی یک رایانه منفرد و مجزا مورداستفاده قرار میگیرند.
 .3منابع کتابشناختی یا منابع تمام متنی که در روی سرویسدهندههای شبکهای ذخیره شده و از طریق شبکه سازمان قابلدسترسی هستند.
 .4منابع کتابشناختی یا منابع تمام متن که با استفاده از یکی از پروتکلهای اینترنتی قابلدسترسی هستند (شهرزادی.)1391،
5. RFID: Radio Frequency Identification
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در مدیریت کالندادههای کتابخانهای در مرحله اول مشابه با چهار وظیفه اصلی کتابخانهها با جمعآوری،
ذخیرهسازی ،جستجو ،به اشتراکگذاری منابع روبرو بوده و سپس با تحلیل کالندادهها ،به استخراج
اطالعات ارزشمند و پیشبینی و تولید دانش نو و کاربردی ،تعامل اطالعات مفید ،معنا بخشی (ایجاد بافت)
و همچنین به تالش برای رسیدن به آرمان دانشمحوری در مسائل اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
پرداخته میشود .همچنین به موازات تحوالت فناوریهای نوین در محیط اطالعاتی و دسترسی از راه دور به
شبکهها و پایگاههای اطالعاتی ،مراجعه حضوری به کتابخانهها کاهش یافته است .بسیاری از کاربران تمایلی
به مراجعه حضوری به کتابخانهها نداشته و مطالعه کتابهای الکترونیکی ،جستجوی اینترنت و پایگاههای
اطالعاتی و خدمات غیرحضوری و فضاهای مجازی را بیشتر ترجیح میدهند .یک دیدگاه رایج در این باره
وجود دارد که میگوید «اینترنت برای کسب موقعیت مدیریت دانش با کتابخانههای سنتی در حال رقابت
است» ( .)Li, Lu, Dou & Wang, 2017در حال حاضر ،بسیاری از کاربران معتقدند که کتابخانههای سنتی
با اینترنت جایگزین شده و این مراکز موقعیت و جذابیت خود را از دست دادهاند

( Head, Komori,

Whisenant, Nieuwerburgh, Salomon, & Ordoukhanian,2014; Marshall,
.)& Sollenberger, Easterby-Gannett, Morgan, Klem, Cavanaugh Hunter,2013

LaMere,

کتابخانهها با انتقال منابع و خدمات خود به محیطهای مجازی و استفاده از فناوریهای کالنداده و
رایانشابری قادر به تمرکز بر روی مأموریت اصلی خود یعنی ارائه خدمات اطالعرسانی ،همگام با نیازهای
بهروز کاربران خود خواهند بود .نقش کتابخانههای دانشگاهی بهعنوان بخشی از نظام آموزش عالی که مرکز
گردآوری و انتقال اطالعات علمی و کانون تأمین امکانات تحقیق برای پژوهشگران ،اساتید ،دانشجویان و
توسعه علوم میباشد ،محرز است .امروزه کتابخانههای دانشگاهی در حال توسعه پایگاهها و مخازن دادهای
خود و کمک به پژوهشگران در نگارش طرحهای مدیریت داده ،مستندسازی و آموزش چگونگی استفاده
از کالندادهها هستند .همچنین کتابخانههایی که منابع مالی و انسانی کافی ندارند به دنبال کشف راههایی
برای شروع این اقدام مهم هستند ( .)Fister, 2015محققان برای مدیریت دادهها چهار نقش مهم را ذکر
کردهاند :دادهساز ،1دانشمند داده ،مدیر داده و کتابدار داده ( Kim & choi, 2016, Lyon, Wright, Corti,

 .)Edmunds & Bennett, 2013, Pryor & Donnelly, 2009; Swan & Brown, 2008مهارتهایی
همچـون مهـارت مذاکـره و برقـراری ارتبـاط بیـن سـایر نقشها ،بررسـی و مدیریـت و کنتـرل ،ارتقـاء و
حمایـت از بازاریابـی سـازمان ،ارتقـای آگاهـی سـازمانی و اشتراکگذاری دانـش و اطالعات ،ارزیابـی

1. Data Creator
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داده و نگهـداری از آن از نقشهای منحصربهفرد کتابــدار داده اســت کــه فقــط خــود ایــن فــرد
میتوانــد از عهــده آن برآیـد .ارزشگذاری دادهها در موضوعهای اقتصـادی و حفاظـت از دادهها دو
نقـش مشـترک کتابـدار داده یـا مدیـر داده اسـت (درمنده ،نوروزی ،اسمعیلی گیوی .)1397،از مزایای بیان
شده برای کالنداده در کتابخانههای دانشگاهی میتوان به طرحهای سازماندهی کالندادهReinhalter ( ،

 ،)& Wittmann,2014; Gordon-Murnane,2012;Witt,2012; Heidorn,2011شناخت نظری و عملی
کالنداده و تجزیهوتحلیل آن در کتابخانههای دانشگاهی ( ،)Rani,2016حمایت از محققین (،)Keil, 2014
سرمایه گذاری بر روی فرصتهای ایجاد شده توسط کالنداده و روشهای استخراج متون ( Al-Daihani

 )& Abrahams,2016اشاره کرد.
اما ایفای این نقش به میزان کارآیی خدمات این کتابخانهها بستگی دارد .برخورداری کتابخانههای
دانشگاهی از بهروزترین روندها و تجهیزات روزآمد با هدف ارائه خدمات و اشاعه اطالعات امری مهم
است .لذا ضرورت مدیریت کالندادهها با در نظر گرفتن وظیفه اصلی و هدف کارکردی کتابخانهها ،بر
عهده کتابخانهها و کتابداران و متخصصین علم اطالعات است .بدین ترتیب کتابداران میتوانند عالوه بر
انجام نقشهای اصیل خود در جمعآوری ،ذخیرهسازی ،سازماندهی و اشاعه صحیح دادهها؛ سکاندار
مدیریت دادهها شوند .در این پژوهش ضمن مروری بر مفاهیم نظری این حوزه ،با ارزیابی وضعیت موجود
مدیریت کالندادههای کتابخانهای مبتنی بر رایانشابری در کتابخانههای دانشگاههای سطح اول کشور ،به
شناخت شرایط فعلی و رتبهبندی مؤلفههای اثرگذار در مدیریت کالندادههای کتابخانهای مبتنی بر
رایانشابری پرداخته تا قدم در راه شروع بهرهگیری از مزایای آن و همچنین شروع انقالب کالندادهای در
کتابخانهها برداشته شود .انتظار میرود این پژوهش برای آشنایی بیشتر پژوهشگران در حوزه علم اطالعات
و دانششناسی با مبانی نظری و اجرای پژوهشهای جدید و بررسی سایر زوایای این حوزه مفید باشد.
همچنین میتواند برای سیاستگذاران و مدیران دانشگاهها و کتابخانهها و کتابداران که بهدنبال برنامهریزی،
سیاستگذاری و بهرهگیری از فناوریهای کالنداده و مهاجرت به ابرها هستند ،مفید فایده واقع شود.
کالنداده

برای کالنداده تعریفهای متعددی ارائه شده است« .موسسه

مککینزی»1

کالنداده را مرز بعدی

برای نوآوری رقابت و بهرهوری میداند و معتقد است که کالندادهها باید مجموعههایی را پوشش دهند که
امکان گردآوری ،ذخیره و مدیریت آنها بهوسیله نرمافزارهای پایگاه داده کالسیک وجود ندارد ( Manyika,

1. McKinsey Global Institute
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 .)Chui, Brown, Bughin, Dobbs, Roxburgh & Byers, 2011موسسه ملی فناوری و استانداردها،
کالنداده را شامل مجموعههای دادهای گستردهای معرفی میکند که در درجه اول از نظر

حجم ،1سرعت2

و تنوع 3نیازمند معماریهای مقیاسپذیر برای ذخیرهسازی کارآمد ،و تجزیهوتحلیل آنها است .کالندادهها،
حجم باالیی از دادههای غیرساختاریافته 4هستند که با سیستمهای مدیریت دادههای استاندارد ،قابل مدیریت
و بهرهبرداری نیستند ( .)Gantz & Reinsel, 2011; Kaisler, Armour, Espinosa, & Money, 2013
دادههای موجود در دنیای امروز را میتوان به  3بخش دادههای ساختاریافته ،5نیمه ساختاریافته 6و
ساختارنیافته تقسیم کرد (ارل ،ختاک و بوهلر .)1395 ،7دادههای ساختاریافته ،دادههایی هستند که دارای
قالبی منظم و قابل پیشبینی بوده و بهوسیله یک زیرساخت مناسب مدیریت میشوند .این نوع دادهها قابل
درک برای موتورهای جستجو هستند .دادههای نیمه ساختاریافته ،دادههایی هستند که ساختار رسمی «مدل
داده« را ندارند ،یعنی فاقد تعریف جدول در یک پایگاه داده رابطهای هستند .فرمتهای داده ایکس .ام .ال8.

و مستندات جی سون 9دو نوع از متداولترین دادههای نیمهساختاریافته هستند .دادههای بدون ساختار،
دادههایی هستند که شکل و ساختار مشخصی ندارند .دادههای بدون ساختار نیز غیرقابلپیشبینی بوده و
سرعت رشد این نوع از دادهها در مقایسه با دو نوع دیگر ،بیشتر است .از متداولترین آنها میتوان به فایلهای
متنی ،محتواهای چندرسانهای مانند تصاویر و فایلهای صوتی اشاره کرد .سه ویژگی حجم ،سرعت و تنوع
بهعنوان ویژگیهای اصلی کالنداده معرفی شده است ( .)Laney,2001اما بعدها و با پیشرفتهای متعدد در
این حوزه ویژگیهایی از قبیل صحت ،10ارزش ،11نوسان ،12اعتبار 13و نمایش دادهها 14مطرح گردید .از
چالشهای مطرح شده برای کالندادهها میتوان به فشردگی و کاهش افزونگی دادهها ،15کشف دانش و

1. Volume
2. Velocity
3. Variety
4. Unstructured
6. Structured data
7. Semi Structured data
7. Erl, Khattak & Buhler
8. XML: Extensible Markup Language
9. JSON
10. Veracity
11. Value
12. Volatility
13. Validity
14. Data Representation
15. Redundancy Reduction and Data Compression
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پیچیدگیهای محاسباتی ،محرمانگی دادهها ،1مدیریت انرژی ،توسعهپذیری و مقیاسپذیری 2و همکاری
اشاره کرد (چن و دیگران.)1394،
رایانشابری

موسسه ملی فناوری و استاندارد امریکا رایانشابری را اینگونه تعریف میکند :رایانشابری مدلی
است برای ایجاد دسترسی همگانی و بهصورت راحت و آسان و بر اساس سفارش ،به مجموعهای از منابع
رایانشی پیکربندیپذیر مانند شبکهها ،سرویسدهندهها ،فضای ذخیرهسازی ،برنامههای کاربردی و
سرویسهایی که بتوانند با کمترین نیاز به تالش مدیریتی یا تعامل با ارائهدهنده سرویس ،به سرعت
تخصیصیافته یا آزاد شوند .این مدل ابری پنج مشخصه اساسی شامل  .1خدمات مستقیم به محض نیاز.2 ،3
دسترسی به شبکه با پهنای باند وسیع .3 ،4منابع تجمیعی .4 ،5انعطافپذیری سریع .5 ،6خدمات یا سرویس
اندازهگیری شده 7دارد و از سه مدل سرویسدهی شامل نرمافزار بهعنوان یک سرویس ،8بستر ابری بهعنوان
سرویس ،9زیرساخت ابری بهعنوان سرویس 10و چهار مدل پیادهسازی شامل ابر خصوصی ،11ابر عمومی،12
ابر گروهی ،13ابر آمیخته 14تشکیل شده است.
پیشینه پژوهش
حمد ،فخوری و عبدل جبار ،)2020( 15در پژوهشی با عنوان «فرصتها و چالشهای کالنداده برای
تجزیهوتحلیل راهبردها در کتابخانههای دانشگاهی اردن» نشان دادند که کارکنان واحد فناوری اطالعات در
سه کتابخانه اصلی دانشگاه اردن با مفهوم کالنداده کامالً آشنا هستند و این آگاهی به کتابخانههای
دانشگاهی منجر به اخذ تصمیمات نوآورانه و مقرونبهصرفه میگردد.

1. Data Confidentiality
2. Expendability and Scalability
3. On-Demand Self-Service
4. Broad Network Access
5. Resource Pooling
6. Rapid Elasticity
7. Measured Service
8. SaaS: Cloud Software as a Service
9. PaaS: Cloud Platform as a Service
10. IaaS: Cloud Infrastructure as a Service
11. Privet Cloud
12. Public Cloud
13. Community Cloud
14. Hybrid Cloud
15. Hamad, Fakhuri & Abdel Jabbar
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بال ،)2019( 1در پژوهشی با عنوان «کالنداده و تأثیرات آن بر کتابخانهها» به مرور امکانات و
فرصتهای استفاده از حجم بسیار زیاد دادهها در کتابخانه با بیان فرضیات و مثالهایی کاربردی پرداخته است.
نویسنده برای بهکارگیری کالندادهها در کتابخانههای جهان مثالهایی را مطرح میکند که از میان آنها میتوان
به کتابخانه کنگره :ایجاد و تهیه بایگانی توییتر ،ایجاد پایگاه فراداده برای دادههای ژئوفیزیک در استرالیا ،برنامه
کاربردی کالنداده برای کتابها (کتابخانه دانشگاههاروارد) ،پروژه آزمایشگاههای کتابخانهای کمیته مشترک
سیستمهای اطالعاتی 2و آژانس آمار آموزش عالی بریتانیا 3و موارد دیگر اشاره کرد.
یوهانگ ،)2018( 4در پژوهشی با عنوان «بهبود کارایی و بازسازی منابع دیجیتال در کتابخانههای دانشگاه
از منظر کالندادهها بر اساس آمار استفاده از منابع دیجیتال در کتابخانه اتحادیه دانشگاه چانگبی» با اشاره به سرعت
باالی پردازش کالندادهها و جنبههای با ارزش آن ،وجود کالنداده را بهمثابه کانالی برای استفاده از منابع دیجیتالی
میداند .بنابراین کاربران قادر به صرفهجویی در مدت زمان جستجو و بازیابی منابع هستند.
درمنده ،نوروزی و اسمعیلی گیوی ( )1397در مقالهای با عنوان «فرصتهای مدیریت دادههای
بزرگ در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی :واکاوی ساختاریـتفسیری و ارائه راهکار» با هدف شناسایی،
تعیین ،اولویتبندی و تحلیل فرصتهای مدیریت دادههای بزرگ و واکاوی ساختاریـتفسیری آن به ارائه
راهکارهایی برای مدیریت کالندادهها در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی شهر تهران پرداختهاند .یافتههای
این پژوهش نشان داد که فرصتهای مدیریت کالنداده از نظر مدیران مراکز اطالعرسانی شهر تهران به
ترتیب اهمیت و اولویت عبارتند از :مدیریتیـسازمانی ،ماهیتی ،فرآیندی ،انسانی و از دید خبرگان عبارتند
از :ماهیتی ،فرایندی ،انسانی و مدیریتیـسازمانی.
آقایی میرک آباد ،آهنگر ،آقایی میرک آباد و حسنپور ( )1395در مقالهای با عنوان «سیستمهای
مدیریت کالندادهای مبتنی بر مدل ابری» با هدف ارائه مدلی پیشنهادی برای سیستمهای مدیریت کتابخانه
کالندادهای با روش کتابخانهای و تحلیل متون ،ضمن مروری بر مفهوم و قابلیتهای کالندادهها و نیز شرح
مختصری از ارزش ذخیره و بازیابی کالندادهها به توضیح روش دادهکاوی در حد کالن بر اساس ماتریس
تصادفی برای دسترسی سریعتر و بهتر به اطالعات ،بهعنوان یک ایده پرداخته و این نوع مدل کتابخانه ابری
با کالنداده را بهعنوان راهحلی برای برخی مشکالت کتابخانههای دیجیتال مانند دسترسی سریع به اطالعات،

1. Ball
2. JISC: Joint Information System Committee
3. HESA: the British Higher Education Statistics Agency
4.Yuhong

سال  ،11شماره  ،1بهار و تابستان 1400

مدیریت کالنداده مبتنی بر رایانشابری در365 ...

پیشنهاد میکند.
صرافزاده ( )1394در پژوهشی با عنوان «مدیریت کالندادههای پژوهشی :نقشی نوین برای
کتابخانههای دانشگاهی» با نگاهی به ابعاد مختلف مدیریت دادههای پژوهشی و نقشهای بالقوهای که
کتابخانهها و کتابداران دانشگاهی میتوانند در این زمینهایفا کنند ،بیان میدارد که کمک به مدیریت
دادههای پژوهشی را نقشی جدید و چالشی برای کتابخانهها است که دانش و مهارتهای جدید را میطلبد.
از برخی مصداقهای این مهارتها برای مدیریت دادههای پژوهشی میتوان به آمار ،آشنایی با ابزارها و فنون
کتابسنجی و علمسنجی ،تحلیل استنادی ،ضریب تأثیرها و ...برای ارزیابی پژوهشها ،دانش موضوعی،
مهارت حفاظت از دادهها ،مهارتهای فناوری اطالعات و ارتباطات و ...اشاره کرد.
جمعبندی پیشینه پژوهش

مطالعه و بررسی پژوهشهای انجام شده نشان داد که تاکنون پژوهش مشخصی که به بررسی وضعیت
مدیریت کالندادههای کتابخانهای مبتنی بر رایانش ابری در کتابخانههای دانشگاهی ایران بپردازد ،انجام
نشده است .پژوهشهای خارج از کشور به مباحثی از قبیل مدیریت کالندادهها در کتابخانهها ،مدیریت داده
و حفظ حریم خصوصی ،تعاریف و تاریخچه کالندادهها ،تجربههای کتابداران ،فرصتها و چالشهای
پیش روی کتابداران در کار با کالندادهها ،عناوین جدید شغلی و برنامههای آموزشی در کار با کالندادهها
پرداختهاند .در پژوهشهای داخلی انجام شده نیز به مباحثی از قبیل ارائه تعریفها و فرصتهای بهکارگیری
کالندادهها در کتابخانهها و ارائه راهکارهایی برای مدیریت کالندادهها در کتابخانهها ،مدیریت
کالندادههای پژوهشی و نقش کتابداران در مدیریت و یافتپذیری کالندادهها پرداخته شده است .بنابراین
پژوهشی که به مدیریت کالندادههای کتابخانهای بههمراه بهکارگیری راهحلهای رایانش ابری و بررسی
چگونگی وضعیت این موضوع در کتابخانهها بپردازد ،انجام نشده است.
پرسشها

پرسش اول :آیا مدیریت کالندادههای کتابخانهای مبتنی بر رایانش ابری در کتابخانههای
دانشگاههای سطح اول ایران از دیدگاه کتابداران از وضعیت مطلوبی برخوردار است؟
پرسش دوم :رتبهبندی مؤلفههای مدیریت کالندادههای کتابخانهای مبتنی بر رایانش ابری در
کتابخانههای دانشگاههای سطح اول ایران از دیدگاه کتابداران برای وضعیت موجود چگونه است؟
روششناسی
پژوهش حاضر ،از نوع مطالعات کاربردی و از نظر ماهیت ،روش و کنترل متغیرها در زمره تحقیقات
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توصیفی میباشد .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاههای
سطح اول ایران به تعداد  520نفر میباشد .دانشگاههای سطح اول ایران بر اساس اجرای ماده  3سیاستهای
و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی موسوم به طرح آمایش مصوب  94/12/18شورای عالی
انقالب فرهنگی ،حسب تصویب ستاد آمایش آموزش عالی در دو دسته جامع و تخصصی ،شامل  13دانشگاه،
در سایت وزارت علوم تحقیقات و فناوری به تاریخ  96/7/8و به شماره  2/178978میباشد .1با توجه به
محدود بودن پاسخدهندگان و در جهت تالش برای کسب دادههای واقعی ،نمونهگیری انجام نگرفت و همه
کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاههای سطح اول ایران لحاظ شدند .پرسشنامه بهصورت الکترونیکی
و بهصورت یکسان برای همه افراد ارسال شد .جهت دستیابی به اهداف تحقیق برای شناسایی وضعیت موجود
از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد .برای تهیه آن ابتدا با مطالعات بسیار در منابع فارسی و خارجی و مطالعه
نظرات خبرگان در حوزه فناوری اطالعات و علم اطالعات و دانششناسی لیستی از موارد مورد نظر تهیه و
بعد از مشورت تنی چند از اساتید و صاحبنظران در دو حوزه فناوری اطالعات و علم اطالعات و
دانششناسی با استفاده از فن دلفی اقدام به یکدستسازی و دستهبندی آنها در گروههای عامتر شد .سپس
برای اطمینان از این موضوع که سؤاالت مطرح شده دقیقاً به بررسی وضعیت موجود میپردازد ،تحلیل عاملی
تأییدی انجام شد.
تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول

قبل از انجام تحلیل عاملی جهت اطمینان از کفایت تعداد دادههای موجود از شاخص کا.ام.

او2.

استفاده شد ( .)KMO:0/974بنابراین حجم نمونه برای انجام تحلیل عاملی کافی است .برای داشتن روایی
باید بین مؤلفهها و سؤاالت پرسشنامه ،همبستگی معناداری وجود داشته باشد .بار عاملی بین  0/3تا 0/6
قابلقبول است (حبیبی .)1396 ،مقادیر تی ،معنادار بودن هر یک از مؤلفهها را نشان میدهد و چنانچه مقدار
تی ،بزرگتر از قدر مطلق عدد  1/96باشد ،مؤلفههای مدل معنادار هستند .تمامی بارهای عاملی برای سؤاالت
مربوط به هر مؤلفه در پرسشنامه ،بیشتر از  0/4و مقادیر تی بیشتر از  1/96بهدست آمد .لذا اعتبار پرسشنامه
تأیید شد .آلفای کرونباخ تمامی مؤلفههای وضعیت موجود بیشتر از  0/7برآورد شد( .آلفای کرونباخ برای
مؤلفه نیروی انسانی برابر با  ،0/986آلفای کرونباخ برای مؤلفه سازمان برابر با  ،0/967آلفای کرونباخ برای
مؤلفه زیرساختار برابر با  ،0/952آلفای کرونباخ برای مؤلفه مسائل اقتصادی برابر با  ،0/933آلفای کرونباخ

/ابالغ-نتایج-سطح-بندی-دانشگاه-های-دولتی1. https://edu.msrt.ir/fa/news/35266
2. Kaiser-Mayer-Olkin
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برای مؤلفه فرهنگ برابر با  0/957و آلفای کرونباخ برای مؤلفه مدیریت داده برابر با )0/976؛ لذا نیاز به
حذف هیچ مؤلفهای از مدل نبود .بهطورکلی ،برای ارزیابی مدل تحلیل عاملی تأییدی چندین مشخصه
برازندگی وجود دارد .در این پژوهش برای ارزیابی مدل تحلیل عاملی تأییدی از شاخصهای کای اسکوئر
( ،)x2شاخص نیکویی برازش ( ،)GFIشاخص برازش مقایسهای ( ،)CFIشاخص برازش فزاینده ( )IFIو
شاخص بسیار مهم ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب یا همان ریشه میانگین مربعات خطای برآورد
( ) RMSEAاستفاده شد .در پژوهش حاضر مقدار کای دو به درجه آزادی  1/13و کمتر از  3بود .مقدار
جذر برآورد واریانس خطای تقریب ( )RMSEAبرابر با  0/018و کمتر از  0/08بود .شاخص برازندگی
تطبیقی ( )CFIبرابر با  ،0/987شاخص برازندگی افزایشی ( )IFIبرابر با  0/987و شاخص نیکویی برازش
( )GFIبرابر با  0/828محاسبه شد .بنابراین در حالت کلی و با توجه به شاخصهای محاسبه شده میتوان
برازش مطلوب مدل را نتیجه گرفت و از آنها برای پاسخ به پرسشهای پژوهش استفاده کرد .در نهایت
پرسشنامه شناسایی وضعیت موجود با  6مؤلفه ،شامل مؤلفه نیروی انسانی ( 25سؤال) ،سازمان ( 14سؤال)،
زیر ساختار ( 8سؤال) ،مسائل اقتصادی ( 6سؤال) ،فرهنگ ( 11سؤال) و مدیریت داده ( 17سؤال) به شناسایی
وضعیت موجود مدیریت کالن دادههای کتابخانهای مبتنی بر رایانش ابری در کتابخانههای دانشگاههای سطح
اول ایران با استفاده از طیف پنجتایی لیکرت (خیلی زیاد ،زیاد ،نمیدانم ،کم و خیلی کم) آماده شد.
پرسشنامه بهصورت الکترونیکی در میان جامعه آماری که تعداد کل آنها بر اساس بررسیهای محقق و
شناسایی کل جامعه پژوهش تعداد  520نفر بود؛ توزیع شد که در مجموع  393پرسشنامه دریافت و مورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفت .در ادامه و بعد از شناسایی وضعیت موجود ،با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی
مرتبه دوم ،مؤلفههای مؤثر در شناخت وضعیت موجود رتبهبندی و نتایج پس از تجزیهوتحلیل ،بهطور
توصیفی ارائه شد.
یافتهها
ویژگیهای فردی و حرفهای پاسخگویان

بر اساس یافتههای مرتبط با ویژگیهای فردی و حرفهای پاسخگویان ،بیشترین تعداد  243نفر یا 61/8
درصد پاسخگویان زن میباشند .از نظر توزیع سن ،بیشترین تعداد  47نفر یا  12درصد پاسخگویان دارای
سن  39سال و کمترین تعداد معادل یک نفر برای سنین  25و  47سال میباشند .بیشترین تعداد  193نفر یا
 49/1درصد پاسخگویان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و کمترین تعداد  39نفر مدرک تحصیلی
کاردانی یا پایینتر از آنرا دارند .بیشترین تعداد  262نفر معادل  66/7درصد در رشته علم اطالعات و
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دانششناسی و کمترین تعداد یعنی  26نفر معادل  6/6درصد پاسخگویان در رشتههای فناوری اطالعات و
 105نفر معادل  26/7درصد در سایر رشتهها تحصیل کردهاند .بیشترین تعداد پاسخگویان از دانشگاه
تهران 62،نفر معادل  15/8درصد و  54نفر از دانشگاه فردوسی مشهد معادل  13/7درصد و کمترین تعداد
 14نفر معادل  3/6درصد از دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدین طوسی بودهاند.
پاسخ به پرسش اول :آیا مدیریت کالندادههای کتابخانهای مبتنی بر رایانش ابری در کتابخانههای
دانشگاههای سطح اول ایران از دیدگاه کتابداران از وضعیت مطلوبی برخوردار است؟
آزمون تی تک نمونهای

1

با توجه به تأیید نرمال بودن توزیع دادهها از طریق اجرای

آزمون کولموگروفاسمیرنوف0/055( 2

= pو  )z=0/045و وجود مقدار مفروض و نظری ثابت یعنی میانگین بهدست آمده از میانگین مؤلفه وضعیت
موجود یعنی عدد  24/5آزمون تی تک نمونهای برای تعیین ارزیابی وضعیت موجود انجام شد.
جدول  .1آزمون تی تک نمونهای برای مقایسه نمره وضعیت موجود با نمره معیار
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

نمره معیار

t

p

اختالف میانگین

وضعیت موجود

23/582

7/655

24/5

-2/375

0/018

-0/917

مطابق نتایج حاصل از جدول  ،1میانگین نمره وضعیت موجود در گروه نمونه  23/582با انحراف
استاندارد  7/655که بهطور معناداری ( )0/018 >0/05معادل  -0/917از نمره معیار پایینتر بوده است .بنابراین
میانگین نمره مدیریت کالندادههای کتابخانهای مبتنی بر رایانش ابری در کتابخانههای دانشگاههای سطح
اول کشور بهطور معنیداری در وضعیت نامطلوب قرار دارند.
پاسخ به پرسش دوم :رتبهبندی مؤلفههای مدیریت کالندادههای کتابخانهای مبتنی بر رایانش ابری
در کتابخانههای دانشگاههای سطح اول ایران از دیدگاه کتابداران برای وضعیت موجود چگونه است؟
تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم

3

تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم با هدف رتبهبندی مؤلفههای مؤثر در شناخت وضعیت موجود در
مدیریت کالندادههای کتابخانهای مبتنی بر رایانشابری در کتابخانههای دانشگاههای سطح اول انجام شد.

1. One Sample T-Test
2. Kolmogorov–Smirnov test
3. Second order confirmatory factor analysis
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ضرایب استاندارد شده بارهای عاملی و مقدار معناداری تی

جدول  2ضرایب معناداری تی و ضرایب مسیر استاندارد شده بین وضعیت موجود و مؤلفههای آنرا
نشان داده شده است.
جدول  .2مقدار بار عاملی استاندارد شده و آماره تی بین متغیرها
مؤلفهها

مقدار بار عاملی استاندارد شده

مقدار t

R2

نیروی انسانی

0/643

11/348

0/414

مطلوب

سازمان

0/517

8/841

0/267

مطلوب

زیرساختار

0/595

10/230

0/354

مسائل اقتصادی

0/601

10/233

0/361

فرهنگ

0/572

9/266

0/328

مطلوب

مدیریت داده

0/578

10/054

0/334

مطلوب

متغیر

نتیجه

آلفای کرونباخ

وضعیت موجود

مطلوب

0/976

مطلوب

همانطور که در جدول  2نمایان است ،مقدار آماره تی وضعیت موجود با مؤلفههای خود معنادار و
بیشتر از  1/96برآورد شده است .ضریب آلفای کرونباخ وضعیت موجود ( )0/976نیز بیشتر از  0/7محاسبه
شده است و نشان میدهد که پایایی سازهها در سطح مطلوبی قرار دارد.
شاخصهای برازش مدل

جدول  3شاخصهای برازش مدل را نشان میدهد.
جدول  .3شاخصهای برازش مدل مرتبه دوم وضعیت موجود
x2/ df<3

RMSEA<0.08

CFI>0.9

IFI>0.9

GFI>0.8

1/129

0/018

0/98

0/98

0/83

مقدار شاخص کای اسکوئر ( )x2بر درجه آزادی  ،1/129شاخص نیکویی برازش (،0/83 )GFI
شاخص برازش مقایسهای ( ،0/98 )CFIشاخص برازش فزاینده ( 0/98 )IFIو شاخص بسیار مهم ریشه دوم
برآورد واریانس خطای تقریب یا همان ریشه میانگین مربعات خطای برآورد ( 0/018 )RMSEAبرآورد
شده است .بنابراین شاخصهای برازش مدل در حالت کلی بسیار مطلوب بوده و در سطح قابلقبولی قرار
دارد .مدل عاملی تأییدی مرتبه دوم نشان میدهد که مؤلفههای ذیل به ترتیب بیشترین تا کمترین اهمیت را
در وضعیت موجود دارند ،که عبارتاند از:
 )1متغیر نیروی انسانی با میزان بار عاملی  0/64و ضریب تعیین ( 41 )R2درصدی.
 )2متغیر مسائل اقتصادی با میزان بار عاملی  0/60و ضریب تعیین ( 36 )R2درصدی.
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 )3متغیر زیرساختار با میزان بار عاملی  0/59و ضریب تعیین ( 35 )R2درصدی.
 )4متغیر مدیریت داده با میزان بار عاملی  0/58و ضریب تعیین ( 33 )R2درصدی.
 )5متغیر فرهنگ با میزان بار عاملی  0/57و ضریب تعیین ( 32 )R2درصدی.
 )6متغیر سازمان با میزان بار عاملی  0/52و ضریب تعیین ( 26 )R2درصدی.
نتیجه
در این پژوهش وضعیت موجود مدیریت کالندادههای کتابخانهای مبتنی بر رایانشابری در
کتابخانههای دانشگاههای سطح اول کشور از دیدگاه کتابداران بررسی و مؤلفههای آن رتبهبندی شد.
وضعیت موجود با میانگین  23/582بهطور معناداری در هر  13کتابخانه دانشگاهی سطح اول کشور در
وضعیت نامطلوب قرار داشت .در رتبهبندی حاصل از تحلیل عاملی تأییدی به لحاظ قوی بودن مؤلفه نیروی
انسانی با میزان بار عاملی  0/64و ضریب تعیین ( 41 )R2درصدی در رتبه اول قرار گرفت .نتایج مطالعه حاضر
حاکی از آشنایی متوسط نیروی انسانی شاغل در آن کتابخانهها با واژههای کالنداده و رایانشابری بوده
است .احمد ،جیانگ مین و رافی ،)2019( 1در مقالهای با عنوان «تحلیلی بر صالحیتها و مهارتهای
پیادهسازی تجزیهوتحلیل کالندادهای در کتابخانهها :یک مطالعه همبستگی» نشان دادند که همبستگی بسیار
قوی بین صالحیتها و مهارتهای موردنیاز کتابداران برای پیادهسازی تجزیهوتحلیل کالندادهای وجود
دارد .آنها ضمن بیان آگاهی باالی پاسخدهندگان از مفهوم کالنداده ،عنوان کردند که هم اکنون کتابداران
درگیریهای اولیهای با فعالیتهای مرتبط با کالنداده را دارند .آنها تأکید کردند که کالنداده برای
پیادهسازی فعالیتهای مختلف کتابخانهای مانند انتخاب ،مجموعهسازی حفاظت و غیره بسیار مفید است.
قبادپور ،نقشینه و ثابتپور ( )1391در پژوهش خود پیشبینی کردند که در سالهای آینده خدمات کتابداران
بیشتر از امروز وابسته به کسب مهارت فناوری اطالعات میباشد و چنان چه کتابداران خود را به کسب
مهارت باال در استفاده از فناوری آماده نسازند ،دیری نمیپاید که مهندسان رایانه و یا فناوران اطالعات جای
خود را در کتابخانهها باز میکنند و جایگاه کتابداران را به خطر میاندازند .در باب اهمیت مؤلفه نیروی
انسانی و با هدف تحلیل ویژگیهای فردی و حرفهای پاسخگویان در این پژوهش با مؤلفه نیروی انسانی
میتوان اینگونه اظهار داشت؛ همانطور که از نتایج حاصل از بررسی توزیع سن پاسخگویان نمایان است
بیشترین تعداد پاسخگویان و در واقع کتابداران شاغل در کتابخانههای سطح اول در رده سنی  29تا  39سال

1.Ahmad, JianMing & Rafi
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میباشند .اهمیت متغیر سن در این پژوهش به مسئله توان جسمی و ذهنی کتابداران در فراگیری فنون و
روشها و کسب مهارتهای جدید در حوزههای کالنداده و رایانش ابری میباشد .جمعیت جوان شاغل
در این دانشگاهها خود نقطه قوت و نشاندهنده توانمندی کتابداران در آموزش و یادگیری و بهروزرسانی
خود با فناوریهای روز دنیا و ارائه خدمات با بهرهگیری از این آموزشها است .متغیر دیگری که میتواند
بر میزان آشنایی و استفاده از فناوری های کالن داده و ابر تأثیرگذار باشد ،عامل سطح تحصیالت کتابداران
شاغل در جامعه پژوهش است .در سالهای اخیر به دالیلی مانند افزایش ظرفیت پذیرش در مقطع کارشناسی
ارشد رشته علم اطالعات و دانششناسی ،کتابداران دانشگاهی از لحاظ مدرک تحصیلی رشد چشمگیری
داشتهاند (اسفندیاری مقدم ،حسنزاده و غیوری .)1390 ،عالوه بر افزایش ظرفیت در مقطع کارشناسی ارشد
آن رشته میتوان به دالیل دیگری مانند افزایش گرایشها و حوزههای تخصصی در رشته ،تالش برای کسب
رضایت تحصیلی و شغلی ،رشد و افزایش نقش های اجتماعی و فرهنگی ،درآمد ،عدم رضایت از وضعیت
موجود متقاضی و سایر موارد مثبت و منفی دیگر اشاره کرد .به هر روی افزایش سطح تحصیالت کتابداران
در جامعه پژوهش حاضر ،منجر به آشنایی بیشتر و توانمند شدن افراد با فناوریهای کالنداده و رایانش ابری
میگردد .میتوان انتظار داشت که کتابخانههای سطح اول کشور با برخورداری از کتابدارانی بهروزتر،
توانمندتر ،عالمتر قادر به تغییر نقشهای سنتی خود و کسب مهارتهای جدید هستند .کارمندان باسوادتر،
خدمات بهتری را ارائه و پویایی و نقش کتابخانهها را در عصر فناوریهای نو بهبود بخشیده و به رونق حرفه
کمک شایانی خواهند کرد.
در رتبهبندی حاصل از تحلیل عاملی تأییدی ،مؤلفه مسائل اقتصادی با میزان بار عاملی  0/60و ضریب
تعیین ( 36 )R2درصدی در رتبه دوم قرار گرفت .با عنایت به تطبیق متوسط بودجه کتابخانههای دانشگاههای
سطح اول کشور با نیازهای فعلی و تأمین هزینههای الزم برای دیجیتالسازی منابع میتوان مطابق با نتایج
حاصل از پژوهش اذعان داشت که این دانشگاهها قادر به تأمین هزینههای الزم برای زیرساختارهای موردنیاز
فناوریهای کالندادهای مبتنی بر رایانش ابری و تأمین امنیت الزم برای آنها میباشند .اگرچه نتایج حاکی
از هزینههای بسیار پایین برای آموزش کار با این فناوریها برای کتابداران میباشد.
مؤلفه زیرساختار با میزان بار عاملی  0/59و ضریب تعیین ( 35 )R2درصدی در رتبه سوم جای
گرفت .وجود زیر ساختارهای قانونی سختافزاری و نرمافزاری مناسب در کتابخانههای دانشگاههای سطح
اول راه را برای انجام اقدامات الزم برای بهرهبرداری از سرویسهای ذخیرهسازی ،محاسباتی پردازشی،
تحلیلی ،بصریسازی از مجموعه سرویسهای موجود برای کالندادههای مبتنی بر ابر هموار میکند .مؤلفه
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مدیریت داده با میزان بار عاملی  0/58و ضریب تعیین ( 33 )R2درصدی در رتبه چهارم قرار گرفت .دسترسی
به پایگاههای اطالعاتی معتبر جهان در کتابخانههای دانشگاههای سطح اول کشور ،کتابداران را با دادههایی
که ویژگی های اصلی کالن داده یعنی حجم ،سرعت و تنوع باال را دارند ،درگیر کرده است .لذا کتابداران
در حال کار با چنین دادههایی هستند .این حجم عظیم نیازمند نگاهی یکپارچه و مدیریتی است که با استفاده
از حاکمیت داده 1که در اینجا حاکمیت کالنداده 2مطرح میباشد ،میتوان به این مهم دست یافت .حاکمیت
کالنداده ،به مدیریت حجم انبوهی از دادههای سازمانها و بهرهگیری از آنها در راستای فرایندهای
تصمیمسازی با بهرهگیری از ابزارهای تحلیلی گوناگون اشاره دارد .موسسه فناوری ماساچوست 3پیرامون
حاکمیت کالنداده چنین میگوید« :ایجاد یک مدل حاکمیت خوب ،بستگی به سطح پختگی سازمان برای
تصمیمگیری دادهمحور دارد» .مسئله کلیدی حاکمیت کالنداده وابسته به برنامههای کاربردی میباشد که
اطالعات بسیاری را بهصورت جریان پیوسته داده از منابع خارجی دریافت میکنند .بنابراین یک
سیاستگذاری قابلقبول و شفاف در رابطه با نوع دادههای ذخیرهای باید بهوجود بیاید و همچنین باید
مشخص شود که افراد مختلف با چه سرعتی به داده دسترسی پیدا کرده و سطح دسترسی داده به چه میزان
باید باشد .نتایج این پژوهش ،اقدامات بسیار اندکی را در زمینه حاکمیت داده را نشان داد .با توجه به اینکه
در این پژوهش ذخیرهسازی کالندادهها مبتنی بر ابر 4مدنظر بود ،نتایج حاکی از عدم ذخیرهسازی داده در
سرویسهای ابری در کتابخانههای دانشگاههای سطح اول بوده است .مؤلفه فرهنگ با میزان بار عاملی 0/57
و ضریب تعیین ( 32 )R2درصدی در رتبه پنجم قرار گرفت .درک فرهنگ دسترسی آزاد به اطالعات و به
اشتراکگذاری آن توسط کتابداران از وظایف کارکردی کتابخانهها محسوب میشود .نتایج در این زمینه
حکایت از درک اکثریت کتابداران به دسترسی آزاد به داده و اطالعات دارد .دسترسی آزاد به اطالعات
جزء حقوق شهروندی افراد در ایران محسوب میگردد و در اکثر کشورهای جهان نیز پذیرفته شده است
(سلیمان دهکردی ،افراسیابی .)1394 ،اغلب کتابداران اهمیت ارائه دادههای تحلیل شده به مراجعین را درک
کردهاند ،اما درک مراجعین از دریافت چنین دادههایی در حد متوسط قرار داشت ،که علت آنرا میتوان
به عوامل متعددی از قبیل شناخت کم و عدم درک تأثیر استفاده از فناوریهای جدید در امور پژوهشی،
عدم درک ضرورت یک فرهنگ تصمیمگیری داده محور ،عدم درک ضرورت بهکارگیری فناوریهای

1. Data Governance
2. Big Data Governance
3. Massachusetts Institute of Technology
4. Storage Based-Cloud
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مدیریت کالندادههای مبتنی بر ابر برای رویارویی با حجم عظیم دادهها ،عدم بهرهمندی از خدمات کالنداده
در کتابخانهها و مواردی از این قبیل نسبت داد .از طرفی کتابداران با تجزیهوتحلیل کالندادهها قادر به
ارزیابی خدمات و برنامههای خود هستند .کیم و کوک )2017( 1با بررسی یک برنامه کاربردی
تجزیهوتحلیل کالنداده بر اساس روشهای صورتکهای چرنوف 2به مقایسه و تطبیق خدمات و
عملیاتهای انجام شده میان کتابخانههای عمومی لندن و سئول پرداختند .عالوه بر این ،کتابداران در دانشگاه
سنت فرانسیس الورن 3و کتابخانه دوروتی براون 4از تجزیهوتحلیل گوگل 5استفاده کردند تا دسترسی
کاربران به منابع کتابخانه را از طریق دستگاههای تلفن همراه خود نشان دهند (.)Cottrell & Bell, 2016
مؤلفه سازمان با میزان بار عاملی  0/52و ضریب تعیین ( 26 )R2درصدی در رتبه آخر قرار گرفت.
وجود آگاهی و درک پایین مسئولین در ضرورت توسعه اهداف و راهبردها برای بهرهگیری از فناوریها
مدیریت کالنداده مبتنی بر ابر در کتابخانهها و عدم تمایل به تعامل و همکاری با سازمانهای فعال در این
حوزه ،وجود محیط پایداری در کتابخانههای دانشگاههای سطح اول جهت کار با کالندادهها و ارائه خدمات
بر مبنای آنها را فراهم نمیکند .علیرغم اینکه برای دهههای متوالی ،محققین نظریههای مختلفی را برای
ناتوانی سازمانها در همگامسازی خود با پیشرفتهای کسبوکارهای جاری ،سازگاری و مطابقت خود با
نوآوریها یا سازگاری با تغییرات محیطی ارائه دادهاند

( Raisch, Birkinshaw, Probst &Tushman,

 )2009; Del Giudice & Della Peruta, 2016; Marzi, Dabić, Daim, & Garces, 2017و راهحلهایی
از قبیل توجه به خالقیت و نوآوری و حفظ کارمندان با قابلیتهای باال ،ایجاد چابکی در سازمانها ،کسب
رضایت مشتریان ،رسیدگی به فرآیندها و عملیات ها ،منابع مادی ،مدیران و رهبران اثرگذار و سایر موارد
مطرح شده در این زمینه را ارائه کردهاند؛ مطابق نتایج این پژوهش شاهد عدم توجه مسئولین به خالقیت و
نوآوری در کتابخانهها ،جذب افراد غیرمتخصص ،عدم همکاری و تعامل با سازمانها و شرکتهای
متخصص در آن حوزه مربوطه و نبود قوانین و مقررات شفاف جهت دسترسی و به اشتراکگذاری دادهها
و رعایت حریم خصوصی ،مالکیت فکری هستیم .سازمانها ،سیاستها و تصمیمات آنها ،عاملهایی حیاتی
برای شروع بهکارگیری و استفاده از یک فناوری هستند .سازمانها و اقدامات آنها ،تمامی مباحث مرتبط با
نیروی انسانی ،هزینهها ،زیر ساختارها و فرهنگسازی را در بهکارگیری فناوریهای نوظهور بهشدت تحت

1. Kim & Cooke
2. Chernoff Face
3. St. Francis’ LaVerne
4. Dorothy Brown Library
5. Google Analytics
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تأثیر قرار میدهند .همچنین سیاستها ،بهعنوان حوزه روابط قدرت نیز در نظر گرفته میشوند و با سازمانها
در تعامل منسجم با یکدیگر هستند .به همین دلیل در یک تحلیل ترکیبی مدنظر قرار میگیرند .بنابراین نقش
حیاتی ساختارهای سازمانی و عملکرد آنها در تعیین موفقیت و یا شکست فناوری مشخص میباشد .با توجه
به ضرورت بهکارگیری الزامات قانونی مطرح برای کالندادهها در موارد رعایت حریم شخصی ،مالکیت
معنوی دادهها و حفاظت از دادهها و با عنایت به این امر که تاکنون در سراسر دنیا یک قانون یا آئیننامه
منسجم مختص کالندادهها ارائه نشده است و بحث کالندادهها و الزامات حقوقی آن همچنان بحث باز
کشورها میباشد (معین .)1395 ،بنابراین میتوان روالها و قوانین الزم برای بهکارگیری کالندادهها در
کتابخانه را نیز در آن گنجاند.
پیشنهادهایی برای پژوهشگران آینده
قطعاً انجام یک پژوهش قادر به شناسایی تمامی ابعاد برای شناخت کامل وضعیت موجود مدیریت
کالندادههای کتابخانهای مبتنی بر رایانش ابری در کتابخانهها نمیباشد و انجام پژوهشهای ذیل میتواند
در جهت تکمیل و رفع عیوب پژوهش حاضر مؤثر باشد .بنابراین انجام پژوهشهای زیر پیشنهاد میشود.
 )1از آنجایی که پایه و اساس کالندادهها کار با دادههای دیجیتالی است ،پیشنهاد میشود پژوهشی
درباره مدیریت کالندادهها در بستر ابر در کتابخانههای دیجیتال ایران انجام شود.
 )2در پژوهشی به تبیین نقشها و مهارتهای جدید و ضروری کتابداران در عصر کالنداده پرداخته
شود.
 )3با عنایت به ضرورت درک و توجه ویژه در سطوح کالن مدیریتی ،پژوهشهای زمینهای درباره
میزان شناخت و تخصص مسئولین و مدیران با فناوریهای کالنداده و رایانش ابری انجام گیرد.
 )4در پژوهشی مستقل به شناسایی چارچوب معماری کالندادههای کتابخانهای مبتنی بر رایانش ابری
در کتابخانههای دانشگاههای سطح اول کشور پرداخته شود.
 )5در پژوهشی مستقل به شناسایی زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری مدیریت کالندادههای
کتابخانهای مبتنی بر رایانش ابری در ایران پرداخته شود.
 )6در پژوهشی مستقل به شناسایی و معرفی برنامههای کاربردی مدیریت کالندادههای کتابخانهای
مبتنی بر رایانش ابری در سایر کشورهای جهان پرداخته شود.
 )7در پژوهشی مستقل به شناسایی فنون تحلیل کالندادههای کتابخانهای و مدیریت آنها مبتنی بر
رایانش ابری پرداخته شود.
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 )8در پژوهشی مستقل به شناسایی زیرساخت امنیتی و مباحث مربوط به قانون حق مؤلف در مدیریت
کالندادههای کتابخانهای مبتنی بر رایانش ابری پرداخته شود.
منابع
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Big Data Management based on Cloud Computing in the Libraries of First Level
Universities in Iran
Seyedeh Elham Hashemi Bonjar
Soraya ziaei,
Maryam Salami
Mashhad Payam Noor University
Abstract
Introduction: Big data is a set of data that, with its special features, cannot be stored,
managed and processed by conventional software systems. Cloud computing is a
collection of virtualized resources with easy access and usability. Cloud-based storage
technology is able to effectively manage big data. The purpose of this study is to
determine the current status of libraries̓ big data management based on cloud
computing and its Component ranking in the libraries of first level universities in Iran
Methodology: The present study is an applied and in terms of nature, method and control of
variables is a descriptive research. The statistical population includes all librarians
working in the libraries of first level universities in Iran, 520 people. The
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questionnaire was provided to the respondents electronically and a total of 393
questionnaires were received and analyzed. Data collection tool is a researcher-made
questionnaire that examines previous studies of six main components affecting the
libraries̓ big data management based on cloud computing in the libraries of first level
universities in Iran that including manpower, organization, infrastructure, economic
issues, culture and data management was identified, which was confirmed through
confirmatory factor analysis. To analyze data from descriptive and inferential
statistics with software Spss 22 and Amos 22 were used.
Findings: The current situation of library data management based on cloud computing in the
libraries of Iran's top-level universities was considered unfavorable from the
librarians' point of view, with an average of 23.582 and a standard deviation of 7.655
equal to -0.41730. Ranking the components of the current situation from strength to
weakness, respectively 1. Manpower With a factor loading rate of 0.64, 2. Economic
issues with a factor loading rate of0.60, 3. Infrastructure With a factor loading rate
of0.59, 4. Data Management With a factor loading rate of0.58, 5. Culture With a factor
loading rate of 0.57 6. Organizations With a factor loading rate of 0.52 are located.
Conclusion: Librarians are practically dealing with big data because of their day-to-day
dealings with very large volumes of data. Matching the average budget of these
libraries with the current needs and providing the necessary funds for the digitization
of resources and the existence of appropriate legal hardware and software
infrastructure, it can pave the way for the necessary steps to take advantage of cloudbased storage services. Most librarians, while understanding the culture of free access
to information, understand the importance of providing analyzed data to clients, but
clients' perception of receiving such data is moderate. Low awareness and
understanding of officials and unwillingness to interact and cooperate with
organizations active in this field, does not provide a stable environment to work with
big data and provide services based on them.
Keywords: Big Data Management, Cloud Computing, Academic Libraries, Librarians
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