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  دهيچك
 را شـغل  اي حرفه تداوم و بقا ،آن سنجش و دارد جامعه دري خاصي اجتماع گاهيجا ل،شغ اي حرفه هر :هدف

ي اجتمـاع  گـاه يجا سنجش جهتي ا  پرسشنامهي ابياعتبار و ساخت پژوهش، نيا ياصل هدف ،نيبنابرا. كند  يم نيتضم
  . استي شناس  دانش و اطالعات علم   حرفه

يـي  روا وي صـور يي روا از. استي كاربرد   مطالعه نوع از وي شيمايپ ،حاضر پژوهش روش :يشناس  روش
   جامعـه . شـد  دهيسـنج ي درونـ ي همسان روش از استفاده با پرسشنامهيي ايپا. شد استفاده پرسشنامه يابياعتبار جهت سازه

 بـه  ،ي)عمـوم  و ،يتخصصـ  ،يدانشگاهي ها  كتابخانه( اهواز شهري ها  كتابخانه در شاغل كتابداران كل ،حاضر پژوهش
 .  است) نفر 250ي (سرشمار صورت

 هيگو 42 ،ياجتماع گاهيجا بر رگذاراث   هيگو 55 از كه داد نشان ها  دادهي عامل ليتحل از حاصل جينتا :ها  افتهي
بـه  هـا    رگـذاري آن اثشـدت  . شدي اجتماع گاهيجا بر گذاراثر عامل 9 جاديا به منجر كه داشتهي همبستگ آزمون كل با

از زياد به كم عبارتند از: عامل اقتصادي، عامل استاندارد، عامل تخصصي، عامل فردي، عامل آموزشي، عامـل  ترتيب، 
فناوري اطالعات، عامل تعامل، عامل فرهنگي، و عامل سازماني. نتـايج پايـايي پرسشـنامه بـا اسـتفاده از روش همسـاني       

 رسشنامه از پايايي مناسبي برخوردار است.دروني نشان داد كه پ

 دهـد كـه پرسشـنامه جايگـاه اجتمـاعي بـا ضـرايب روايـي و پايـايي           ايـن مطالعـه نشـان مـي     گيري:  نتيجه

  هاي بعدي است.     بخش، ابزاري مناسب براي سنجش جايگاه اجتماعي در پژوهش  رضايت
 جـامع  نگـاه  بـا ي اجتمـاع  گـاه يجا   پرسشـنامه  يابياعتبار و ساخت ،پژوهش نيا در ي:نوآور و ضرورت

 .  است گرفته صورت معتبر متون دري اجتماع گاهيجا بر رگذاراثي رهايمتغ به نسبت

 كتابــداران؛ ؛يشناســ  دانــش و اطالعــات علــم ؛ياجتمــاع گــاهيجا ؛يابيــ  اعتبــار و ســاخت :هــا  دواژهيــكل
 ي.اكتشافي عامل ليتحل اهواز؛ شهري ها  كتابخانه
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  مقدمه و بيان مسئله
شناسي كـه تمـام اقشـار آن از      علم اطالعات و دانش   هاي كنوني حرفه  يكي از دغدغه

واردان به اين حرفه، دانشجويان در تمام سطوح تحصيلي، كارشناسان، و حتي به نوعي  تازه
تبـديل شـده اسـت، بحـث      اعضاي هيئت علمي را در برگرفته و بـه يـك چـالش اجتمـاعي    

 را اجتمـاعي  شناسي در جامعه اسـت. جايگـاه    علم اطالعات و دانش   تماعي حرفهجايگاه اج
دانند كه جامعه براي افراد يك گروه، يا نهـاد و شـغل     نوعي شأن، اعتبار، عزت و احترام مي

 ).2003، 1(بروئن شود  قائل مي

گويد: جايگاه اجتمـاعي قضـاوتي اسـت كـه بـه        ) مي1987( 2در تعريفي ديگر، تامين
موجب آن جامعه، حيثيت، اهميت و محبوبيـت بيشـتري بـه يـك موقعيـت يـا يـك پايگـاه         

هـاي اجتمـاعي     ها و پايگـاه   ها را به هر دليلي، به موقعيت  دهد و به طور كلي آن  اجتماعي مي
 دهد.  ديگري ترجيح مي

عوامـل تشـكيل دهنـده آن       هايي دربـاره   با توجه به اهميت جايگاه اجتماعي، پژوهش
جايگـاه   تعـداد عوامـل اثرگـذار بـر       ورت گرفته است. با اين وجود، توافق كاملي دربارهص

                                                 
1. Broen  
2. Tumin  
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پـرينس و  )، 1989(1بيليـدي هايي مانند:   دست نيامده است. اين مسئله در پژوهش  اجتماعي به
 5)، االنصـاري 2008( 4هيبرت و هالينگزورث )،2003( 3)، مجنجا و كيپلنگت1992(، 2دجير

نمايـان اسـت. بيشـترين اشـتراك عوامـل       )1382فر و فراشباشي آسـتانه (   صيادي)، و 2011(
هـا عبارتنـد     شناسي در اين پيمايش  علم اطالعات و دانش   جايگاه اجتماعي حرفه اثرگذار بر

از: وضع مالي در حرفه، نياز جامعه به حرفه، جنسيت، و تحصيالت. نبود توافق كلي در باره 
علـم     يگـاه اجتمـاعي باعـث شـده كـه جايگـاه اجتمـاعي حرفـه        تعداد عوامل اثرگذار بر جا

جـامعي     شناسي با توجه به عوامل محدودتري سـنجيده شـود و پرسشـنامه     اطالعات و دانش
ساخته نشود كه در آن با نگاهي جـامع بـه عوامـل اثرگـذار بـر جايگـاه اجتمـاعي، جايگـاه         

كـه جايگـاه اجتمـاعي يـك      اجتماعي شغل يا حرفه سنجيده شود. گرچه بايـد توجـه كـرد   
موقعيت، ثابت و هميشگي نيست و تحـت تـأثير شـرايط اجتمـاعي، اقتصـادي، فرهنگـي، و       

موقعيت اجتماعي را بـراي فـرد دائمـي و هميشـگي      6طور كه مكس وبر  سياسي است. همان
دانـد.    ي موقعيـت اجتمـاعي مـي     داند، بلكه آگاهي ذهني را، شرط ضروري براي توسعه  نمي

از آگاهي ذهني، اين است كه فرد جايگاه خود را بشناسد و در جهت بهبود يا تغييـر  منظور 
  ).211ص  ،1377، 7آن بكوشد (ريموند

شناسـي جهـت شناسـايي جايگـاه اجتمـاعي        علم اطالعات و دانـش    بدون ترديد حرفه
رسـد كـه     ميخود به يك ابزار معتبر و قابل قبول نياز دارد. به دليل نبود چنين ابزاري به نظر 

اي در اين راستا ضروري است و بهترين شيوه ساخت پرسشنامه اين اسـت    ساخت پرسشنامه
كه با بررسي متون معتبر، به صورت جامع عوامل اثرگـذار بـر جايگـاه اجتمـاعي شناسـايي،      

 بندي و ارائه شوند.   دسته

                                                 
1. Billedi 
2. Prins & de Gier 
3. Majanja &Kiplngat 
4. Hiebert & Hollingsworth 
5. Alansari 
6. Max Weber 
7. Raymond 
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ــه    ــاعي حرف ــاه اجتم ــنجش جايگ ــايي و س ــت شناس ــابراين، جه ــات و    بن ــم اطالع  عل
شـان، تغييـر يـا بهبـود      شناسي، آگاهي كتابداران از وضعيت جايگـاه اجتمـاعي حرفـه     دانش

  ي جامع، يك نياز ضروري است.      ا  وضعيت آن، ساخت و اعتباريابي پرسشنامه

 ي پژوهش  پيشينه

گـردد كـه    برمـي  1940ي جايگاه نسبي شغلي در غرب به سال   شروع مطالعه در زمينه
شناسان ديگري ماننـد:    جامعه   ريزي كردند. سپس به وسيله  ) آن را پايه1961( 1نورث و هت

) ادامه پيـدا كـرد.   1988( 5)، و لين1983( 4)، بوس و راسي1977( 3)، تريمن1971( 2سيگل
 ،1374انـد (مقـدس،     اين گروه بيشتر به جايگاه شغلي بر مبناي بررسـي افكـار توجـه داشـته    

به توسط  1988از سال  رساني،    اطالع و كتابداري   ضوع در حرفه). پرداختن به اين مو67ص
رسـاني    كتابداري و اطالع   هاي كتابداري در مورد وضعيت و موقعيت حرفه  مديريت انجمن

براي دستيابي به عوامـل نسـبتاً جـامع     ). در پژوهش حاضر1992آغاز شد (پرينس و دوژير، 
پرسشنامه، تا حد ممكن سعي شده است كه تمام اثرگذار بر جايگاه اجتماعي جهت ساخت 

شناسـي و    علـم اطالعـات و دانـش      جايگاه اجتمـاعي در حرفـه     پذير حوزه  مطالعات دسترس
 ها در نظر گرفته شود.   ديگر حرفه

جايگـاه اجتمـاعي ديگـر       هاي انجام شده در خارج و داخل كشور در حـوزه   پژوهش
)، 2002( 6اين پـژوهش اسـتفاده شـد، عبارتنـد از: فـو و ونـگ      ها در   ها كه از نتايج آن  حرفه
)، سـحرخيز  1374)، اصـغرزاده ( 2014( 9)، كراولـي 2009( 8)، هـادلي و انسـر  2008( 7همت

)، صـادقي كليشـادي   1382نـژاد و اسـماعيلي (    قاسـمي )، 1381فرد (  )، افالكي1379تشويق (
)، حكيمـــي و 1384)، محمـــدي (1384)، حميـــدزاده (1382)، نويـــدي و برزگـــر (1382(

                                                 
1. North and Hatt 
2. Siegel 
3. Treiman 
4. Bose, c. Rossi, p. 
5. Line  
6. Fwu& Wang 
7. Hammett 
8. Hoadley & Ensor  

9. Crawley 
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)، 1386)، رضـايي و رضـائي (  1386)، الياسي و رادان (1385جاه (  )، رفعت1385رودباري (
يمــي كر   )، ســيد1388)، حســنييان و فهيمــي (1386)، محمــدي (1386عليــزاده و رضــايي (

ــتدار (1388( ــوي، و 1389)، عيوضــي و رمضــاني (1388)، كالكــي و دوس ــي، ول )، فخرائ
  ). 1392زلفاني (  خاني  )، و هاشم1390پور (  آرام و قائم  )، سام1389شهري (  كهنه  جميلي

علـم     هاي خارج و داخل كشور در حـوزه جايگـاه اجتمـاعي حرفـه      پژوهشهمچنين 
)، مجنجـا و  1992)، پـرينس و دجيـر (  1989بيليـدي ( تنـد از:  شناسـي عبار   اطالعات و دانش

)، هيبــــرت و 2007( 3)، شــــفيق2007( 2لــــوثمن)، 2007( 1)، برايــــان2003كيپلنگــــت (
ــالينگزورث ( ــاو (2008( 4)، مجيـــد و حيـــدر 2008هـ ــاري (2010)، شـ )، 2011)، االنصـ

آســتانه  فــر و فراشباشــي  صــيادي)، 1374)، مقــدس (1352)، ابرامــي (2011( 5گــيگن  مــك
ــعيد (  قاضــي)، 1382( ــي ()، 1383ميرس ــوري (1385عمران ــري و قاضــي  1387)، ته )، و ح

پـذير نيسـت،     جا امكان  ها در اين  تك پيشينه  كه توضيح تك  ). با توجه به اين1386ميرسعيد (
	فقط به نكات مهمي از چند پيشينه اشاره شد.

تـايوان، ريشـه در خـط       در جامعه) جايگاه شغلي باالي معلم 2002از نظر فو و ونگ (
مشي مناسب آموزش معلم و عملكرد تعليم در جامعه دارد. البته سياست، فرهنـگ و تـاريخ   

اثر نبوده اسـت. در پـژوهش كالكـي و دوسـتدار       تايوان بر ادراك عموم از معلم، بي   جامعه
شـناختي،    نهـاي ظـاهري و روا    ) عوامل مؤثر بر جايگـاه اجتمـاعي پلـيس را ويژگـي    1388(

 آوري  جمـع  در پيشـينه  ايـن  از( انـد.   جنسيت، تحصيالت، اجتماع، و وضع مالي ذكـر كـرده  
 بـا  شـده  سـعي  پـژوهش  ايـن  در و شـده  استفاده پژوهش اين در اجتماعي جايگاه متغيرهاي
  .)بگيرد صورت اجتماعي جايگاه متغيرهاي آوري  جمع جامع نگاهي
رين عوامل مـؤثر بـر جايگـاه اجتمـاعي كتابـدار      ت  ) مهم1992از نظر پرينس و دجير ( 

ــي   ــاد، و ويژگ ــاع، اقتص ــد از: اجتم ــاي روان  عبارتن ــيادي   ه ــژوهش ص ــناختي. در پ ــر و   ش ف

                                                 
1. Bryan 
2. Luthmann 
3. Shafique 
4. Majid &Haider 
5. McGuigan 
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ترين عوامل، دانش كتابدار و پس از آن اقتصاد و اجتماع ذكر   ) مهم1382آستانه (  فراشباشي
 شده است. 

جايگـاه اجتمـاعي، بـدون بررسـي نظـري جـامع و پيمـايش در           بيشتر مطالعات حـوزه 
ي اثرگـذار مـورد     ترين متغيرهـا   ي عوامل اثرگذار بر جايگاه اجتماعي بوده است. مهم  حوزه

هـا عبارتنـد از: وضـعيت مـالي، نيـاز جامعـه بـه حرفـه، جنسـيت، و            بررسي در اين پيمـايش 
بـوده و قضـاوت نسـبتاً جـامع و كامـل در      رسد اين عوامل ناقض   تحصيالت. البته به نظر مي

ها، عالوه بر   هاي پيشين را با مشكل مواجه سازد. اگر در آن پژوهش  هاي پژوهش  مورد يافته
عوامـل اثرگـذار بـر جايگـاه اجتمـاعي         هاي پيمايشي، به مطالعه متون معتبر در حـوزه   روش

تر مورد قضـاوت قـرار     دقيقحرفه توجه بيشتري شده بود، شايد جايگاه هر حرفه به صورت 
گرفت، و هر حرفه با توجه به عوامل اثرگذار بر جايگاه اجتمـاعي خـودش، بـه صـورت       مي

 كوشيد آن را بهبود دهد.  مي دانست و مي بهتر دليل پايين يا باال بودن جايگاه خود را

   ن حوزهپژوهش حاضر در اين راستا، قبل از هر چيز با نگاه نسبتاً جامع و گسترده، متو
بنـدي    هـاي محققـان، جمـع     جايگاه اجتماعي را بررسي كرده، تا با تأمل در متون و ديـدگاه 

تري از متغيرهاي اثرگذار بر جايگاه اجتماعي در جهت سـاخت پرسشـنامه بـه دسـت       كامل
علـم اطالعـات و      هـاي صـورت گرفتـه در حرفـه      آيد. در اين پژوهش، عـالوه بـر پـژوهش   

ي بسط موضوع و گشايش هر چه بيشتر، براي درك متغيرهاي اثرگذار بر شناسي، برا  دانش
هـا نيـز     هاي صورت گرفته در ديگـر حرفـه    جايگاه اجتماعي و يافتن نكات تازه، از پژوهش

  استفاده شده است. 

  پژوهش سؤاالت
 نظــر از شناســي  دانــش و اطالعــات علــم   حرفــه اجتمــاعي جايگــاه بــر اثرگــذار عوامــل )1

 كدامند؟ اهواز شهر هاي  كتابخانه در شاغل كتابداران

علـم     اجتمـاعي حرفـه   جايگـاه   بـر  اثرگذار عوامل از هر يك در ها  گويه اثرگذارترين )2
 كدامند؟ اهواز شهر هاي  كتابخانه در شاغل كتابداران نظر از شناسي،  اطالعات و دانش
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علــم اطالعــات و    اجتمــاعي حرفــه جايگــاه بــر عوامــل از يــك هــر اثرگــذاري شــدت )3
  است؟ چگونه اهواز شهر هاي  كتابخانه در كتابداران شاغل نظر از شناسي  دانش

 شناسي پژوهش  روش

آماريِ به كـار     كاربردي است. جامعه   روش پژوهش حاضر، پيمايشي و از نوع مطالعه
ن شـاغل در  كتابـدارا    نهايي، متشكل از همه   و اعتباريابي پرسشنامه ساخت  گرفته شده براي

اسـت كـه بـا     هاي دانشگاهي، اختصاصي، و عمومي)  هاي شهر اهواز (كل كتابخانه  كتابخانه
مشغول به كار بودند. كليه اعضاي جامعه آماري  1393سمت كارمندي و سرپرستي در سال 

ها جهـت انجـام پـژوهش حاضـر در نظـر        آن   نفر بودند كه به صورت سرشماري، همه 250
درصـد) زن   4/75نفر ( 153درصد) مرد و  6/24نفر ( 50دهندگان بين پاسخ گرفته شدند. از

علـم اطالعـات و      رشـته    دهنـدگان تحصـيلكرده    درصـد) پاسـخ   2/52نفـر (  106بودند. نيـز،  
. بودنـد  هـا   رشـته سـاير     كـرده  دهنـدگان تحصـيل    درصد) پاسخ 9/40نفر ( 83شناسي و   دانش

 ،يكـاردان ) درصـد  3/10( نفـر  21 تعداد پلم،يد) درصد 9/6( نفر 14 تعداد التيتحص زانيم
 و ارشد، يكارشناس) درصد  1/28( نفر 57 تعداد ،يكارشناس) درصد 2/51( نفر 104 تعداد
 9/3 امانـت،  بخش در دهندگان  پاسخ از درصد 6/24.  است يدكتر) درصد 2( نفر 4 تعداد

   بخـــش در دهنـــدگان  پاســـخ درصـــد 9/8 مرجـــع، بخـــش در دهنـــدگان  پاســـخ درصـــد
 بخش در دهندگان  پاسخ درصد 2 ات،ينشر بخش در دهندگان  پاسخ درصد 2 ،يده  سازمان

 كـل  در دهنـدگان   پاسـخ  3/13 و هـا،   بخـش  ديگر در دهندگان  پاسخ درصد 2/20 نامه،  انيپا
 درصد 5/69 و سرپرست سمت در دهندگان  پاسخ درصد 1/27بودند.  ها  كتابخانه هاي  بخش
   درصــد 8/13 .كننــد  مــي خــدمت هــا  كتابخانــه كارمنــدي ســمت در دهنــدگان  پاســخ
 هـاي   در كتابخانـه  دهنـدگان   پاسـخ  درصـد  3/44 عمـومي،  هـاي   در كتابخانه دهندگان  پاسخ

 30. كننـد   مـي  خـدمت  تخصصـي  هـاي   كتابخانه در دهندگان  پاسخ درصد 4/39 دانشگاهي،
 پيمـاني،  صـورت  بـه  دهنـدگان   پاسـخ  درصد3/16 رسمي، صورت به دهندگان  پاسخ درصد

 در ديگـر  هـاي   صـورت  بـه  درصد 4/9 و قراردادي، صورت به دهندگان  پاسخ درصد 4/38
 درصـد  3/15 سال، يك از كمتر در دهندگان  پاسخ درصد 6/7. اند  شده استخدام ها  كتابخانه
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 درصــد 3/16 ل،ســا 8-5 در دهنــدگان  پاســخ درصــد 7/18 ســال، 4-1 در دهنــدگان  پاســخ
ــدگان  پاســخ ــال، 12-9 در دهن ــدگان  پاســخ درصــد 36 س ــيش در دهن ــر  ب ــال 12 از ت  در س

   .هستند خدمت به مشغول ها  كتابخانه
علت انتخاب تمام كتابداران شهر اهواز به عنوان جامعه پژوهش، سنجش نگرش تمام 

كـه بحـث     دليـل ايـن   كتابداران نسبت به عوامل اثرگذار بر جايگاه اجتماعي حرفه است. بـه 
جايگاه اجتماعي ارتباط تنگاتگي با آگاهي ذهني افراد دارد، در اين پژوهش كوشيديم تا با 

كتابـداران شـهر اهـواز، عوامـل اثرگـذار بـر جايگـاه اجتمـاعي حرفـه             توجه به ديدگاه همه
تفاده از سنجيده شود. براي اعتباريابي پرسشنامه، از روش تحليل عاملي استفاده شد كه با اس

  انجام شد. 21   اس. نسخه   اس.  پي.    افزار اس.  نرم

 طراحي پرسشنامه   نحوه

جايگـاه اجتمـاعي، از چهـار مرحلـه         ساخت و اعتباريـابي پرسشـنامه   ،پژوهش نيا در
اول موظف بوديم كه مجموعه متغيرهاي اثرگذار بـر جايگـاه      تشكيل شده است: در مرحله

كنيم. براي اين منظور به بررسي متون در حـوزه جايگـاه اجتمـاعي     آوري  اجتماعي را جمع
  علم   حرفه در گرفته صورت يها  پژوهش ،جامع ديد با رهايمتغ يآور  جمع جهت(پرداختيم. 
. بررسـي متـون، منجـر بـه     )انـد   شـده  گرفته نظر در ها  حرفه ديگر و يشناس  دانش و اطالعات

هايي ارائه شدند و جهت سنجش روايي   متغيرها در قالب گويهمتغير شد. اين  81آوري   جمع
علوم    شناسي دانشكده  صوري به پنج تن از اعضاي هيأت علمي گروه علم اطالعات و دانش

تربيتي دانشگاه شهيد چمران اهواز داده شد. پس از دريافت نظرات آنان، تغييرات مورد نياز 
هاي حاصـل از    دوم، گويه   مورد شد. در مرحله 55ها به   اعمال شد كه منجر به كاهش گويه

اي ليكرت ارائه   گزينه 5گويه و به صورت طيف  55با    اول به صورت يك پرسشنامه   مرحله
، و 2، كامال مخـالفم نمـره   3   ، نظري ندارم نمره4، موافقم نمره 5شدند. (كامال موافقم نمره 

نفر از كتابداران كه به  70پرسشنامه در بين    اوليه). در مرحله سوم، فرم 1كامال مخالفم نمره 
گيري تصادفي انتخاب شده بودند، اجرا گرديد تا هـم پايـايي پرسشـنامه گرفتـه       روش نمونه

شود و هم از كتابداران پاسخگو خواسته شـد تـا نظـرات خـود را در خصـوص قابـل درك       
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هـا مشـخص شـد كـه       پرسشـنامه    هبودن عبارتهاي هر گويه بيان نمايند. با سنجش پايايي اولي
ها   آوري پاسخنامه  ) برخوردار است. همچنين پس از جمع96/0پرسشنامه از پايايي مطلوبي (

بندي برخـي    اصالحاتي در پرسشنامه صورت گرفت، به طوري كه ساختار نگارشي و جمله
   چهارم، فرم مياني پرسشنامه طراحي شـد (يعنـي پرسشـنامه      ها تغيير يافت. در مرحله  از گويه

اصالح شده پس از گرفتن پايايي و پرخوردار بودن پرسشنامه از پايايي مطلوب) و با توزيـع  
   مرحلــه ،)اهــواز شــهر كتابــداران نفــر از 180پــژوهش (   در بــين ديگــر اعضــاي جامعــه   آن

  ها آغاز گرديد.   اعتباريابي پرسشنامه

  جراروش ا
آوري پرسشـنامه نهـايي،     براي انجام صحيح و مناسب فرآيند توزيـع، تكميـل و جمـع   

  پژوهشگر به صورت حضوري 
نمـود. هـيچ گونـه      ها را توزيع و توضيحات الزم از هدف كـار را ارائـه مـي     پرسشنامه

آوري و بررسـي    شـد. پـس از جمـع     محدوديت زماني بـراي تكميـل پرسشـنامه اعمـال نمـي     
هـا وارد رايانـه گرديدنـد و      پاسـخنامه كدگـذاري شـده و داده    203ها، در نهايـت    پرسشنامه

مورد تجزيه و تحليل قرار  21   افزار اس. پي. اس.اس. نسخه  هاي آماري با استفاده از نرم  داده
و چـرخش از   1هـاي اصـلي    گرفت. در بررسي روايي سازه، از تحليل عاملي به روش مؤلفـه 

ي همساني دروني (ضريب آلفـاي    و در بررسي پايايي، از محاسبه 2نوع چرخش واريماكس
  كرونباخ) استفاده شد.     

  هاي پژوهش  يافته
  گردند.  هاي مربوط به اعتباريابي و پايايي ارايه مي  هاي تحقيق در دو بخش، يافته  يافته

                                                 
1. Principal Component Analysis  
2. Varimax Rotation 
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 جايگاه اجتماعي:    روايي پرسشنامه

هـا توسـط اعضـاي هيـأت علمـي گـروه علـم          پس از اين كه روايي صوري پرسشنامه
ي   نفـر) تأييـد شـد، روايـي سـازه      5شناسي دانشگاه شهيد چمـران اهـواز (    اطالعات و دانش

بررسـي شـد.    هاي اصلي  پرسشنامه نيز، از طريق تحليل عاملي اكتشافي با روش تحليل مؤلفه
همچنـين بـراي    هاي اصلي يك ابزار صورت گرفت.  اين كار جهت شناسايي عوامل يا سازه

اطمينان از استقالل عوامل، از روش چرخش واريمـاكس اسـتفاده گرديـد. پـيش از تحليـل      
  ها رعايت شود:  عاملي، الزم است اين مفروضه

اولكين بايـد   -مير -آزمون كيزر KMO 1برداري   مقدار شاخص كفايت نمونه )1
 باشد. 6/0بزرگتر از 

تگي زيربنـاي تحليـل عـاملي    براي اطمينان از اين موضوع كه ماتريس همبس )2
آزمـون كرويــت  در جامعـه برابـر صــفر نيسـت و بـه منظــور بررسـي آن، از      

 شود.  استفاده مي 2بارتلت

بار عاملي هر سؤال (گويه) در ماتريس عاملي و چـرخش يافتـه دسـت كـم      )3
 و ترجيحا بيش از آن باشد. 3/0بايد 

  . كم بايد متعلق به سه سؤال باشد  ها دست  هر يك از عامل )4
ترين كارها جهت انجام تحليل عـاملي اكتشـافي، اطمينـان از مطلـوب       يكي از ابتدايي

پژوهش است. به همـين دليـل جهـت تأييـد بسـندگي نمونـه، از يكـي از           نمونه   بودن اندازه
و از  )اولكـين  -ميـر  -آزمـون كيـزر   (KMOهاي تأييد بسندگي نمونه، يعني شـاخص    روش

 1طـور كـه جـدول      ها استفاده شد. همان  آزمون بارتلت جهت شناسايي همبستگي بين گويه
ها   كفايت حجم نمونه و قابليت گويه KMO= 849/0دهد، در اين پژوهش، آزمون  مي نشان

 بندي عاملي تأييد كرده است. همچنـين آزمـون بارتلـت بـا سـطح معنـاداري         را براي دسته

(sig)درصد معناداري ماتريس همبستگي را شناسايي كـرده اسـت، پـس در ايـن      5تر از   كم
  پژوهش تحليل عاملي براي شناسايي ساختار (مدل عاملي) مناسب است.

                                                 
1 . Kaiser- Meyer- Olkin (KMO) 
2 . Bartlett Test of Sphersity (BTS) 
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 بارتلت و دترمينان ماتريس) ، KMOهاي مقدماتي تحليل عوامل (  . آزمون1جدول 

 گيريشاخص كفايت نمونه 849/0
 مجذور كاي 102/4997

 درجه آزادي 1485 آزمون بارتلت

 سطح معناداري 000/0

  

و بـا اسـتفاده از چـرخش     هـاي اصـلي    هاي تحليل مؤلفـه   تحليل عاملي آزمون با شيوه
 9بنـدي    گويه انجام شد كه منجر به دسته 55برروي  30/0واريماكس و با حداقل بار عاملي 

  اند.  هايشان نشان داده شده  اين عوامل همراه با گويه 2عامل قابل قبول شد. در جدول 
  

شناسي   علم اطالعات و دانش   بندي  عوامل اثرگذار بر جايگاه اجتماعي حرفه  . دسته2جدول
  ها  همراه با گويه

  ها  گويه  عوامل

1  
تخصصي خود، آراستگي ظاهري كتابدار، سازش كتابدار با    كتابدار در حوزه   خالقيت كتابدار در محيط كار، مطالعه

رساني كتابدار و سرپرست  كتابخانه از خدمات كتابخانه، و   محيط كار، تصور مطلوب كتابدار از جايگاه خود، اطالع
  توجه كتابدار به امور مذهبي.

مطلوب بودن بودجه جهت خريد مطلوب بودن بودجه جهت آموزش كاربران، مطلوب بودن بودجه جهت استخدام،   2
  منابع، و مطلوب بودن بودجه جهت خريد ابزارهاي فناوري اطالعات.

هاي جديد مديريتي،   توجه به كميت كتابدار در كتابخانه، توجه به كيفيت كاري كتابدار در كتابخانه، اجراي روش  3
  سازي شده.  اي بومي  اي، و وجود قوانين اخالق حرفه  هاي حرفه  نامه  اجراي درست آئين

رساني رسانه از خدمات كتابخانه، آگاهي جامعه از مسئوليت كتابدار، مقبوليت اجتماعي حرفه، روشن بودن   اطالع  4
  چارچوب كاري كتابدار، و نام رشته گوياي رسالت و هويت حرفه.

سازماندهي اطالعات، اجراي    پيشرفتههاي   كارگيري روش  هاي اطالعاتي، به  هاي كتابدار در جستجوي پايگاه  مهارت  5
  هاي كتابدار.  هاي حرفه با تخصص  اي، و تناسب گرايش  هاي حرفه  نامه  درست آئين

ها، فعاليت گروهي كتابدار در محيط كار، عدالت   آگاهي كتابدار از نيازهاي اطالعاتي كاربران، همكاري كتابخانه  6
  هاي حرفه.  اي، و توجه كتابدار به چالش  ابدار به اخالق حرفهجنسيتي در استخدام كتابدار، پايبندي كت

بازآموزي كتابدار، آموزش درست كاربران، آگاهي كتابدار از ضرورت استفاده از فناوري اطالعات، و شركت كتابدار   7
  هاي علمي.  در گردهمايي و همايش

اي، و توانايي كتابدار در ارزيابي محتواي   افزارهاي كتابخانه  آگاهي كتابدار از مباني كامپيوتر ، دانش كتابدار از نرم  8
  هاي اطالعاتي.  بانك

گذاري سازمان مادر ير فعاليت   جذابيت حرفه، توانايي كتابدار در جلب توجه مديران به كتابخانه، اثر سياست  9
  ت دريافت خدمات.كتابخانه، آگاهي كتابدار از رشته قبل از ورود به آن، و رضايت مراجعان از كيفي
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بار عاملي هر گويه آورده شده است. ايـن جـدول  بيـانگر آن اسـت كـه       3در جدول 
علـم     عامل اقتصادي با بيشترين بار عاملي، بيشترين اثرگـذاري بـر جايگـاه اجتمـاعي حرفـه     

ترين اثرگذاري را از نظر   شناسي را دارد، در حالي كه عامل سازماني، كم  اطالعات و دانش
  شناسي دارد.  علم اطالعات و دانش   كتابداران بر جايگاه اجتماعي حرفه

  
علم اطالعات و    هاي عوامل اثرگذار بر جايگاه اجتماعي حرفه  . بار عاملي گويه3جدول

  شناسي  دانش
  هابار عاملي گويه  ها  گويه

1 2 3 4 5 6  7  8  9  
خالقيت كتابدار در محيط

  كار
   كتابدار در حوزه   مطالعه

  تخصصي خود
  آراستگي ظاهري كتابدار

  سازش كتابدار با محيط كار
تصور مطلوب كتابدار از 

  جايگاه خود
رساني كتابدار و   اطالع

سرپرست از خدمات 
  كتابخانه

توجه كتابدار به امور 
 مذهبي

722./  
696/0  
684/0  
632/0  
575/0  
515/0  
437/0  

 
 
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
  

  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
  

مطلوب بودن بودجه جهت
  آموزش كاربران

مطلوب بودن بودجه جهت 
  استخدام

مطلوب بودن بودجه جهت 
  خريد منابع

مطلوب بودن بودجه جهت 
خريد ابزارهاي فناوري 

 اطالعات

  
  
  
  

872/0 
861/0 
823/0 
788/0 
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  هابار عاملي گويه  ها  گويه
1 2 3 4 5 6  7  8  9  

كتابدار درتوجه به كميت
  كتابخانه

توجه به كيفيت كاري 
  كتابدار در كتابخانه

هاي جديد   اجراي روش
  مديريتي

هاي   نامه  اجراي درست آئين
  اي  حرفه

وجود قوانين اخالق 
 سازي شدهاي بومي  حرفه

  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
  

845/0 
810/0 
706/0 
400/0 

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

رسانه ازرساني  اطالع
  خدمات كتابخانه

آگاهي جامعه از مسئوليت 
  كتابدار

  مقبوليت اجتماعي حرفه
روشن بودن چارچوب 

  كاري كتابدار
نام رشته گوياي رسالت و 

 هويت حرفه

     

634/0  
568/0  
560/0  
516/0  
461/0 

      

هاي كتابدار در  مهارت
هاي   جستجوي پايگاه
  اطالعاتي

هاي   كارگيري روش  به
سازماندهي    پيشرفته

  اطالعات
هاي   نامه  اجراي درست آئين

  اي  حرفه
مطلوب بودن تناسب 

هاي حرفه با   گرايش
 هاي كتابدار  تخصص

  
  
  
  
  

 

 
 
 
 
 
  

 

804/0  
608/0  
378/0  
335/0  
 

  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

آگاهي كتابدار از نيازهاي
  اطالعاتي كاربران
  ها  همكاري كتابخانه

در فعاليت گروهي كتابدار 
  محيط كار

عدالت جنسيتي در 
  استخدام كتابدار

پايبندي كتابدار به اخالق 
  اي  حرفه

هاي   توجه كتابدار به چالش
 حرفه

  
  
  
  
  
  

 

 
 
 
 
 
 

   

653/0  
602/0  
537/0  
460/0  
407/0  
308/0  
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علم    هاي عوامل اثرگذار بر جايگاه اجتماعي حرفه  . بار عاملي گويه3ي جدول  ادامه
  شناسي  اطالعات و دانش

 ها  گويه عاملي بار  ها  گويه

1 234 5 6  7  8 9 

 بازآموزي كتابدار
  آموزش درست كاربران

آگاهي كتابدار از ضرورت استفاده از 
  فناوري اطالعات

شركت كتابدار در گردهمايي و 
 هاي علميهمايش

          
757/0  
708/0  
432/0  
407/0 

  

 مباني كامپيوترآگاهي كتابدار از
  اي  افزارهاي كتابخانه  دانش كتابدار از نرم

توانايي كتابدار در ارزيابي محتواي 
 هاي اطالعاتيبانك

            
727/0  
588/0  
519/0 

 

 جذابيت حرفه
  هاي حرفه  توجه كتابدار به چالش

توانايي كتابدار در جلب توجه مديران به 
  كتابخانه

ير فعاليت  گذاري سازمان مادر  اثر سياست
  كتابخانه

  آگاهي كتابدار از رشته قبل از ورود به آن
رضايت مراجعان از كيفيت دريافت 

 خدمات

              

603/0  
575/0  
428/0  
330/0  
323/0  
317/0 

  
گويـه در عامـل    4گويه در عامـل اول،   7شود،   مشاهده مي 3طور كه در جدول   همان

گويـه در   6گويه در عامـل پـنجم،    4گويه در عامل چهارم،  5گويه در عامل سوم،  5دوم، 
گويـه در عامـل نهـم قـرار      6گويه در عامل هشتم، و  3عامل هفتم، گويه در  4عامل ششم، 

گويـه اسـت كـه     ضريب همبستگي آن  گرفته است. علت قرارگيري هر گويه در هر عامل،
كند. در اين پژوهش، حداقل و حداكثر بار   محل قرارگيري آن را در عامل خاص تعيين مي

بـين     در هر عامل، داشتن ضريب همبستگي در محدودهعاملي براي تأييد و قرارگيري گويه 
بـه ترتيـب، از زيـاد بـه      3ها در هر عامل، در جدول   است. ضريب همبستگي گويه 30/0 -1

گـذاري    هاي هر عامـل، نـام    اند. همچنين با توجه به همپوشاني محتواي گويه  ب شدهكم مرت
  اين عوامل صورت گرفته است. 
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 جايگاه اجتماعي:    پايايي پرسشنامه

پايايي نهايي پرسشنامه به روش همساني دروني (آلفـاي كرونبـاخ) محاسـبه شـد كـه      
  اند.  ارائه شده 4نتايج آن در جدول 

  
  يب آلفاي كرونباخ هر يك از ابعاد (عوامل اثرگذار بر جايگاه اجتماعي). ضرا4جدول 

  ضريب پايايي (آلفاي كرونباخ)  ها  تعداد گويه  ابعاد (جايگاه اجتماعي)
  865/0  گويه 7  فردي  1عامل 
  911/0  گويه 4  اقتصادي  2عامل 
  798/0  گويه 4  استاندارد  3عامل 
  781/0  گويه 5  فرهنگي  4عامل 
  724/0  گويه 4  تخصصي  5عامل 
  727/0  گويه 6  اجتماع  6عامل 
  719/0  گويه 4  آموزشي  7عامل
  770/0  گويه 3  فناوري  8عامل 
  715/0  گويه 5  سازماني  9عامل 

  

شود، همساني دروني يا آلفاي كرونباخ در كل   مشاهده مي 4گونه كه در جدول   همان
  بخش است.   پرسشنامه و ابعاد آن رضايت

 گيري  نتيجه

جايگـاه اجتمـاعي داراي      هاي پژوهش نشان داد كه پرسشنامه  هاي آماري داده  بررسي
هاي   ي پرسشنامه، از روش مؤلفه    روايي و پايايي مناسبي است. به منظور سنجش روايي سازه

هـاي صـورت     ها از نوع واريماكس اسـتفاده شـد. بـر اسـاس تحليـل       اصلي و چرخش مؤلفه
  جايگاه اجتماعي شناسايي و استخراج شدند.    در تحليل عاملي پرسشنامهگرفته، نه عامل 

تـرين    ترين بار عـاملي، بـيش    هاي زير با بيش  گانه، گويه  در مورد هر كدام از عوامل نه
 و اطالعــات علــم   حرفــه اجتمــاعي جايگــاه را در هــر عامــل اثرگــذار بــر ســهم اثرگــذاري

 اند:  داشته شناسي  دانش
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خالقيت كتابدار در محيط كار؛ عامـل دوم: مطلـوب بـودن ميـزان بودجـه       عامل اول:
جهت آموزش كاربران؛ عامل سوم: توجه به كميت كتابداران در محيط كار؛ عامل چهارم: 

هاي جمعي از خدمات كتابخانه؛ عامل پنجم: مهارت تخصصـي كتابـدار     رساني رسانه  اطالع
از نيازهاي اطالعاتي؛ عامل  گاهي كتابدارآشم: هاي اطالعاتي؛ عامل ش  در جستجوي پايگاه

هفتم: بازآموزي كتابدار؛ عامل هشتم: آگاهي كتابدار از مباني رايانه؛ و عامل نهم: جذابيت 
 حرفه.

هاي فوق، از نظر كتابداران، خالقيت كتابدار در محـيط كـار يكـي از      با توجه به يافته
 است. ايـن يافتـه بـا    ه اجتماعي حرفه اثرگذارعامل فردي كه بر جايگا ها در  مؤثرترين گويه

   ) همخـواني دارد. براسـاس نظريـه   1382هاي نويدي و برزگر (  و يافته )1959(1گافمن   نظريه
) اگر كتابداران بـه هـر دليلـي از نقـش خـود ناراضـي       339 -345، ص1373گافمن (ريتزر، 

نقش شده و باعث    سازند، دچار فاصلهشان ظاهر   باشند و اين نارضايتي را در رفتار اجتماعي
 شان خواهد شد.   كاهش جايگاه اجتماعي

از نظر كتابداران، اثرگذارترين گويه در عامل اقتصادي، مطلوب بـودن بودجـه بـراي    
ايـن گويـه از نظـر     آموزش كاربران جهت دسترسي به اطالعات است. شايد علـت اهميـت  

هـا    ها است و باعـث شـده كـه كتابخانـه      كتابخانهكتابداران، بحران مالي است كه گريبانگير 
هاي آموزشي بـه كـاربران را نداشـته باشـند و كتابـداران        ي مناسب براي ارائه فعاليت  بودجه

هـاي هيبـرت و     نتوانند نقش آموزشي خـود را بـه خـوبي ايفـا كننـد. ايـن يافتـه بـا پـژوهش         
 ) همخواني دارد. 1382آستانه (  فر و فراشباشي  ) و صيادي2008هالينگزورث (

كتابداران توجه سرپرست به تعداد كتابداران با توجه به نياز هر بخش كتابخانـه را بـه   
   عنوان يكي از مؤثرترين گويه در عامل استاندارد برگزيدند. علـت اثرگـذاري بيشـتر گويـه    
 كميت كتابـداران در عامـل اسـتاندارد، شـايد ايـن باشـد كـه تعـداد كتابـداران، اثرگـذاري          

مستقيمي بر ارضاي سريع و بموقع نيازهـاي اطالعـاتي كـاربران دارد. بنـابراين، رفـع بموقـع       
خود بر جايگاه اجتماعي كتابدار و به دنبال آن بر جايگاه    نيازهاي اطالعاتي كاربران به نوبه

                                                 
1. Goffman 
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 هـاي   يافتـه  از بخشي با است. اين يافته اثرگذار شناسي  دانش علم اطالعات و   اجتماعي حرفه
 . دارد همخواني) 1382( آستانه  فراشباشي و فر  صيادي پژوهش

از نظر كتابداران در عامل فرهنگي، اثرگذارترين گويه بـر جايگـاه اجتمـاعي حرفـه،     
هـاي    هاي جمعي از خدمات كتابخانه است. اين نكتـه بـا بخشـي از يافتـه      رساني رسانه  اطالع

آسـتانه    )، صـيادي و فراشباشـي  1384( )، محمـدي 1386)، رضايي و رضـائي ( 2007لوثمن (
ــه  1374)، و اصــغرزاده (1379)، ســحرخيز و تشــويق (1382( ــا توجــه ب ) همخــواني دارد. ب

ي شـروع    تـوان بـه عنـوان نقطـه      ها مـي   هاي جمعي بر فرهنگ جامعه، از آن  اثرگذاري رسانه
وجـود   رسـاني بهتـر از خـدمات كتابخانـه و تقويـت ديـد جامعـه از ضـرورت          جهت اطـالع 

 كتابخانه و كتابدار، استفاده كرد. 

كتابداران اثرگذارترين گويـه در عامـل تخصصـي را مهـارت كتابـدار در جسـتجوي       
) همخـواني  2010) و شـاو ( 1386هاي تهـوري (   دانند كه با پژوهش مي هاي اطالعاتي  پايگاه

هاي مـورد نيـاز     هاي متفاوت، يكي از تخصص  ي اطالعات در قالب  دارد. با توجه به گستره
هـا اسـت. ايـن توانـايي       براي كتابدار، داشـتن مهـارت جسـتجوي اطالعـات در انـواع قالـب      

 كند.   اثرگذاري بيشتري بر ذهن كاربران و به دنبال آن بر جايگاه اجتماعي حرفه ايفا مي

از نظر كتابداران، آگاهي كتابدار از نياز اطالعـاتي كـاربران، اثرگـذارترين گويـه در     
 و) 1382( آسـتانه   فراشباشـي  و صـيادي  هـاي   يافتـه  بخشـي از  با اجتماع است. اين يافته عامل

با توجه به رسالت حرفه، يك كتابدار واقعـي بايـد بكوشـد    . دارد همخواني) 1385( عمراني
نيازهاي اطالعاتي كاربران خودش را برطرف كند. در صورتي كه كتابدار به اين امر توجـه  

دهد؛ آنگاه مـوقعيتي را    تنها جايگاه خود بلكه جايگاه حرفه را تنزل مي كافي نشان ندهد، نه
كند كه افراد يا موسسات ديگر كه دركي از كتابدار و رشته ندارند، به ايفاي ايـن    فراهم مي

 نقش بپردازند و رشته و شخصيت كتابدار به فراموشي سپرده شود.

موزي كتابدار در محل كـار بيشـترين   بازآ   از نظر كتابداران، در عامل آموزشي، گويه
شناسـي را داراسـت. اثرگـذاري      علم اطالعات و دانش   اثرگذاري بر جايگاه اجتماعي حرفه

)، 1385)، ملكـي ( 1385هـاي پـژوهش عمرانـي (     بازآموزي كتابدار، با بخشي از يافته   گويه
  )، و 2007يق ()، شـف 2003)، مجنجـا و كيپلنگـت (  1989)، بيليدي (1386رضايي و رضائي (
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 هـر  اثرگذاري پژوهش اين در كه كرد توجه بايد البته() همخواني دارد. 2011گيگن (  مك
). انـد   شـده  مقايسـه  گرفته،، صورت اجتماعي جايگاه حوزه در كه هايي  پيشينه با فقط گويه،
اساسي در اجـراي رسـالت حرفـه، بايـد مـورد         بازآموزي كتابدار به عنوان يك گويه   گويه

شـود    تـوجهي بـه ايـن گويـه باعـث مـي        توجه سرپرستان و كاركنان كتابخانه قرار گيرد. بي
 دهي را انجام دهد.   كتابدار نتواند متناسب با نياز كاربر، پاسخ

تر آگاهي كتابدار از مبـاني كـامپيو     از نظر كتابداران در عامل فناوري اطالعات، گويه
بيشترين اثرگذاري را در اين عامل دارد. بايد توجه داشت كـه بـا پيشـرفت سـريع فنـاوري،      

 توان مانع نفوذ آن به محيط كتابخانه شد و كارها را به صورت سنتي پيش برد و اين امر  نمي
هاي مجنجـا    كند. اين يافته با بخشي از يافته  مي تر  مهم را فناوري از كتابدار آگاهي ضرورت

) 1382آسـتانه (   )، و صيادي و فراشباشـي 1352)، ابرامي (2007)، شفيق (2003كيپلنگت ( و
  .همخواني دارد

ــداران در عامــل ســازماني، گويــه  ــه،   مطلــوب بــودن جــذابيت   از نظــر كتاب هــاي حرف
هـاي    اي داراي جـذابيت   تري بـر جايگـاه اجتمـاعي حرفـه دارد. اگـر حرفـه        اثرگذاري بيش
وارد    يابد، بلكه افراد بااستعداد و شايسـته   تنها جايگاه اجتماعي آن ارتقا مي ملموس باشد، نه

  شوند.   آن رشته شده و باعث تعالي و شكوفايي آن مي
تـرين اثرگـذاري     و كـم » عامل اقتصادي«در اين پژوهش اثرگذارترين عامل با عنوان 

ي، از نظـر كتابـدارانِ شـاغل    شناسايي شده است.  به طور كل» عامل سازماني«عامل با عنوان 
 :از عبارتنـد  هاي شهر اهواز، شدت اثرگذاري عوامل، به ترتيب از زيـاد بـه كـم     در كتابخانه

 در استانداردسـازي  موضـوع  به توجه( استاندارد ،)كتابخانه در مالي امور به توجه(اقتصادي 
ــه ــه توجــه( تخصصــي ،) كتابخان ــودن تخصصــي موضــوع  ب ــه توجــه( فــردي ،) حرفــه ب  ب
 در پـژوهش  و آموزش امر به توجه( آموزشي ،)كتابدار ظاهري و شناختي  روان هاي  ويژگي
 چگـونگي  بـه  توجـه ( اجتمـاع  ،)كتابـدار  فناورانـه  هـاي   مهـارت  بـه  توجـه ( فنـاوري  ،)حرفه

 مربوط امور به توجه( سازماني و ،)كاربر اطالعاتي نياز رفع در كتابخانه و كتابدار همكاري
  ).سازمان گذاري  سياست به
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شـاخص پايـايي (همسـاني       محاسـبه    وسـيله   در اين پژوهش، پايـايي پرسشـنامه نيـز بـه    
دروني) مورد سنجش قرار گرفت. در سنجش پايايي پرسشنامه بـا روش همسـاني، ضـرايب    

دست آمد كـه نشـان     به 95/0براي عوامل و براي كل پرسشنامه  911/0تا  715/0پايايي بين 
  جايگاه اجتماعي است.    ا بودن پرسشنامهپاي   دهنده

   كوچكي از جامعه   البته اين پرسشنامه فقط از ديدگاه كتابداران شهر اهواز كه نماينده
نيــز  شــهرها كتابــداران هســتند اعتباريــابي شــده و بهتــر اســت از ديــدگاه كتابــداران ديگــر 

 تغييـر  اجتماعي شرايط راث تحت كه است موضوعي اجتماعي جايگاه اعتباريابي گردد، زيرا
بـر   اثرگـذار  عوامـل  تعـداد  يـا  و عوامـل  بنـدي   اولويـت  كه است ممكن يابد. بدين روي  مي

 قـرار  شـهرها  ديگـر  كتابـداران  جغرافيـايي  و محيطـي  تأثير شـرايط  جايگاه اجتماعي، تحت
  به همين منظور، اين پرسشنامه در پيوست اين مقاله ارائه شده است.  گيرد.

 كتابخانـه  كاربران نگاه از را پژوهش اين توان  مي پرسشنامه، بهتر اعتباريابي جهت در
 از ديدگاه آغاز اجتماعي در اثرگذار بر جايگاه متغيرهاي شناسايي پژوهش، اين سنجيد. در

 پس بهتر است در پژوهشي ديگر شناسايي اند،  شده آوري  جمع اجتماعي جايگاه   حوزه متون
 تكميـل  در آن نتـايج  از و شـوند  آوري  جمـع  كـاربران  يا و كتابداران اهديدگ اين متغيرها از

  . گردد استفاده پرسشنامه بهتر
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  شناسي  علم اطالعات و دانش   نهايي سنجش جايگاه اجتماعي حرفه   پيوست: پرسشنامه
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           . از نظر ظاهري، كتابدار فردي آراسته است.1
           . كتابدار تصور خوبي از جايگاه خود دارد.2
           است.. كتابدار با محيط كاري خود سازگار3
           . كتابدار، فردي خالق در محيط كار است.4
           دهد.تخصصي خود زماني را به مطالعه اختصاص مي. كتابدار در حوزه5
شود راضي. مراجعان از كيفيت خدماتي كه اكنون از سوي كتابدار ارائه مي6

  هستند.
          

           هاي كتابدار آگاه است.. جامعه از مسئوليت7
هاي گروهي از قبيل: روزنامه، تلويزيون، راديو و مواردي از اين قبيل  . رسانه8

 دهند.انجام ميهارساني خوبي از خدمات كتابخانه  اطالع
          

رساني خوبي از خدمات كتابخانه را انجام. سرپرست كتابخانه و كتابدار، اطالع9
  دهند.  مي

          

علم اطالعات و كتابدار در جامعه، از مقبوليت اجتماعي خوبي   . حرفه10
  برخوردارند.

          

تحت پوشش آن است بر فعاليتسازمان مادر كه كتابخانهگذاري  . سياست11
 كتابدار مؤثر است.

          

           . برابري جنسيتي در استخدام كتابدار وجود دارد.12
           علم اطالعات، شناخت خوبي از آن دارد.. كتابدار قبل از ورود به حرفه13
           هاي خوبي دارد.علم اطالعات جذابيت   . حرفه14
           .استآگاهخدماتازكنندگاناستفادهياطالعاتازين از كتابدار. 15
           .دارديهمكارنهادهاديگربا كتابخانه. 16
           .كنديمتيفعاليگروهصورتبهكتابخانهطيمحدر كتابدار. 17
           .استمناسبروزبهمنابعديخرجهتكتابخانهبهياختصاص   بودجه.  18
كتابخانهدرمتخصصيرويناستخدامجهتكتابخانهبهياختصاص   بودجه. 19

 .است مناسب
          

كنندگانهاي آموزشي براي استفادهاختصاصي جهت برگزاري كالس   . بودجه20
 از خدمات مناسب است.

          

هاياختصاصي جهت خريد ابزارهاي فناوري از قبيل پايگاه   . بودجه21
 اطالعاتي مناسب است.
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            .است مناسب كتابخانه در كتابدار براي خدمت ضمن آموزش. 22
 كتابدار توسط نياز مورد اطالعات به دسترسي در كاربران درست آموزش. 23

  .است مناسب
          

            .كند  مي شركت علمي هاي  همايش و ها  گردهمايي در كتابدار. 24
            .است حرفه تيهو و رسالت يايگو رشته نام. 25
            .است كتابدار هاي  تخصص با متناسب حرفه هاي  شيگرا. 26
            .شود  يم اجرا سرپرست يسو از كتابخانه در يتيريمد ديجد هاي  روش. 27
            هاي حرفه توجه دارد.  . كتابدار به چالش28
 و آسان يدسترس جهت ياطالعات منابع دهي  سازمان   شرفتهيپ هاي  روش. 29
  .شود  يم گرفته كار به كتابدار يسو از كاربران عيسر

          

 در يمعنو و يفكر هاي  هيسرما به رانيمد توجه جلب ييتوانا كتابدار. 30
  .دارد را كتابخانه

          

 اطالعات علم   حرفه در اطالعات يفناور از استفاده ضرورت به كتابدار. 31
  .است معتقد يتاليجيد   كتابخانه اندازي  راه مثل

          

            .دارد را اي  كتابخانه افزارهاي  نرم از الزم دانش كتابدار. 32
 يآگاه ICDL:  ليقب از اطالعات يفناور   هيپا هاي  مهارت به كتابدار. 33
  .دارد

          

 ازين برآورد جهت ياطالعات هاي  بانك يمحتوا يابيارز ييتوانا كتابدار. 34
  .دارد را كاربران

          

 هاي  گاهيپا قيطر ازمند   نظام و مند  روش يجستجو هاي  مهارت كتابدار. 35
  .دارد را كاربران به اطالعات يدسترس جهت ياطالعات

          

            .شود  يم اجرا كتابدار توسط درست صورت به اي  حرفه هاي  نامه  نيآئ. 36
            .است روشن كتابخانه كنندگان  استفاده يبرا كتابدار يكار چارچوب. 37
            .دارد توجه كتابدار يكار تيفيك به كتابخانه سرپرست. 38
 كتابخانه در بخش هر ازين به توجه با كتابدار تعداد به كتابخانه سرپرست. 39

  .دارد توجه
          

            .است بنديپا اي  حرفه اخالق به كتابدار. 40
            سازي شده براي حرفه وجود دارد.  بومي اي  مجموعه قوانين اخالق حرفه. 41
            .دارد توجه يمذهب و يمعنو امور به كتابدار. 42


