
 

 

 �د�یت اطالعات  �� ع�وم و ��ون��ل
 

 2شماره پیاپی  ،1395  بهار  – مدو  شمارهاول، سال 
 دانشگاه قم: صاحب امتیاز
 رضا کریمی: مدیر مسئول

 مرتضی کوکبی پروفسور: سردبیر
 دکتر مهدي محمدي: جانشین سردبیر

 :حروف الفبااعضاي هیات تحریریه به ترتیب 
 ) علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران دانشیار گروه ( فهیمه باب الحوائجیدکتر 
 ) شهید چمران اهواز دانشگاه علم اطالعات و دانش شناسیگروه استاد( زاهد بیگدلیدکتر 
 ) شناسی دانشگاه تربیت مدرسعلم اطالعات و دانش دانشیارگروه ( محمد حسن زادهدکتر 

 ) علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه اصفهانگروه  ستادا( احمد شعبانی پروفسور
 ) دانشیار گروه علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه الزهرا( حسن کیانی خوزستانیدکتر 
 ) دانشگاه قم علم اطالعات و دانش شناسیگروه  استادیار( مهدي محمديدکتر  
 ) دانشگاه قم علم اطالعات و دانش شناسیگروه  دانشیار( قوب نوروزيیعدکتر  
 سکینه فلسفین: و دبیر تحریریه اجراییمدیر 

 عبدالحسین طالعی: ویراستار
 دکتر محمد رضا فخرروحانی: ویراستار انگلیسی

 محمدباقر مهرآبادي: آرا چین و صفحه حروف
 محمدي... مهندس روح ا: طراح جلد

 :به ترتیب حروف الفبا داوران این شماره
 دکتر میترا قیاسی دکتر رحمت اهللا فتاحی،، محمد رضا سلیمانیدکتر ، امیر ریسمان بافدکتر ، علیرضا اسفندیاري مقدمدکتر 

میترا صمیعی، دکتر امیر دکتر ، زاهد بیگدلیدکتر ، دکتر زهره میرحسینی، اورانوس تاج الدینیدکتر ، دکتر مهدي محمدي
 رضا اصنافی

 : یادآوري
  اي مـدیریت اطالعـات،   هـ  در حـوزه را مقاالت پژوهشـی و مـروري    ،و فنون مدیریت اطالعاتپژوهشنامه علوم

، مدیریت اطالعات و فناوري اطالعات، پـردازش و  العاتیاطالع سنجی اصطالح شناسی، جامعه اط ،مدیریت دانش
 .سازماندهی اطالعات، و سایر زمینه هاي مرتبط در عرصه مدیریت اطالعات منتشر می سازد

  نویسنده است برعهد ولیت مطالب هر مقالهمسئ. 
  آزاد استنامه با ذکر مأخذ  فصلهاي  مقالهنقل مطالب. 
 ها آزاد است نامه در ویرایش، اختصار و اصالح مقاله فصل. 

نشریه نامه  فصل دفترقسمت مجالت علمی، خانه مرکزي،  کتاب: بلوار الغدیر، دانشگاه قم: قم: نامه نشانی فصل
 .مدیریت اطالعاتعلوم و فنون 

 stim.qom.ac.ir سامانه نشریه 02532103360 -61: تلفن
 Stim@Qom.ac.ir: نشانی الکترونیک

  stim.qom.ac.ir: وب سایت اختصاصی مجالت علمی دانشگاه قم 
تاس امکان پذیر) stim.qom.ac.ir(فقط از طریق ثبت در سامانه پذیرش مقاله در این در این مجله 

 



 

  راهنماي شرايط تنظيم و ارسال مقاالت
  

گزينه ثبت نام در سامانه را انتخاب نماييد و سپس با نام و رمـز  جهت ارسال مقاالت در قسمت ورود به سامانه 
مراحـل   كاربري كه به پست الكترونيكي شما ارسال شده وارد سامانه شـويد. در گزينـه ارسـال مقـاالت جديـد،     

گانه (انتخاب نوع مقاله، وارد كردن عنوان، اضافه كردن نويسندگان، واردكردن چكيده، افزودن كليـدواژگان،   ده
 .نماييد طي را  )مقاله ارسال تكميل وها  فايل كردن اضافه  پيشنهادي، داوران  وضيحات تكميلي،ت

  : راهنماي تنظيم مقاله
 در صفحه اول آورده شود. يفارس يها دواژهيو كل دهيمقاله به همراه چك عنوان

 يو وابسـتگ  يكـ يالكتررون يشـماره تلفـن، نشـان    ،يمرتبـه علمـ   ،يشامل نام و نام خانوادگ سندگانينو مشخصات
 شود. يجداگانه) در هنگام ارسال مقاله بارگذار ييها ليدر فا يسيو انگل ي) به فارسيسازمان

 150 ني) و بيرگي جهيو نت ها افتهيچهار بخش ( هدف، روش،  يو دارا افتهيساختار  ،يسيو انگل يفارس يها دهيچك
 كلمه باشد. 7تا  3 نيب ها دواژهيكلمه و كل 200تا 

 شود. ميسطر تنظ 23باشد و در  A4صفحه 20مقاله حداكثر  توجه

ـ گ جـه يبحـث و نت  ها، افتهي ،يشناس بخش:  مقدمه، روش 5در  ،يپژوهش كرديبا رو ي. مقاالت ارسال1 و منـابع   يري
 شود. ميتنظ

 هـاي  شپرسـ  ايها و/ هييفرض ،يو چارچوب نظر يمبان ايو  نهيشيمسئله، هدف و ضرورت پژوهش، پ انيب        -
 پژوهش در مقدمه آورده شود.

ـ و تحل هيتجز هاي وهيو ش يابزار گردآور ،يريگ نمونه  وهيجامعه، نمونه و ش ق،يروش تحق        - هـا در   داده لي
 پژوهش آورده شود. يشناس بخش روش

 .يريگ جهيو بحث و نت ها افتهي        -

 منابع.        -

 شود.   ميو منابع تنظ يريگ جهيمقاله، نت يدر چهار بخش: مقدمه، بدنه اصل يمرور كردي. مقاالت با رو2

 سـندگان ينو يشـود. (اسـام   ميتنظ )APA( يا يپ يا ياستنادده وهي: استنادها در مقاله به شدهياستناد وهي. ش3
ذكر شود). در هنگام اسـتناد درون   سپانوي در هاآن    يسانگلي معادل ودر داخل پرانتز نوشته   يبه فارس يخارج
 ارائه شده عمل شود: هاي همانند مثال يمتن

 )1378: (بابازاده، سندهينو كي يدارا ياثر             - 

 )1382 ،يو احسان ي: (الماسسندهيدو نو يدارا ياثر             -

 )1382 ،يفرامرزپور،و احسان ،يمجتهد ،يني: (حسسندهيسه تا پنج نو يدارا ياثر             -

 )1390و همكاران،  يني: (امشتريب اي سندهيشش نو يدارا ياثر             -

 ).1386 نژاد، ييجمعه و مال ، نقل در امام 1999با واسطه: (كاستلز،  ياستناد به منبع             -

 شماره صفحه آورده شود. دينشر با خيحتماً پس از تار شود، ياستفاده م ميتوجه: اگر از نقل قول مستق 

 ارائه شده عمل شود: هايفهرست منابع، همانند مثال ميتنظ در

 مقاله مجله: 

ـ تاليشكل ا حرف اول نام (نقطه) (سال نشر). عنوان مقاله. عنوان مجله (به  ،ينام خانوادگ   - )، دوره (بـه شـكل   كي
 مقاله. يانيو پا ني) (شماره مجله)، شماره صفحات آغازكيتاليا

 :كتاب

). محـل نشـر:   شيراي). (شرح وكيتاليشكل ا حرف اول نام (نقطه) (سال نشر). عنوان كتاب (به  ،ينام خانوادگ      -
 نام ناشر.



 نامه:  انيپا 

ـ تاليشكل ا  (به نامه انيحرف اول نام (نقطه) (سال نشر). عنوان پا ،ينام خانوادگ   - ـ ي). شـرح نـوع رسـاله (   كي  يعن
 . نام دانشگاه، شهر محل استقرار دانشگاه.يليچه؟) و مقطع تحص

 موجود در وب منابع

بـه   ي){روز، ماه و سـال دسترسـ  Retrieved( يابيحرف اول نام (نقطه) (سال نشر). عنوان. باز ،ينام خانوادگ   -
 ل:درج شده است. مثا يمطابق آنچه كه در نوار نشان يدسترس ي)، سپس نشانfromمدرك} از (

 ، از1383 ريت 21 يابي. بازدارد يبرنم كس چيكه ه ي). تلفن1383م.( ،يشاهبداغ

persianblog.com/maryamnaji  
  

American Psychological Association. (2001). Electronic reference. Retrieved November 1, 
2001, from http://login.ezproxy.library.ualberta.ca/loing://www.apastyle.org/elecref.html 

  
 زير استفاده شود:هاي  مختلف از فونتهاي  فونت ها: در تنظيم مقاله براي بخش

 نوع فونت اندازه موضوع

 15Bold B Zar عنوان مقاله فارسي

 12Bold B compset اسامي نويسندگان فارسي

 B lotus نازك13 متن

 14Bold B lotus سرصفحه

 13Bold B lotus عناوين فرعي مقاله

 B lotus نازك10 پانويس فارسي

 Times NewRoman نازك10 پانويس التين

 11Bold B lotus هانمودارهاوشكل  عناوين جداول،

 B lotus نازك11 متن جداول

 B lotus نازك13 منابع فارسي

 Times NewRoman نازك11 منابع التين

  
 فارسيهايچكيده

 نوع فونت اندازه موضوع

 14Bold, Italic B lotus تيتر چكيده

 B lotus نازك11 متن چكيده

 12Bold B lotus عناوين چكيده

 انگليسيهايچكيده
 نوع فونت اندازه موضوع

 Abstract 11Bold, Italic Times NewRomanتيتر

 14Bold Times NewRoman انگليسيعنوان مقاله

 Times NewRoman نازك  12اسامي نويسندگان انگليسي

 Times NewRoman نازك 11 متن چكيده انگليسي

 12Bold Times NewRoman عناوين چكيده





 

  

  

  

  

  

  سخن سردبير
سخن سردبير دومين شماره از نشرية علوم و فنون مديريت اطّالعات در حـالي نوشـته   

كتـاب تهـران روز پايـاني خـود را سـپري      المللـي  شود كه بيست و نهمين نمايشـگاه بـين  مي
ميكند. اين نمايشگاه، صرف نظر از هر آن چه كه، خوب يا بد پيرامون آن نوشته و يا گفتـه  

است. اگر چه در ايـن نمايشـگاه،    "كتاب"اي ارزشمند را در خود دارد و آن شود، واژهمي
غالب به كتـاب، بـه معنـاي    شوند ولي ظاهراً وجه منابع ديجيتال هم به همراه كتاب ارائه مي

اسـت كـه بـر ارزش ايـن نمايشـگاه       ايسنّتي و كدكسـي آن تعلّـق دارد و ايـن همـان نكتـه     
  . افزايد مي

افتـيم كـه هـر از    انديشيم خواه ناخواه به ياد معضلي مـي هنگامي كه به واژة كتاب مي
دهد اختصاص ميها يا ساعاتي از رسانة تلويزيون را به خود چندگاهي صفحاتي از روزنامه

بيـان   "كتاب نخوانـدن "و آن معضل كتاب نخواندن است. اين معضل كه معموالً با عبارت 
كند كه چندان بـا آن همخـواني نـدارد: نداشـتن يـا فقـر       شود گاهي مترادفي هم پيدا ميمي

شود در حالي كه اين مطالعه. در اين مفهوم، كتاب نخواندن با نداشتن مطالعه برابر گرفته مي
دو با هم فرق دارند. فرد كتابخوان اهل مطالعه است در حـالي كـه فـرد اهـل مطالعـه لزومـاً       



 

كتابخوان نيست. در واقع خواندن كتاب فرايندي متفـاوت از خوانـدن هـر مـتن ديگـري در      
تـر از مـثالً   انـديش ها افـرادي ژرف توان ادعا كرد كه كتابخوانهاي ديگري است. ميقالب

انديشي بيشتري ستند زيرا مفاهيم در قالب كدكسي كتاب، با دقّت و ژرفها هخوانروزنامه
طلبـد.  انديشي بيشتري را ميشوند و به همين دليل هم خواندن اين مطالب، ژرفنگاشته مي

هـا  شود و فرض بـر ايـن اسـت كـه ارزش زمـاني آن     مطالب يك روزنامه، روزانه نوشته مي
هـا شـد   رخي مطالب بسيار ارزشمند در برخي روزنامـه توان منكر بروزه است. البتّه نمييك

  ها بيشتر استثنا هستند تا قاعده. ولي اين
اي كه شايد ارزش توجه بيشتري را داشته باشد اين اسـت كـه مـتن يـك كتـاب      نكته

اي ديگر ماننـد يـك گوشـي تلفـن همـراه گذاشـته و مطالعـه شـود         كدكسي، اگر در رسانه
كنـد. ايـن   را ايجاد كند كه خواندن متن كدكسـي ايجـاد مـي    انديشيتواند همان ژرف نمي
وجـود آورده كـه بعضـاً منجـر بـه انتشـار       هايي را در برخي بهاي است كه اخيراً نگرانينكته

هاي ديجيتال، ها هم شده است، آثاري كه از اثرات مخرّب رسانهآثاري پيرامون اين نگراني
 1"كنـد؟ ها: اينترنت با مغز ما چه ميعمقكم". كتاب مندندويژه اينترنت بر مغز انسان گلهبه

دهنـدة تـأثير منفـي    توانـد نشـان  يكي از اين آثار است. نقل مطالب پشت جلد اين كتاب مي
  گذارد:باشد كه اينترنت بر مغز انسان مي

تن ايجـاد  هـايي اختصاصـي بـراي رمزگشـايي سـريع مـ      خوانـان ناحيـه  در مغز كتـاب "
اند كـه نماينـده اطالعـات بصـري، آواشـناختي و      نان مداربندي شدهچ«شود. اين نواحي  مي

بـراي  » آسايي بازيابي كننـد. دستور زباني مهم باشند و بتوانند اين اطالعات را با سرعت برق
شـود كـه   يـي تشـكيل مـي   نـوروني هـاي  از تشـكل » كالژي واقعـي «مثال در قشر بينايي مغز 

تصوير بصـري حـروف، الگـوي حـروف و     «انيه ثشان اين است كه در كسري از ميلي وظيفه
تر شدن در رمزگشايي متن و تبـديل آن از يـك   را شناسايي كنند. مغز، با زبردست» كلمات

توانـد  شـود، مـي  فرسا به فرايندي كه در اساس خودكـار انجـام مـي   فعاليت حل مسئله طاقت

                                                 
 1393: مازيار، تهران –ي امير سپهرام. كند؟ ترجمهها: اينترنت با مغز ما چه ميعمقنيكالس كار. كم1



زه مطالعـه عميـق   منابع بيشتري را به تفسـير معنـا اختصـاص بدهـد. در نتيجـه، آن چـه امـرو       
  شود. خوانيم ممكن ميخواني) مي(ژرف

گردان ، دست به آزمايشي بر روي ردگيري چشم وب2006جيكوب نيلسن، در سال 
نفر خواست كه دوربين كوچكي را سرشان كننـد. كـار ايـن دوربـين تعقيـب       232زد. او از 

ريبا هـيچ يـك از   حركات چشم افراد در زمان مطالعه صفحات متن بود. وي دريافت كه تق
مثـل مطالعـه يـك صـفحه از      –خـط  بهكنندگان متن برخط را به صورت سنتي خطشركت
شـان بـا   گرفتنـد و چشـم  خواندند. بيشترشان انگار به سرعت سرشير متن را مـي نمي –كتاب 

كرد. در آغاز، سر تا ته دو سـه  روي صفحه حركت مي Fالگويي تا حدودي شبيه به حرف 
آمـد و چنـد خـط ديگـر را     شان كمي پـايين مـي  گذراندند، بعد چشمر ميخط اول را از نظ

شان به سرعت به سمت چپ پـايين  گذاشتند كه چشمخواندند. سپس ميتقريبا تا نصف مي
  صفحه بلغزد. 

ســاله، يــك تــيم تحقيقــاتي بــه بررســي ســوابق روي در بخشــي از يــك مطالعــه پــنج
سايت تحقيقاتي محبوب را مسـتند  ان از دو وبكامپيوترها پرداختند كه رفتار بازديدكنندگ

هـاي الكترونيكـي را بـراي    كرد. هر دو سـايت دسترسـي بـه مقـاالت نشـريات و كتـاب      مي
هـا مشخصـا رفتـاري    سـايت كردند. محققان دريافتند كه كاربران اين وبكاربران فراهم مي

يـك منبـع بـه     طـوري كـه از  دهند؛ بهخواني از خود نشان ميصورت يك فعاليت سطحيبه
جهند و به ندرت به منبعي كه قبال ديـده بودنـد، برميگردنـد. اغلـب يـك يـا دو       ديگري مي

  روند.پرند و به سراغ منبع ديگري ميخوانند و بعد بيرون ميصفحه از مطلبي را مي
يي كـه اسـتفاده   حال زمان پرسش حياتي فرا رسيده است: دانش، در مورد تاثير واقعي

گذارد، چه حرفي براي گفتن دارد؟ شكي نيست كه شيوه كاركرد ذهن ما مياز اينترنت بر 
هاي بسياري در آينده خواهد بود. همين االن هم چيزهاي زيادي اين سوال موضوع پژوهش

تـر از آنـي اسـت كـه گمـان      كننـده  تـوانيم حـدس بـزنيم. امـا، اخبـار نگـران      دانيم يا ميمي
شناسان، مدرسان زيستتوسط روانشناسان، عصب ها پژوهش صورت گرفتهايم. دهكرده مي

شـويم، وارد محيطـي   انـد: وقتـي بـرخط مـي    و طراحان وب، همگي به نتيجه مشابهي رسيده
حـواس و يـادگيري سـطحي    نـه و بـي  ايم كه تشويق به مطالعـه سرسـري، تفكـر عجوال   شده



 

طـور كـه   انخواني كرد، همـ توان ژرفوگذار در اينترنت هم ميكند. هر چند در گشت مي
اي نيست كه اين فناوري كسـي  انديشي شيوهتوان سطحي خواند، اما، ژرفكتاب را هم مي

  "را به آن ترغيب كند.
با توجه به آن چه كه در باال آمد شايد بتوان نتيجه گرفت كه بايد به كتاب كدكسـي  

د فرامـوش كـرد   گـذار توان امكانات فراواني را كه اينترنت در اختيار ما ميباز گرديم. نمي
خواني، به معناي دقيق خوانـدن  ولي به تأثيرات منفي آن نيز هم بايد توجه كرد. شايد كتاب

كتابي كه به شكل سنّتي كدكس درست شـده اسـت راه حلّـي باشـد بـراي كـاهش اثـرات        
زيانبار اينترنت. پس حد اقل براي اين مقصود هم كه شده بايـد بـه كتـاب برگـرديم، آن را     

   و ترويج كنيم.بخوانيم 
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  1ها و كتابداران در عصر موك كتابخانه
 2دكتر مريم صراف زاده

  چكيده
اينترنت، موك به دليل رايگان بـودن و سـاختار آموزشـي اش كـه كـامال منطبـق بـا آمـوزش واقعـي          در دنياي 

بـه  هـا   دانشگاهي است يكي از فراگيرترين روشهاي يادگيري آنالين در چهار سال اخير بـوده اسـت . پـرداختن رسـانه    
ده و مقـاالت بيشـماري از   دنيـا باعـث معروفيـت مـوك شـ     هاي  موك و ارائه شدن درسهاي آن توسط بهترين دانشگاه

مختلف به آن پرداخته اند.  حوزه كتابداري نيز از همان ابتداي مطرح شدن موك بـه آن واكـنش نشـان داده    هاي  جنبه
توانند در موك داشـته باشـند و بـه خـدمات متقابـل مـوك و        مي و كتابدارانها  است. نويسندگان به نقشي كه كتابخانه

را به اشتراك گذاشته اند. مـوك  ها  عملي خود از همكاري با موكهاي  كتابداران تجربه كتابداري پرداخته و گاه نيز،
و هـا   آموزشـي خـود را گسـترش داده و از آگـاهي    هـاي   فرصت مغتنمي براي كتابـداران و كتابخانـه هاسـت تـا نقـش     

  كنند.خود در مسائل حق مؤلف و آموزش سواد اطالعاتي در اين بستر جديد نيز استفاده هاي  مهارت
اين مقاله مروري دارد بر مقاالتي كه به موضوع موك و كتابداري پرداختـه انـد. ابتـدا بـا مـوك و تاريخچـه و       

 شود.  مي و كتابداران در موك تبيينها  شويم و سپس نقش و جايگاه كتابخانه مي روش كار و مسائل مرتبط با آن آشنا

  ها، كتابداران : موك، آموزش آنالين فراگير، كتابخانهكلمات كليدي
   

                                                 
 12/02/1395؛ تاريخ پذيرش مقاله: 1394/ 04/ 29. تاريخ ارسال مقاله: 1

  msarrafzadeh@gmail.com  عضو هيأت علمي گروه علم اطالعات و دانش شناسي دانشگاه تهران. 2
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  موك چيست؟
دنيا ارائـه شـد   هاي  مدل جديدي از آموزش آنالين توسط بهترين دانشگاه 2012سال 

 Massive Open Onlineكه انقالبي در آمـوزش آناليـن ايجـاد كـرد. مـوك كـه سـرنام        

Course         است و در فارسي به آموزش آناليـن فراگيـر ترجمـه شـده اسـت نـوع خاصـي از
  زير را دارد:هاي  ين است كه ويژگيآموزش آنال

آموزشي الزم نيسـت. داشـتن يـك نـام     هاي  نيازي براي ثبت نام در دوره هيچ پيش -
  كند. مي كاربري و رمز عبور كفايت

  رايگان است. -
  كامال آنالين است. -
  توانند همزمان شركت كنند. مي هزاران كاربر -
  بر اساس اصول آموزش دانشگاهي است.  -

ثبت نام ها  توانند د ر موك مي افراد در سرتاسر دنيا كه به اينترنت دسترسي دارندهمه 
كنند.  برخي از آنها تاريخ شروع و پايان مشخصي دارند امـا برخـي ديگـر در همـه اوقـات      

دهند در كنار هم درس بخواننـد   مي شوند. موكها به مردم سراسر دنيا امكان مي سال برگزار
دنيا استفاده كننـد. هـيچ محـدوديتي در تعـداد ثبـت      هاي  ترين دانشگاهو از محضر اساتيد به
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كننـد.افراد فـارغ از    مـي  در موك وجود ندارد. در هر موك دهها هـزار نفـر ثبـت نـام    ها  نام
كننـد. مـوك تحقـق يكـي از      مـي  ثبت نـام ها  نگراني از تشريفات و هزينه ثبت نام در موك
دوديتي، فـارغ از  محـ  همه جـا و بـدون هـيچ    روياهاي يونسكو است: آموزش براي همه در

نژادي، مذهبي و جنسيتي. همانطور كـه وبـالگ و ويكـي پـديا دنيـاي توليـد و       هاي  تبعيض
اشاعه اطالعات را دموكراتيزه كرده اند، موك هم به همان روش قصد دارد دنياي آموزش 

  و يادگيري را دموكراتيزه كند.

  تاريخچه موك
توسط دانشگاه مانيتوبـا   2008است. اولين موك در سال موك پديده اي نسبتا جديد 

ــن دوره آناليــن  ــام شــده (كــه مــدرك   2200 1ايجــاد شــد.  اي  دانشــجوي رايگــان ثبــت ن
هـاي   خواسـتند) بـود. بـرخالف دوره    مـي  دانشجوي پولي (كـه مـدرك   25خواستند) و  نمي

تاد در سامانه يادگيري آنالين سنتي كه فراگيران عمدتا وابسته به منابع ارائه شده از طرف اس
بـود كـه فراگيـران بايـد از طريـق يـك        2هستند، اين آموزش بر اساس اصول ارتباط گرايي
  گرفتند.  مي شبكه از فضاهاي يادگيري مختلف درس را فرا

موك شناخته شده نبود. دانشگاه اسـتنفورد باعـث معروفيـت مـوك      2011اما تا سال 
آنالين دربـاره هـوش مصـنوعي كـه بوسـيله دو       در يك دوره آموزشي 2011شد. در پاييز 

كشور دنيا ثبت نام كردند. در  190هزار نفر از بيش از  160استاد استنفورد ارائه شد بيش از 
طي يك مدت كوتاه موكها دانشگاهيان، فراگيران، صاحبان كسب و كارها، رسانه و عموم 

ل ام.آي.تي، هاروارد، بركلـي  معروف دنيا مثهاي  مردم را جذب كردند. بسياري از دانشگاه
كاليفرنيا و دانشگاه تگزاس به اين حركت پيوسـتند و دروسشـان را در موكهـا ارائـه دادنـد.      
                                                 

 Stephenو  George Siemensبـود و توسـط      Connectivism and Connective Knowledge (CCK08)عنوان اين دوره آموزشي   1

Downes  در دانشگاهManibota .راه اندازي شده بود  
2 connectivism 

رنده اسـت  شود. بنابراين يادگيري، توانايي يادگي بر اساس اصول ارتباط گرايي، دانش از طريق شبكه اي از ارتباطات اشاعه داده مي
در ســاخت و عبــور از آن شــبكه هاســت. دانــش، مــاهيتي اجتمــاعي دارد و از طريــق فراينــدهاي همكــاري، تعامــل و ارتبــاط بــين   

  آيد.  يادگيرندگان در فضاي اجتماعي بوجود مي
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هاي موك را ارائه ميدهند يعني كورسـرا، ادكـس واودسـيتي     هرسه سازمان عمده كه دوره
 باعث شد كه روزنامه نيويـورك  2012جنبش موك در سال  .تأسيس شده اند2012درسال 

منتشـر كـرد. همچنـين     "1سـال مـوك  "مقاله اي با عنـوان   2012تايمز در شماره دوم نوامبر 
  مجله تايمز به موك اختصاص يافت. 2012اكتبر  29شماره 

ه بـ  2012شدند امـا از سـال    مي موكها فقط توسط آمريكا و كانادا ايجاد 2012تا سال 
بـه حركـت مـوك     3اسـتراليا  2بعد دانشگاههاي كشـورهاي ديگـر نظيـر انگلسـتان و آلمـان     

آغاز به كار كـرد.   FutureLearnبا نام  4، موك انگلستان2013پيوستند.  براي مثال در سال 
در ابتدا موكها فقط به زبان انگليسي بودند اما اكنون موكهايي به زبانهـاي چينـي و عربـي و    

، در همـان  MiriadaXموك اسپانيايي با نـام   2012اسپانيايي و فرانسه هم وجود دارند. سال 
شروع به كار كردنـد.   XuetangXو موك چيني با عنوان  Rawqسال موك عربي با عنوان 

آموزشي موك آنقدر زياد شده است كه اكنون موتورهاي كاوشي خـاص  هاي  تعداد دوره
 .5آنها ايجاد شده است

  چرا موك معروف شد؟
ه برخـي در مقدمـه   آموزش آنالين و رايگان به اشكال مختلف وجود داشته اسـت كـ  

برخي از آنها برشمرده شد. اما علت اينكه موك معروف شد ارائه شدن آن توسـط بهتـرين   
دانشگاههاي دنيا،تعداد عظيم ثبـت نـام كننـدگان در آن، منطبـق بـودن بـا اصـول آمـوزش         

  به آن است.ها  دانشگاهي و پرداختن رسانه

                                                 
1 The year of MOOC 

  است. iversityنام موك آلماني  2
  است. Open2studyنام موك استراليايي  3

4 UK MOOC 
5 MOOC aggregators: 

Class Central 
MOOC List 
CourseBuffet, 
Knollop, 
CourseTalk,  
MyEducationPath 
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  و مزاياي آموزشي موكها  شيوه
آناليني از يك كالس واقعـي يـا يـك مجموعـه ضـبط شـده از       موك فراتر از نسخه 

مختلـف يـك   هـاي   اساتيد است. ايجاد كننـدگان مـوك بـا اسـتفاده از فـن آوري     هاي  ارائه
محيط يادگيري غني را ايجاد كرده اند. درسهاي ويدئويي اساتيد مهم ترين قسـمت مـوك   

 پاورپوينت همراهي شانكنند و همزمان اساليدهاي  مي است. اساتيد جلوي دوربين صحبت
ويدئويي با اسـاتيد مهمـان نيـز وجـود دارد. بيشـتر      هاي  مصاحبهها  كنند. در برخي موك مي

ويدئوها حداكثر بيست دقيقه هستند. در كنار آنها چت و جلسات ويدئويي آنالين با اساتيد 
دهد  مي امكانتعاملي دارند كه به دانشجويان هاي  نيز وجود دارد. عالوه بر آنها موكها فروم

سواالتشان را با يكديگر در ميان بگذارند؛ بـا هـم يـاد بگيرنـد؛ بـه همـديگر بياموزنـد و بـر         
  كارهاي همديگر نظر بدهند.

ساعت مطالعه در هفته نياز دارنـد امـا برخـي     6الي  4كورسرا به هاي  بسياري از موك
موزشي بستگي به خود ساعت هم نياز داشته باشند. موفقيت در هر دوره آ 15ممكن است تا 

 هفتـه طـول   18تـا   12موك بـين  هاي  فراگير و اينكه چقدر برايش وقت بگذارد دارد. دوره
  كشند. مي

كننــد و در ايــن ســاعتها بــه ســواالت  مــي برخــي اســاتيد ســاعت كــار آناليــن اعــالم
دانشجويان كه در فروم و يا ابزارهاي ديگر مثل گوگل هنگ اوت، توييتر يا چت ويدئويي 

  دهند. مي ح شده است، پاسخمطر
اختيـاري اسـت.   هـا   و فـروم هـا   در موك هيچ چيز اجباري نيست. مشاركت در بحـث 
گيـرد چقـدر بـراي درس     مي شركت در آزمونها اجباري نيست. هر دانشجو خودش تصميم

توانند همانقـدر كـه مايلنـد بـراي      مي خواندن وقت بگذارد.  فراگيران آزادي كامل دارند و
بگذارند. نگراني هم از بابت نيمه تمام رها كردن درسها وجود نـدارد. مـدرك   درسها وقت 

گرايي بزرگ ترين مانع يادگيري واقعـي اسـت و در ايـن ميـان مهـم تـرين مزيـت مـوك،         
 يادگيري اجتماعي بدون نگراني از ارزشيابي شدن است.

ي است. تستهاي  ارزشيابي در موك بدليل تعداد باالي فراگيران فقط بصورت آزمون
توان چنـدين بـار بـدون نگرانـي از پاسـخ غلـط و رد شـدن و         مي سواالت چند گزينه اي را
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ه تسـتي بـ  هـاي   تكرار كرده و جواب داد. آزمونها  قضاوت شدن توسط استاد و همكالسي
غيرتسـتي وجـود دارد   هـاي   شوند. البته در برخي موكها آزمـون  مي صورت ماشيني تصحيح

  نمايند. مي خود تكاليف همديگر را تصحيحكه در آنها فراگيران، 

  اعتبار موك
بـا اودسـيتي   1هم اكنون امكان گرفتن مدرك موكي هست. دانشگاه ايالتي سن خـوزه 

 2كند كه براي چند تا از موكها مدرك صادر كند. شـوراي آموزشـي آمريكـا    مي همكاري
يط مـدرك دادن  پنج موك كورسرا را مورد ارزيابي قـرار داده و همـه آنهـا را واجـد شـرا     

دانسته است. اين امكان هست كه در آينده، فراگيـران بـا گذرانـدن چنـد مـوك مـرتبط بـا        
بهترين اساتيد دانشگاه ها، در رشته موردنظرشـان مـدرك دانشـگاهي بگيرنـد و فقـط مبلـغ       

  اندكي بابت آن مدرك بپردازند. 

  مخاطبان موك
ها  ش و ارتقاي دانش و مهارتموكها نه تنها براي آموزش دانشگاهي بلكه براي آموز

 مختلـف را جـذب  هـاي   نيز ابزار مؤثري هستند و بنابراين طيف متنـوعي از افـراد بـا انگيـزه    
 جديـد بـه مـوك   هـاي   كنند. برخي براي به روز كردن دانش خود و ياد گرفتن مهـارت  مي
اي ه پيوندند. اگر در موك مدرك گرفته باشيد شانس بيشتري براي پذيرش در دانشگاه مي

  آمريكا خواهيد داشت.
فراگيران از سرتاسر دنيـا و از تمـامي سـطوح زنـدگي و تحصـيلي هسـتند: از دانـش         

خواهند دانش خود را به روز كنند و از  مي آموزان دبيرستاني گرفته تا فارغ التحصيالني كه
 جديد ياد بگيرند تا آنهايي كه ميخواهنـد شـغل خـود را   هاي  شاغالني كه ميخواهند مهارت

عوض كنند و دنبال مسيرهاي متفاوت كاري هستند و بازنشستگاني كـه صـرف كنجكـاوي    
  كنند. مي در موكها ثبت نام

                                                 
1 San Jose State University 
2 American Council on Education 
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  موك و توسعه پداگوژي
موك يك فرصت فوق العـاده بـراي تجربـه روشـهاي آموزشـي مختلـف در مقيـاس        

نسـاني  جـالبي دربـاره رفتـار ا   هـاي   توان براي پژوهش ها مي غني موكهاي  باالست. از داده
  مانند انگيزش، تعامل آنالين، همكاري تيمي و عادات يادگيري استفاده كرد. 

غني موك را جمع آوري و تحليل نمـوده و   هاي  توانند داده مي ارائه دهندگان موك
يادگيري فراگيران برسند. در نتيجه بهترين روشهاي آموزشـي از دل  هاي  به نتايجي در شيوه

آموزشـي همـديگر   هـاي   تواننـد از شـيوه   مـي  آمد. مدرسان نيز بيرون خواهدها  اين پژوهش
  بياموزند.

  مزاياي موك براي دانشگاهها و اساتيد
شــود. بعــد از اينكــه  مــي ارائــه دهنــدههــاي  مــوك باعــث معروفيــت بيشــتر دانشــگاه 

دانشگاههاي معروفي مثل هاروارد و استنفورد و كاليفرنيا و ام.آي.تي موك را آغاز كردند 
را به خود جلب كردند، بقيه دانشگاهها نيز به موك پيوستند تا از اين ها  توجه رسانهو بسيار 

قافله عقب نمانند.موك باعث رقابت بين دانشگاهها در پيوستن به موك شده اسـت. مـوك   
  كند. مي دانشگاه كار 60با بيش از 

چه كند.  مي موك آموزش عالي را به يك كاالي عمومي در سطح بين المللي تبديل
چيزي هيجان انگيزتر از اين است كه به دانشجوياني از سراسر دنيا آموزش داد؟ موك يك 

مالي و زمـاني  هاي  محدوديتفرصت فوق العاده براي ارتباط با فراگيران بين المللي فارغ از 
  و مكاني است.
ارائـه دهنـده آنهـا شـوند.     هـاي   باعث افزايش ثبت نـام در دانشـگاه   توانند ها مي موك

خواهـد   مي تواند بر تصميم دانشجو در انتخاب دانشگاه يا رشته اي كه مي ربه يك موكتج
ادامه تحصيل دهد تأثير بگذارد. بسياري از اساتيد كتابهـاي منتشـره خـود را بعنـوان منـابعي      

  شود. مي كنند و اين باعث فروش بيشتر كتابهايشان مي براي مطالعه بيشتر معرفي
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 موضوعات موك

از دروس دانشـگاهي مثـل    آموزشي موك بسـيار متنـوع اسـت.   هاي  هموضوعات دور
هـاي   ستاره شناسي، زيسـت شناسـي و رياضـيات و بهداشـت وتندرسـتي گرفتـه تـا مهـارت        

ــاد. و  حتــي چگــونگي گــرفتن پــذيرش از  .... زنــدگي مثــل مــديريت زمــان و تــرك اعتي
اودسـيتي و   .ان يافـت دروسي از رشته كتابداري را هم در موكها ميتـو  آمريكا.هاي  دانشگاه

در حـالي كـه    1ادكس بيشتر روي علوم و فن آوري، مهندسي و رياضيات تمركز كرده اند.
  پردازد. مي كورسرا عالوه بر علوم و فن آوري، به علوم اجتماعي و علوم انساني نيز

  موكهاي  چالش
گـذرد و تـب اوليـه آن فـروكش نمـوده اسـت،        مـي  حال كه چند سال از ارائه موك

  آن پرداخته اند. هاي  و كاستيها  دان به چالشمنتق
ها از نظر ارائه محتوا عالي هستند، اما از نظر تعامل و ارزشـيابي ضـعيفند. بـدليل      موك

چنــد گزينــه اي شــده اســت و هــاي  تعــداد بــاالي فراگيــران، ارزشــيابي محــدود بــه آزمــون
  خود ببينند.توانند فيدبك استاد را روي تكليف چند صفحه اي  نمي دانشجويان

بـر يـادگيري   ها  آنالين يكي از تأثيرگذارترينهاي  تعامل با ديگر فراگيران در كالس
كننـد   نمـي  شركتها  است. از آنجا كه مشاركت در فروم داوطلبانه است، آنها كه در بحث

دهنــد. اخــتالف ســاعت بــين دانشــجويان در  مــي ايــن موقعيــت مهــم يــادگيري را از دســت
  تواند مانعي براي تعامل بيشتر و همزمان آنها با يكديگر باشد. مي كشورهاي مختلف نيز

آموزش آنالين است در اينجـا  هاي  نبودن ارتباط چهره به چهره با استاد كه از چالش
حـق مؤلـف قابـل اسـتفاده     هـاي   هم وجود دارد. بسياري از منابع درسـي بـدليل محـدوديت   

شده است كه ترك تحصيل در موك اتفـاق  نيستند. يادگيري داوطلبانه و بدون اجبار سبب 
 دهد كه كمتر از ده درصد از فراگيران موك درس را به پايان مي رايجي باشد. آمارها نشان

 ).2014، 2كنند (جردن مي برند و اكثريت آنها درس را در نيمه راه رها مي

                                                 
1 STEM (Science, Technology, Engineering, Math) 
2 Jordan 
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 شـود موكهـا وقتـي ايـده آل هسـتند كـه بـا سـاير         مـي  گفتهها  براي غلبه بر اين چالش
روشهاي يادگيري تركيب شوند. مثال در يك كالس درس واقعي، اسـتاد دانشـجو را ملـزم    

  كند كه ويدئوهاي موك را در خانه ببيند و در كالس درباره آنها بحث شود.

  مورد استفاده در موكهاي  فن آوري
برد. از يوتيوب به عنوان كانالي بـراي   مي موجود رايگان بهرههاي  موك از فن آوري

مدرسان؛ از دراپ باكس، گوگل درايو و وردپرس براي ذخيره محتـوا؛ از گوگـل پـالس،    
بـراي ارزيـابي    surveymonkeyفيسبوك، توييتر، ويكي و ... براي تعامالت اجتماعي  و از 

هـا   يـن فنـاوري  برد. البتـه برخـي از ا   مي آموزشي مختلف موك بهرههاي  و رتبه بندي دوره
نفـر   50براي تعداد عظيم استفاده كنندگان مناسب نيست. مـثال در گوگـل درايـو، فقـط تـا      

توانند روي فايلي كار كنند حال آنكه ثبت نام كنندگان در موكها معموال بـيش   مي همزمان
 از ده هزار نفر است.

ند و برخـي از  ده مي برخي موكهايشان را در پلتفرمهايي مثل كورسرا و اودسيتي ارائه
  كنند. مي براي اين منظور استفاده iTunes U1و برنامك هايي مانند ها  وب سايت

الزم نيست كه حتما از پلتفرمهاي موكي براي ايجاد موك اسـتفاده نمـود. همـين كـه     
رايگان هاي  كالس رايگان و ثبت نام نامحدود است يعني يك موك وجود دارد. فن آوري

  توانند مورد استفاده قرار گيرند: مي يل براي ساختن موكديگري از جمله موارد ذ
 Saylor Foundation 
 Google Course Builder 
 Peer-to-Peer University (P2PU) 
 ALISON 
 Udemy 

                                                 
به عنوان مخزني براي محتواي صوتي و ويدئويي آموزشي بوده اسـت. از طريـق آيتونزيـو     2004اين برنامك محصول اپل از سال  1

  توان دسترسي آزاد به بسياري از جلسات درس اساتيد دانشگاهها دست يافت. مي
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  موك و ناشران
ها  بازار فوق العاده اي براي ناشران هستند. ناشران و صاحبان حق مؤلف با قرار   موك

موجبات بيشتر ديده شدن و در نتيجه بيشتر خريداري شدن آنها دادن انتشاراتشان در موك، 
آورند. از آنجا كه بيشتر فراگيران موك دسترسي به يك كتابخانـه دانشـگاهي    مي را فراهم

تواننـد بـا موكهـا همكـاري      مـي  ندارند، دسترسي به منابع مورد نيازشان دشوار است. ناشران
بتوانند فروخته ها  االت، گزارشها يا مجموعه دادهكرده تا اطالعاتي مانند كتابهاي مرجع، مق

شده يا اجاره داده شوند درست به همان شكلي كه خريداري يك آهنگ يـا يـك فـيلم در    
  شود. مي انجام 1فروشگاه موسيقي آيتونز

تواند خريداري يا اجاره داده شود يـا   مي توانند با پيشنهاد منابع درسي كه مي مدرسان
با يك اكانت پرداخت آنالين مثل پي پال پرداخت شـودمحتواي درس   با كارت اعتباري يا

را غني كنند. حتي اگر مقالـه اي بـه قيمـت دو دالر باشـد وقتـي ده هـزار نفـر آن را بخرنـد         
درآمد قابل توجهي خواهد شد. البته ناشران بايـد راهـي بيابنـد كـه فراگيـران نتواننـد منـابع        

  اشتراك بگذارند. خريداري شده ناشران را با يكديگر به

  دانشگاهيهاي  موك و آينده كتابخانه
اگر پيش بيني بـاال يعنـي تحويـل مسـتقيم اطالعـات از ناشـر بـه دانشـجو بـه واقعيـت           

بـه  هـا   بپيوندد، آيا دانشجويان در آينده نيازي به كتابخانه خواهند داشت؟ آيا نقش كتابخانه
موفـق  هـا   فروش مستقيم بـه مـوكي   عنوان واسطه اطالعات محو خواهد شد؟ اگر ناشران در

باشند و اگر موكها همچنان رشد كرده و مورد پذيرش كارفرمايان قرار گيرند آيا همچنـان  
  دانشگاهي به عنوان منبع اصلي تأمين اطالعات براي دانشجويان خواهند بود؟ هاي  كتابخانه

شـد  عالوه بـر آن، دسترسـي هميشـگي بـه اينترنـت از طريـق گوشـي تلفـن همـراه، ر         
ارتبـاطي و خوانـدن كتابهـاي    هـاي   اجتماعي به عنـوان كانـال  هاي  انفجاري استفاده از شبكه

الكترونيكـي مثـل كينـدل، رفتـار اطـالع يـابي كـاربران        هاي  الكترونيكي از طريق كتابخوان

                                                 
1 iTunes Music Store 
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و جايگاه كتابخانه به عنوان اصلي ترين منبع تأمين اطالعات را تغيير داده اسـت.  ها  كتابخانه
دهد كه فقط دو درصـد دانشـجويان جسـتجوي اطالعـات را از      مي ك بررسي نشاننتيجه ي

كننـد و نقطـه شـروع بقيـه، موتورهـاي كـاوش        مـي  وب سايت كتابخانه دانشگاهشان شروع
   ).2014، 1هستند. (منچاكا

دانشگاهي براي بقا ناگزير بايـد  هاي  دهد كتابخانه مي اينها چالش هايي است كه نشان
  موجود است.هاي  اطالعات حركت كنند و فعاليت در موك يكي از گزينه فراتر از تأمين

  بالقوه كتابداران در سرزمين موكهاي  نقش
تواننـد بـه ايـن     مـي  و كتابـداران در مـوك كجاسـت و چگونـه    ها  اما جايگاه كتابخانه

دانشگاهي هسـتند. موكهـا   هاي  حركت بپيوندند. موكها سرزمين حاصلخيزي براي كتابخانه
ال تغيير آموزش عالي هستند و اين تغيير حتمـا تـأثير فـوق العـاده اي روي روش كـار      در ح

  دانشگاهي و نقشي كه در آينده يادگيري بازي خواهند كرد خواهد گذاشت. هاي  كتابخانه
مقاالت بسياري از سوي كتابداران و اساتيد كتابداري در اين زمينه نگاشته شده است  

فعاليـت كتابـداران در مـوك داشـته و آنـرا فرصـتي بـراي        كه همگي رويكـردي مثبـت بـه    
كتابداران دانسته اند كه از تأمين كنندگان صرف اطالعات به همكاران آموزشي ارتقا يابند. 

تواننـد خـود و قابليـت هايشـان را بـه دنيـا        هـا مـي   كتابداران با ايفاي نقش فعاالنه در مـوك 
و كتابخانه ها: يك ها  موك"بي تحت عنوان او.سي.ال.سي در مطل 2013بشناسانند. در سال 

به تبيين نقش كتابـداران در مـوك پرداختـه و      "2فرصت فوق العاده يا يك چالش بزرگ؟
  :3زير را خطاب به كتابداران ارائه نموده استهاي  توصيه

ك ثبت نام كنيـد تـا بـا روش كـار آن آشـنا شـده و روش       موهاي  در يكي از دوره-
  يادگيري جديدي را تجربه نماييد.

                                                 
1 Menchaca 
2 MOOCs and libraries: Massive opportunity or overwhelming challenge? 

شركت كننده حضوري و  125برگزار نمود. اين كنفرانس  2013ها در مارس  او.سي.ال.سي كنفرانسي با موضوع موك و كتابخانه 3
  شركت كننده آنالين داشت. 400
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  با دانشگاهيان در ايجاد موك همكاري كنيد. -
  تجربيات خود را از كار با موك در اختيار ديگر كتابداران قرار دهيد.-
  گروهي مجازي خاص كتابداران موك براي تبادل نظر ايجاد كنيد.-

ديگري براي كتابـداران كـه در متـون ديگـر برجسـته شـده بودنـد        اي ه در ذيل نقش
  برشمرده شده است:

  1الف. مسائل حق مؤلف
توانند كمك ارزشمندي بـه   مي مسائل حق مؤلف يكي از جاهايي است كه كتابداران

موكها نمايند. منابع آموزشي مورد اسـتفاده در مـوك بايـد از قيـد حـق مؤلـف آزاد باشـد.        
كانادا و آمريكا وظيفه حل و فصل مسائل حق مؤلف منابع آموزشـي موجـود   كتابداران در 
عهده دارند. مذاكره با ناشـران كـه اجـازه بدهنـد بخشـي از منـابع بصـورت        ه در موكها را ب

توانند براي آزاد  مي رايگان در اختيار موك قرار گيرد يكي از كارهايي است كه كتابداران
ا توجه به جمعيت عظيم ثبت نـام كننـده در موكهـا بعيـد     كردن حق مؤلف انجام دهند. اما ب

  است كه ناشران با چنين گزينه اي موافقت كنند.
مسائل حق مؤلف فقط مربوط به منابع درسي نيست. در محتـواي توليـد شـده توسـط     

نيز بايد حق مؤلف در نظر گرفتـه  ها  فرومهاي  انجام شده و در بحثهاي  فراگيران در پروژه
  شود.

توافق كرده اند تـا نسـخه الكترونيكـي ايـن ناشـران از       3و شش ناشر 2با چگ كورسرا
در دسترس فراگيران موك از طريق مرورگر وب و بدون نياز به نرم 4طريق كتابخوان چگ

افزار اضافه اي براي دانلود يا استفاده از تبلت قرار گيرد. به اين صورت كـه كـل كتـاب يـا     
ل دوره در اختيار فراگيـران اسـت و بعـد از تمـام شـدن      بخش هايي از آن به رايگان در طو

  توانند كتاب را با تخفيف بخرند. مي دوره

                                                 
1 Copyright clearance: يعني اجازه گرفتن از ناشران، مذاكره براي مجوز و تعيين استفاده منصفانه 
2 Chegg 
3 Cengage Learning, MacMillan Higher Education, Oxford University Press, SAGE, Wiley, Springer 
4 Chegg’s DRM (Digital Rights Management)- Protected eReader 
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 خواهنـد ارائـه   مـي  را براي دانشجوياني كه مدرك معتبـر  Signature Trackكورسرا 
تواننـد در قبـال پرداخـت وجـه مختصـري اجـازه دسترسـي بـه          مـي  دهد. اين دانشجويان مي

پايگاههاي اطالعاتي و مجالت الكترونيكي كتابخانـه را بـراي انجـام    مجموعه محدودي از 
  دادن تكاليفشان داشته باشند.

  ب. ايجاد موكها و ميني موك هايي براي آموزش سواد اطالعاتي
سـواد اطالعـاتي بـه خيـل      هـاي   موك يك فرصت فوق العاده براي آمـوزش مهـارت  

اوليه سواد اطالعاتي مثـل  هاي  قد مهارتعظيمي از فراگيران است. بسياري از دانشجويان فا
الزم هـا   جستجو، ارزيابي و استفاده از اطالعات هستند. آموزش سواد اطالعـاتي بـه مـوكي   

  است تا بتوان آنها را به يادگيرندگان مستقل تبديل نمود. 
كتابداران دانشگاهي در آموزش آنالين همواره در كنـار مدرسـان بـوده انـد و منـابع      

تواننـد ايـن نقـش را در     مـي  سواد اطالعاتي ارائه كرده انـد و هاي  ي و آموزشمعتبر آموزش
توانند فراگيران را به منابع آموزشي سواد اطالعـاتي   مي موكها نيز ايفا كنند. براي اين منظور

منـابع آموزشـي   و يا سـايت   نجمن كتابداري آمريكاارايگان موجود در وب مثال در سايت 
  رهنمون شوند.  چند رسانه اي براي آموزش و يادگيري آنالين

و موكها يك وجه اشـتراك دارنـد و آن بـه اشـتراك گـذاري اطالعـات       ها  كتابخانه
تابداران منابع آموزش سواد اطالعـاتي را كـه خـود تهيـه كـرده انـد بـه رايگـان در         است. ك

اينترنتي براي استفاده عموم قرار داده اند. در واقـع دهـه هاسـت    هاي  يوتيوب و ديگر سايت
را بـا  هـا   تواننـد همـان دوره   مـي  كه كتابداران عناصري از موك را ارائه داده اند. كتابـداران 

. 1اجتماعي و تكليف و حل مسائل غني نمـوده و مـوك ايجـاد كننـد    اي ه عناصري از رسانه
آموزش سواد اطالعاتي، ارزيـابي منـابع، سـرقت علمـي و     هاي  تواند در زمينه مي اين موكها

غيره بوده و كاربران تشويق به ثبت نام در آنها شوند. در سطحي باالتر، بجاي آموزش سواد 
 تجو در پايگاههاي اطالعاتي مختلف)، كتابـداران اطالعاتي ابزار محور (مثل چگونگي جس

                                                 
  د اطالعاتي است.هاي آموزش سوا كه در كورسرا ارائه شده است نمونه اي از موك Academic Information Seekingموك  1
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قابـل انتقـال مثـل تفكـر     هـاي   توانند روي مفاهيم اساسي مثل انتخاب موضـوع و مهـارت   مي
انتقادي و مديريت اطالعات تمركز كننـد.  از آنجـا كـه واحـدهاي درسـي آمـوزش سـواد        

ردن ايـن واحـدهاي   دانشگاهي ارائه شده اسـت، بـ  هاي  اطالعاتي توسط بسياري از كتابخانه
يك موك ايجاد  1درسي به موك، گام منطقي بعدي است. كتابخانه دانشگاه ويك فارست

. كتابخانه عمومي نيويـورك نيـز   2را تحقق بخشيده استها  نموده است و اين نقش كتابخانه
  را با هدف استفاده بيشتر از منابع كتابخانه ارائه كرده است. "چين شناسي"موك 

جـاي  ه توانند ب مي آيد كتابداران مي موك كامل و مستقل بنظر دشوار اگر ايجاد يك
آن درسهاي آموزش سواد اطالعاتي ايجاد كنند تا مدرسان موكهـا آنهـا را در موكهايشـان    
 جا دهند. درواقـع مينـي موكهـايي شـامل ويـدئوها، منـابع آموزشـي و ارزشـيابي. مدرسـان         

  ع درس مدولهاي سواد اطالعاتي را بگذرانند.توانند از فراگيران بخواهند قبل از شرو مي

  ج. تشويق افراد به ثبت نام در موك ها
افراد جامعه از اهداف كتابخانه هاست و ترويج موكها نيز هاي  ارتقاي دانش و مهارت
هـاي   و بخصـوص كتابخانـه  هـا   كتابخانـه هاسـت.كتابخانه  هـاي   در راستاي اهداف و رسالت

افراد هاي  تشويق به ثبت نام در موكها نمايند تا دانش و مهارتعمومي بايد كاربران خود را 
  جامعه ارتقا يافته و يادگيري مادام العمر محقق شود.

د. استفاده از موك بـراي خودآمـوزي، بـه روز نمـودن و ارتقـاي دانـش و       
  كتابدارانهاي  مهارت

ز انگشـتان  هر چند امروزه تعداد موكهايي كه براي رشته كتابداري ايجـاد شـده انـد ا   
هـاي   شـود در سـالهاي آتـي برخـي از بهتـرين گـروه       مـي  رود، پـيش بينـي   نمـي  دست فراتر

كتابداري دنيا موكهايي را ارائه دهند كه فرصتي بي نظير براي كتابـداران خواهـد بـود. فـن     
آوري بخش عجين شده با كتابداري است و رشد سريع فن آوري معني اش اين اسـت كـه   

                                                 
1 Wake Forest 

  The cure for the common web (ZSRx)عنوان موك ارائه شده:  2
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خود را بـه روز كننـد و ايـن بـا مـوك شـدني اسـت.        هاي  دائم آموخته كتابداران بايد بطور
كتابداران امروز براي بقا نياز دارند با تحوالت عرصه فن آوري پيش بروند و موكها فرصتي 

تواننـد   مـي  فوق العاده براي يادگيري آنها هستند. كتابداران با آموزش ضمن خدمت مـوك 
  خدمات بهتري ارائه دهند.

ت در دو نوع موك ثبت نام كنيد: موكي كه در حوزه كتابداري است توصيه شده اس
توانيـد بـه طيفـي از دانـش و مهـارت هـايي كـه         مـي  و يك موك غيرمرتبط. از ايـن طريـق  

  فراگيران موك بايد داشته باشند آشنا شويد.
دهد الزم اسـت كـه در مـوكي ثبـت نـام       نمي كتابداراني كه دانشگاهشان موك ارائه

اوليه اي از اين موضوع داغ در آموزش عالي پيدا كنند. با مشاهده چگـونگي  كنند تا درك 
توانند دانـش خـود را از    مي سازماندهي و ارائه درسها و كامل كردن چند موك، كتابداران

رويكردهاي آموزشي گسترش داده و احتماال از آنها براي آموزش سواد اطالعاتي اقتبـاس  
نها كه دانش تخصصي عميقي ندارند و سالهاست كه كنند. كتابداران موضوعي بخصوص آ

توانند در درسهاي مرتبط شركت كرده و بـا جديـدترين    مي در آن حوزه فعاليت نكرده اند
بايد به كتابداراني كه ها  و واژگان آن حوزه موضوعي آشنا شوند. مديران كتابخانهها  نظريه
  گذرانند امتياز آموزش ضمن خدمت بدهند. مي موك

 اري در ايجاد موك هاهمك-ه

ايجاد موكها يك كار گروهي اسـت و بـه مشـاركت مـدرس و دسـتيارش، كتابـدار،       
، مركـز تكنولـوژي آموزشـي كـه     1طراح آموزشي و افراد فني نياز دارد. در دانشـگاه دوك 

  محل اصلي ايجاد موك است، بخشي از سيستم كتابخانه است. 
شود.  مي دانشگاه محل خدمتش موكي ارائه در اولين گام كتابدار بايد ببيند كه آيا در

و تجربه كتابداران اسـت  ها  گام دوم، آگاه كردن افراد ايجاد كننده موكها از دانش، مهارت
توان كارگاههاي آموزشي براي اعضاي  مي تواند در موك به كار آيد. براي اين كار مي كه

                                                 
1 Duke 
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وزش آناليـن در دانشـگاه   مربـوط بـه آمـ   هـاي   هيأت علمي برگزار نموده و فعاالنه در بحث
  مشاركت داشت. 

هـاي   و كتابخانـه  1دانشگاه پنسـيلوانيا هاي  دانشگاهي مثل كتابخانههاي  برخي كتابخانه
فعاالنه دخيلند اما برخـي ديگـر چـون كتابخانـه دانشـگاه      ها  در توليد موك 2دانشگاه دوك

 ژوهشـي همكـاري  پهـاي   كاليفرنياي بركلي با موكها براي دسترس پذيري محتوا و مهـارت 
  كنند. مي

و ويـدئوهاي درسـي هسـتند. بـراي     ها  يكي از منابع اصلي آموزشي در موكها، كليپ
ايجاد يك ويدئوي آموزشي چند ساعت وقت الزم است و آمـاده كـردن كـل ويـدئوهاي     
آموزشي يك درس به شش ماه زمان نياز دارد. اساتيد براي ايجاد و ويرايش اين ويدئوها به 

تواننـد ايـن    مـي  نياز دارند. كتابداران به كمك همكاران تكنولوژي آموزشيكمك زيادي 
  كمك را فراهم كنند. 

توانند به عنوان كتابدار مستقر در موكها حضور يابند. البته خيلي وقتگير  مي كتابداران
هـاي   جالـب از داده هاي  خواهد بود اما از نظر دسترسي مستقيم به فراگيران و دريافت بينش

 در درك رفتارهاي يادگيري بسيار مفيد خواهد بود.عظيم 

  و. ذخيره و نگهداري محتوا
به مرور زمان ممكن است تغييراتي در محتواي درسـها ايجـاد كننـد    ها  مدرسان موك

تواننـد بـر    مـي  قبلي درسها نداشته باشند. كتابـداران هاي  اما اهتمام و توجهي به ذخيره نسخه
قبلـي در سپارشـگاههاي   هـاي   ده و زمينـه نگهـداري نسـخه   اهميت نگهداري آنها تأكيد نمو

توانند در ذخيره محتـوايي كـه دانشـجويان در     مي را فراهم كنند. كتابداران حتيها  دانشگاه
  ايجاد كرده اند نقش داشته باشند. ها  فروم

                                                 
1 University of Pennsylvania Libraries 
2 Duke University Libraries 
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  ز. موك براي كم توانان جسمي
مـوك بـراي تمـام     يكي از وظايف كتابداران اطمينان يافتن از اين است كه محتـواي 

كنند نيـز قابـل    مي استفاده 1كمك رسانهاي  كاربران از جمله افراد معلولي كه از فن آوري
دسترس است. موك بايد طوري طراحي شود كه براي معلوالن و كم بينايان و نابينايـان نيـز   
قابل استفاده باشد. در آمريكا، دانشگاههاي فراهم كننده موك تحت يك چارچوب قانوني 

گويد منابع آموزشي بايد در دسترس همگـان باشـد و نتيجـه ايـن شـده       مي كنند كه مي ارك
در اياالت متحـده بـراي افـراد بـا مشـكل بينـايي قابـل اسـتفاده انـد.          ها  است كه بيشتر موك

كتابداران نقش اساسي در متقاعد كردن صاحبان حق مؤلـف دارنـد تـا اجـازه دهنـد شـكل       
كننـد تغييـر    مـي  كمك رسـان اسـتفاده  هاي  رادي كه از فن آوريمحتوايشان مطابق با نياز اف

  يابد.

  ح. ترويج دسترسي آزاد
بــدليل تعــداد بــاالي فراگيــران گزينــه اســتفاده منصــفانه از منــابع داراي حــق مؤلــف  
امكانپذير نيست و بايد به منابع دسترسي آزاد روي آورد. مشكالت مربوط بـه حـق مؤلـف    

ه محتواهاي آزاد رو بياورند كه يا در فضاي عمـومي منتشـر   سبب شده است كه كتابداران ب
و يـا بصـورت دسترسـي آزاد     3يـا آنـالوگ   2شده اند و يا تحت مجوزهاي كرييتيـو كـامونز  

هستند. موك فرصتي را در اختيار كتابـداران قـرار داده اسـت تـا دسترسـي آزاد را تـرويج       
وليان موكها درباره محتواي آزاد از نمايند. ترويج دسترسي آزاد از طريق آگاهي دادن به مت

تواننـد در ايـن قسـمت انجـام دهنـد. وظيفـه ديگـر         مـي  جمله كارهايي است كه كتابـداران 
  است. 4كتابداران آگاهي دادن به توليد كنندگان موكها درباره منابع آموزشي رايگان

 سالهاست كه كتابداران مروج دسترسي آزاد هسـتند امـا اسـتانداردهاي علمـي سـنتي     
سبب شده است كه اساتيد ارزش دسترسي آزاد را درك نكنند. شايد وقتي اسـاتيد دريابنـد   

خواهند كه براي مقاالت هزينـه كننـد تمايـل بـه انتشـار در       نمي توانند و نمي كه دانشجويان

                                                 
1 Assistive technologies 

نند. مثل نرم افزار خواندن صفحه براي نابينايـان يـا   ك منظور فن آوري هايي هستند كه به معلوالن در استفاده از فن آوري كمك مي
  توانند از صفحه كليد استفاده كنند. نرم افزار تشخيص صدا و گفتار براي معلوالني كه نمي

2 Creative Commons 
3 analogous 
4 Open Educational Resources (OER) 
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مجالت دسترسي آزاد پيدا كنند. اگر اساتيد مشهور موك مقـاالت دسترسـي آزاد را بـراي    
  ند فرهنگ دسترسي آزاد ايجاد خواهد شد.دروس خود انتخاب كن

  كتابداران براي حضور در موكهاي  چالش
گروه فراگير عظيم، بودجه محدود، منابع انساني محدود، زمان محدود و منـابع داراي  
حق مولف از چالش هايي است كه در متون بـراي حضـور كتابـداران در مـوك برشـمرده      

آموزشي در محـيط آناليـن،   هاي  بايد فقدان مهارت شده است. در كشور ما به اينها احتماال
ضــعف زبــان انگليســي و عــدم حمايــت كارفرمايــان را نيــز افــزود. اميــد كــه كتابــداران بــا  

  موك آشنا باشند و خود را براي ايفاي نقش در موك آماده كنند.هاي  چالش

  موك براي آموزش علم اطالعات و دانش شناسيهاي  فرصت
بـدليل كمبـود امكانـات و    هـا   و دانـش شناسـي در دانشـگاه    علم اطالعـات هاي  گروه

الزم را بـه  هـاي   تواننـد همـه دانـش و مهـارت     هـا نمـي   مدرس و بودجـه و نبـود زيرسـاخت   
علم اطالعات و دانش شناسي است كـه  هاي  دانشجويان بياموزند. موك فرصتي براي گروه

ت طاليي خواهد بود كـه  با همكاري هم دروسي را ارائه دهند و براي دانشجويان يك فرص
محل هاي  از محضر ديگر استادان نيز بهره مند شوند. اساتيد خوب ديگر محدود به دانشگاه

توانند دانشجويان خود را تشويق كنند تا در موكها  مي خدمت خودشان نخواهند بود. اساتيد
شـجويان در  ثبت نام كنند و خود اشكاالت درسي آنها را در اين مسير رفع نمايند. وقتـي دان 

. اسـاتيد  1شـود  مـي  كنند در وقت اساتيد براي آموزش آنها صرفه جـويي  مي موكها ثبت نام
توانند در ايجاد موكها همكاري نموده و دريايي از دانـش و   مي بازنشسته مجرب و عالقمند

  تجربه خود را در اختيار ديگران بگذارند. 
وك بـر آمـوزش كتابـداري ارائـه     البته هنوز زود است كه پيش بيني دقيقي از تأثير مـ 

علـم اطالعـات و دانـش    هـاي   تواند جايگاه استادان و گروه مي رسد موك مي دهيم اما بنظر

                                                 
هـاي آموزشـي آناليـن درسـنامه تشـويق و يـا        نگارنده اين مطلب در كنار تدريس برخي دروس، دانشجويان را به گذرانـدن دوره  1

ها مكمل آموزش كالسي هستند و براي دروسي كه وقت محدود كالس اجازه پرداختن كامل به آنها را  نمايد. اين دوره موظف مي
  نميدهد بسيار كمك كننده اند. 
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جديـد را بـراي   هاي  شناسي را ارتقا دهد و فرصتي براي دانشگاهها خواهد بود تا فن آوري
  ارائه موك بكار گيرند.

ين دانشگاههاي دنيا برخـي  گروههاي كتابداري و علم اطالعات و دانش شناسي بهتر
دروس تخصصي اين رشته را در موك ارائه داده اند كه تعدادشان در حال حاضر بسيار كم 

شود به سرعت افزايش يابد. دروس كتابـداري ارائـه شـده در مـوك      مي است اما پيش بيني
  عبارتند از: 

كـه   2در دانشگاه سيراكوس iSchoolارائه شده توسط  1كتابداري جديد )1
 ارائه شده است. 2013در سال 

ارائه شـده   2013باز هم در سال 4توسط مايكل استفنز 3كتابخانه فرا لينك )2
 نوين در كتابخانه هاست.هاي  و مربوط به آموزش استفاده از فن آوري

از دانشگاه كاليفرنياي چپل هيل  5در كورسرا توسط جفري پومرنتز متاديتا )3
 ائه شده است.ار 2013باز هم در سال 

توانند هم دانش خـود را ارتقـا داده    مي موجود موكهاي  كتابداران با گذراندن دوره
 و هم با روش كار موك آشنا شده و خود را براي ايفاي نقش در آن آماده كنند.

  نتيجه گيري
دنيا به حركت مـوك پيوسـته انـد. در ايـران نيـز      هاي  بسياري از كتابداران و كتابخانه

كتابـداري و آمـوزش سـواد اطالعـاتي وجـود دارد. هـم اكنـون        هـاي   ارائه موكي ها زمينه
آناليـن در مباحـث مختلـف    هـاي   دوره موسسه فناوران آرشيو، موزه و كتابخانه (آرموك)

و نـرم افزارهـاي مختلـف را بـراي ارتقـا و بـه روز نمـودن        ها  سواد اطالعاتي و كار با پايگاه
رايگان نيست ها  البته اين دوره نمايد. مي كتابداران و عالقمندان برگزارهاي  دانش و مهارت

رود كـه گسـترش يابـد و در آينـده بـه صـورت        مي اما به عنوان نقطه شروع خوبست و اميد
  رايگان نيز ارائه شود.

                                                 
1 New Librarianship 
2 Syracuse 
3 Hyperlinked Library 
4 Michael Stephens 
5 Jeffrey Pomerantz 
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آمـوزش  هاي  نمايد ارائه موك مي اما آنچه به نظر نگارنده در اين برهه زماني الزم تر
كشـورهاي  هـاي   اتي در كتابخانـه سواد اطالعاتي به آحاد مردم است. آموزش سواد اطالعـ 

هـاي   پيشرفته جايگاه پر اهميتـي داشـته و دارد. وب سـايت ايـن كتابخانـه مشـحون از جنبـه       
مختلف سواد اطالعاتي از پيدا كردن موضوع براي پايان نامـه گرفتـه تـا آمـوزش اسـتناد و      

ايـن  پيشگيري از سرقت علمي و آموزش نرم  افزارهـاي مـرتبط بـا پـژوهش و ...اسـت. در      
و ها  آموزشي مانند فايلهاي متني و پاورپوينت و كليپهاي  از انواع و اقسام شيوهها  آموزش

  آموزشي استفاده شده است. هاي  آموزشي و حتي بازيهاي  فيلم
در ايران اما در زمينه سواد اطالعاتي و آموزش سواد اطالعاتي مقاله و پايـان نامـه بـه    

نسته ايم آموزش سواد اطالعاتي را در جامعه ارتقـا دهـيم؟   وفور داريم اما به واقع چقدر توا
چند راهنماي آموزشي سواد اطالعاتي به زبان ساده تهيه كرده ايم؟ چقـدر كليـپ يـا منـابع     

شنيداري ايجاد كرده ايم؟ نياز به آموزش سواد اطالعاتي را وقتي بيشـتر   -آموزشي ديداري
ز پيدا كـردن منـابع مـورد نيـاز پـژوهش      درك خواهيم كرد كه گاهي حتي دانشگاهيان ما ا

  دانند. نمي خود ناتوانند و الفباي جستجو را
كـه مايـه خوشـحالي     1آموزشي بسياري در ايران ايجاد شده اندهاي  هم اكنون سايت

دهنـد.   مـي  اساتيد برتر ايران را به رايگان ارائـه هاي  است. برخي مانند مكتبخونه فيلم كالس
عمومي و دانشگاهي را باز هـم بصـورت   هاي  و فرادرس آموزشبرخي ديگر مانند وب ياد 

فنـاوري اطالعـات و   هـاي   كوتاه قرار داده اند. برخي ديگر مانند درسنامه، آموزشهاي  فيلم
  دهند. مي زندگي را بصورت ايميلي ارائههاي  مهارت
پيشنهاد نگارنده اين است كه كتابداران و متخصصان علم اطالعات و دانش شناسـي   

كوتـاه يـا مـتن تهيـه     هـاي   گام اول ميني موكهاي آموزش سواد اطالعاتي در قالب فـيلم  در
آموزشي موجـود در ايـران ارائـه دهنـد تـا امكـان ديـده شـدن آنهـا          هاي  نموده و در سايت

بعـدي گسـترش داده و   هـاي   تـوان در گـام   مـي  مـذكور را هـاي   افزايش يابـد. مينـي مـوك   
  سواد اطالعاتي ايجاد نمود.آموزش هاي  كاملي از دورههاي  موك

                                                 
  هاي ارائه دهنده آموزش آنالين در ايران و جهان به پست وبالگي نگارنده مراجعه نماييد:  براي فهرستي از سايت 1

آبـان   18منتشـر شـده در وبـالگ يـك پزشـك،        .اينترنـت  در يادگيري دنيايين: آنال آموزشي باسايتهاي ايينشآ. ريمم صرافزاده،
1393 :  

http://1pezeshk.com/archives/2014/11/online-free-courses.html 
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خود را به عينـه بـه   هاي  و مهارتها  توانيم قابليت مي عالوه بر اينها، با ايجاد موك ها،
  ايجاد كننده موك باشيم.هاي  جامعه نشان داده و در نتيجه زمينه ساز همكاري با تيم

ا جامعـه  خود و ارتباط مؤثر بـ هاي  كتابداران دانشگاهي بايد با تقويت دانش و مهارت
دانشگاهي و برگزاري كارگاههايي با موضوع موك، زمينـه فعاليتشـان در مـوك را فـراهم     
كنند. كتابخانه هايي كه بخشي ضروري از فعاليت اصلي دانشگاهشان باشند شانس بيشـتري  
از مرتبط بودن در چشم مدرسان و مسئولين خواهند داشت. با مـدلهاي پيشـنهادي نشـر كـه     

دانشـگاهي بسـيار   هـاي   عات از ناشر به اسـتفاده كننـده اسـت، كتابخانـه    تحويل مستقيم اطال
خوب كشورهاي پيشرفته نگـران از دسـت دادن جايگـاه خـود هسـتند. امـروز آنهـا، آينـده         
ماست و بهتر است براي بقـا يـافتن در پـي ارتقـاي سـطح كتابخانـه از ارائـه دهنـده صـرف          

توانـد مـا را در آمـوزش     مـي  مـوك،  اطالعات باشيم. آماده كـردن خـود بـراي فعاليـت در    
  دانشگاهي دخيل نمايد.

تواننـد دانشـجويان    مـي  پژوهشي نيز در موك  فراوان است. مدرسان محترمهاي  زمينه
 محور راهنمايي نمايند. نتـايج ايـن پژوهشـها   -تحصيالت تكميلي را براي پژوهشهاي موك

 ايجاد نمايد.تواند زيرساختهايي را براي راه اندازي موك  ايراني  مي
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 بررسي نگرش اعضاي هيأت علمي مؤسسات آموزش عالي
1به استقرار نظام آموزش يادگيري الكترونيكي تركيبي  

  موردي)ي     (مطالعه
  2كرديهه دزاد  سميه نظري

  3ميثم بابايي فارساني
  4سعيد سعيدا اردكانيدكتر  

  چكيده
مطالعه حاضر، با هدف بررسي ميزان آمادگي الكترونيكي و سنجش نگرش اعضاي هيأت علمي و اساتيد مدعو  :هدف

  فارسان) نسبت به استقرار اين نظام انجام گرفته است.   بختياري (شهركرد و   و  نور استان چهارمحال   هاي پيام  دانشگاه
هـاي    ها با استفاده از آزمون  استفاده گرديد و آنگاه داده   نامه  ها، از دو پرسش  آوري داده  به منظور جمع: روش

ــاري  ــون  α(آمـ ــاخ، آزمـ ــاهدات،   كرونبـ ــيفي مشـ ــاي توصـ ــيون ،  student-t هـ ــون رگرسـ در  )ANOVA، آزمـ
  تحليل قرارگرفتند.    و   ، مورد تجزيهSPSS19افزار  نرم

ها مشخص گرديـد دو دانشـگاه در دو بعـد نيـروي انسـاني و اسـتفاده از         با بررسي امتيازات دانشگاه :ها يافته
اي   فني و رايانـه هاي   هاي حاصل از بررسي مهارت  برخوردار هستند. يافته 15/0و  19/0آوري اطالعات از امتيازهاي   فن

  باشد.  مي 50/3بخش بوده به طوريكه، در اين بررسي مقدار اين متغير با ميانگين   بسيار رضايت
درصد مخالفـت   60،  نظام يادگيري الكترونيكي تركيبينسبت به  استقرار در بررسي نگرش  :گيري  نتيجه

ودند. همچنين تحليل آماري، تفاوت معناداري از نظـر  درصد  موافقت خود را نسبت به اين نظام اعالم نم 21   خود را و
  سن، جنسيت و سابقه تدريس با نحوه نگرش نسبت به شيوه يادگيري الكترونيكي تركيبي، نشان نداد.

آوري   آمادگي الكترونيكي، تكنولوژي آموزشي، يـادگيري الكترونيكـي تركيبـي، فـن     واژگان كليدي:
  عالي.ارتباطات و اطالعات، مؤسسات آموزش 
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  مقدمه
هاي نويني را جهت يـادگيري و آمـوزش     ورانه،  پارادايمآ  كه تحوالت فن يياز آنجا
ي گسـترش شـكاف     ها و مراكز آموزش عالي ايجاد نموده اند و توجه به دغدغه  در دانشگاه

را در جهـت بهبـود وضـعيت و     اي  هـاي فزاينـده    ديجيتالي، در اكثر كشورهاي جهان تـالش 
يـابي بـه     ها، ضروري ساخته است. به منظور دسـت   آوري  موقعيت اجتماعي، از طريق اين فن

هـا از    ي خالقيـت   ي توسعه  هاي الزم را در زمينه  ريزي  بايست برنامه  ها مي  اين هدف، سازمان
  هاي مختلف فني و سازماني، انجام دهند.  جنبه

درصــد مؤسســات آمــوزش عــالي   96آن اســت كــه در بــيش از آمارهــا حــاكي از  
هاي يادگيري الكترونيكي ارائه     هزار دانشجو، دوره 15خصوصي و دولتي آمريكا با بيش از 

  .)2007، 1(آلن و سĤمانگردد  مي
تـرين ابـزار، روش و سـرمايه جهـت توانمندسـازي        ها به عنوان مهـم   آوري  اينگونه فن 

بـه منظـور ايجـاد تغييـرات اساسـي در زنـدگي، اشـتغال و آمـوزش         جوامع در قـرن جديـد   
  ) .   2007،  2(شرما و ميشرا گردند    محسوب مي

                                                 
1 Allen E.I. and Seaman J. 
2 Sharma R.C. and MishraS. 
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 3/2در حال حاضر صنعت يادگيري الكترونيكي بيشترين رشد را در بازارهاي جهاني 
بيني گرديده، در بازار يادگيري الكترونيكـي    تريليون دالري آموزش برخوردار بوده و پيش

ي آمـوزش و    هـا بـه عرصـه     آوري  ورود اين فن .تريليون دالر گردد 69بالغ بر  2019ا سال ت
هاي يادگيري شده و نياز به تغيير در يادگيري را بـا    يادگيري موجب تحول اساسي در سنت

هاي جديدتر، كارآمدتر و مؤثرتري همچون يادگيري الكترونيكي تركيبـي    استفاده از شيوه
تـرين    ورده است. در اين ميان، متصديان دانشـگاه پيـام نـور (بـه عنـوان بـزرگ      وجود آ  را به

دانشگاه كشور از نظر تعداد دانشجو و پراكندگي جغرافيايي و نيـز بـه عنـوان اولـين متـولي      
، راهبردهـاي آموزشـي   21هاي از راه دور)، بر آن شدند، متناسب بـا نيازهـاي قـرن     آموزش

تدريس انفعالي، تغيير دهند و نظام آمـوزش الكترونيكـي، در    خود را از نوع سنتي با فرآيند
يابي به هدف اصلي دانشگاه و   از اين رو، دست .نظام آموزشي موجود دانشگاه ايجاد نمايند

،  فرصـت مناسـبي را بـراي    »جا   آموزش عالي براي همه، همه وقت و همه«سازي شعار   پياده
   ).  2007راهيم زاده، (اب ي دانشجويان فراهم خواهد آورد كليه

 هاي به هم پيوسـته و مـرتبط    جديدترين نظريه در آموزشبه عنوان يادگيري تركيبي، 
ي آمـوزش   در اين تحقيـق، سـعي بـر آن اسـت كـه بـه معرفـي شـيوه         .مطرح گرديده است

الكترونيكي تركيبي پرداخته شود، در اين راستا، به بررسي نگـرش اسـاتيد و اعضـاء هيـأت     
هـاي    به استقرار چنين نظام آموزشي و  سنجش آمادگي الكترونيكـي دانشـگاه  علمي نسبت 

  شود.   پيام نور استان چهارمحال و بختياري، پرداخته مي
مـورد   هـا   دانشـگاه الكترونيكـي   هايي كه جهـت ارزيـابي آمـادگي     هريك از شاخص

به شـرح   اين مدل بعادا المللي استخراج شده،  هاي بين  ، همگي از مدلاند استفاده قرار گرفته
  باشد.  ) مي1جدول شماره (
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  : مدل ارزيابي ابعاد شاخص آمادگي الكترونيكي مؤسسات آموزش عالي1جدول 
  هاي مورد بررسي  شاخص  معرفي ابعاد  ابعاد

بعد 
  اول
  

  ���هاي مبتني بر   مديريت واستراتژي

  در مؤسسات آموزش عالي ���طرح جامع 
  در آموزش ���بودجه تخصيصي به منظور استفاده از 

  ساختار سازماني جهت اجراي طرح جامعه
  ���تعهد مديريت عالي دانشگاه جهت ارائه خدمات 

بعد 
  دوم
  

 ���هاي   دسترسي و زير ساخت

  استاد، دانشجو و كارمند 100تعداد كامپيوترها به ازاي هر
	����دسترسي مؤسسات آموزش عالي به شبكه  �� 

  ها  روز رساني آن  هاي داراي وب سايت و به  تعداد دانشكده
  هاي الكترونيكي  تالش براي ايمني و حفاظت از داده

بعد 
  سوم
  

  نيروي انساني
  ���توانايي و تخصص اساتيد و كارمندان جهت استفاده از 

  ���ي   ديده در زمينه  آموزشدرصد اساتيد و كارمندان 

بعد 
  چهارم

ها و   در دانشگاه ���استفاده از 
  مؤسسات آموزش عالي

فراواني و داليل استفاده از كامپيوتر توسط اساتيد، دانشجويان و 
  كارمندان

فراواني و داليل استفاده از اينترنت توسط اساتيد، دانشجويان و 
  كارمندان

  هاي آموزشي  برنامهبا ���
 ميزان ادغام

  مباني نظري يادگيري الكترونيكي تركيبي
آموزش الكترونيكي تركيبي، آن را  در خصوص، بر اساس تعريفي از كالتتا و گرنهام
هاي ياد دادن و يـادگرفتن در آن    دانند كه فعاليت  نوعي از آموزش بر مبناي الكترونيك مي

ارتباطـات و اطالعـات بـوده و زمـان تشـكيل      آوري   به صورت آناليـن و بـا اسـتفاده از فـن    
   ) 2002،  1(گرنهام و كالتا طور سنتي و از پيش تعيين شده هستند  ها به  كالس

مفهوم يادگيري تركيبي از اين ايده شروع شده كه يادگيري رويدادي اتفـاقي كـه در   
ادگيري يـ  نظـام  بلكه فرايندي مستمر و مداوم اسـت.  ؛افتد نيست  يك لحظه خاص اتفاق مي

و يـادگيري بـه    يـادگيري الكترونيكـي   تركيبي شامل يادگيري چهره به چهره، الكترونيكي
  باشند:   برخي از مزاياي يادگيري تركيبي به شرح زير مي باشد.  ميخاص  ي  شيوه

                                                 
1 Garnham,C., & Kaleta, R.  
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 هاي يادگيري و ميزان انتقال دانش را محـدود   يادگيري به شكل خاص، غناي برنامه 
   .ستري تركيبي از اين امر مبرايادگي حالي كه كند در مي

 بلكـه يـك    ؛مواد يادگيري را دارد يادگيري تركيبي نه تنها توانايي انتقال كارآمدتر
 )  2007، 1(محمد خاني باشد  تر آموزشي نيز مي  روش اثر بخش

    نكـات   افزايش سطح يادگيري به علت بازخورد سريع، امكان دسترسـي بـه منـابع و
دسترسي به اسـتاد درس، امكـان پيگيـري درس توسـط     مهم درس، امكان  كليدي و

ذوالفقـاري و  ( باشـد   مفيـد بـودن امتحانـات از فوايـد قابـل توجـه آن مـي        دانشـجو و 
 . ) 2008 2همكاران

  بهبـود برنامـه    جـويي درهزينـه و    يـادگيري تركيبـي باعـث صـرفه     ،به صورت بـالقوه
 شود.  يادگيري افراد مي

 مسير شخصي آن هـم متناسـب    در رفت فراگير رااين نوع شيوه آموزشي، امكان پيش
 نمايد.  هاي فراگير فراهم مي  با توانايي

 مجازي آموزشي به يكـديگر،   سكويي يكپارچه جهت مرتبط نمودن دنياي واقعي و
در رو و باتوجه به نياز، عملي  ها به شكل تجربيات برخط و رو  به عبارتي ارائه برنامه

 سازد.  مي

 ملي از طريق طراحـي  أت -زمان تعاملي  زمان و غير هم  ارتباط هم فراهم آوردن امكان
 يادگيري تركيبي.

  سـهولت اسـتفاده از مـواد     يـادگيري و  -پـذيري در پروسـه يـادهي     افزايش انعطـاف
 زمان در فرآيند انتقال يادگيري.  زمان و غيرهم  هاي هم  آموزشي در ادغام تكنولوژي

 مبتني بر اطالعات از طريق نظارت متمركز و  گيري و مديريت  تقويت سيستم تصميم
 اجراي غيرمتمركز.

 سرمايه گذاران و مسئوالن آموزشي.، والدينجلب توجه فراگيران ، 

 هاي تخصصي.  نياز در پژوهش يابي به اطالعات نادر مورد  هاي دست  كاهش هزينه 

                                                 
1 Mohamadkhani M. 
2 Zolfaghari M.  
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 سوم. كاهش زمان آموزش به ميزان يك 

هاي مشاركتي و شخصي يـادگيري حضـوري     گردد، ظرفيت  در اين رويكرد سعي مي
چـرا كـه كـالس درس     ؛(معلم محور) و مجازي (فراگير محـور) مـورد توجـه قـرار گيرنـد     

ملي باشد، مشاركتي است و نقطـه قـوتش در خـود انگيختگـي آن     أحضوري قبل از اينكه ت
 ابنـد و هـاي اجتمـاعي بهبـود ي     هاي آموزشي به عنوان فعاليـت   شود، فعاليت  است و باعث مي

 ) 2008؛  1(گريسون و واقانآورند  همچنين فرصتي را براي بازخورد و دقت فراهم مي

برداري از آموزش تركيبـي بايسـتي از مراحـل انتقـال      ضمن توجه به اين نكته كه بهره
هـا عبارتنـد از:     ذيل توسط كليه افراد دخيل در حوزه آموزش گذرانيده شوند، برخي از آن

عواملي نظير آمادگي مدرسان.  -3و  سسات آموزشيؤآمادگي م -2 ؛رانآمادگي فراگي -1
هـاي    هاي مـديريت فراگيـر، اخـتالف سـليقه در طراحـي دروس الكترونيكـي، روش        سامانه

متفاوت آزمون و ارزيابي كاهش ارتباط فيزيكي بين استاد و فراگير و نيـز توجـه بـه حجـم     
هـاي مجـازي باعـث      سـازي آمـوزش    ظور پيادهگذاري و آمادگي نيروي انساني به من  سرمايه

هـاي    ي آمـوزش   كـارگيري و توسـعه    هـاي بـه    گرديده است، ضرورت مطالعه دقيـق چـالش  
  ) 2008؛  2(كاردان و فهيم فر مجازي احساس شود

  يشينه تحقيقپ

  مطالعات خارجي
ي يــادگيري   فراگيــران در شــيوه«د: كنــ  مــي چنــين بيــان 3)2003(يــل  تــيدر پژوهشــي 

الكترونيكي تركيبي به اطالعات بيشتري دسترسـي داشـته، مسـئوليت يـادگيري را خـود بـه       
عهده گرفته و در هر زمان كه مايل باشند قادر خواهند بود، به محتواي آموزشـي دسترسـي   

 )2003( 4ايي، با نتايج باكلي  چنين نتيجه. پيدا كنند؛ لذا سهولت كاربرد اين شيوه، بيشتر است

                                                 
1 Garrison DR, Vaughan ND 
2 Kardan, A., Fahimifar, A. 
3 Thiele 
4 Buckley KM. 
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اي،   ي رايانـه   وي معتقد است، سهولت دسترسي به محتواي آموزشي به شـيوه  مطابقت دارد؛
  . شود   منجر به افزايش رضايت فراگيران مي

همچنين آموزش در كالس درس منجر به احساس خستگي شده و الزام به يـادگيري   
تواند منجر به محدود شـدن يـادگيري فراگيـر      در ساعت مشخص و از پيش تعيين شده، مي

تواند منجر بـه تسـهيل     د، از طرفي ارائه تفصيلي محتواي آموزشي در روش حضوري ميشو
  .فرآيند يادگيري شود

نمايـد كـه آمـوزش الكترونيكـي نبايـد        تأكيـد مـي   )Ruiz ،2006(و همكاران  روئيز 
هـاي    جايگزين كالس درس حضوري گردد؛ بلكه بايد به شكل مكمل دركنار سـاير روش 

  )2006(روئيز و همكاران؛ معمول مورد استفاده قرارگيرد 
مطالعـه در   سي صـد نيز در پژوهشي به بررسي  )Sharp R ،2010و همكاران ( شارپ

ي يادگيري الكترونيكي تركيبي پرداخته و تأثيرهاي مثبت استفاده از ايـن روش را بـر     زمينه
پـذيري در      ثبت عنوان شـده بـه انعطـاف   تجارب دانشجويان بيان نمودند كه از جمله موارد م

يادگيري، افزايش تجارب يادگيري در محيط دانشكده و مشاركت بيشتر دانشجويان در امر 
  .باشد  يادگيري مي

انجــام گرفــت، عناصــر  )2007( 1در پژوهشــي كــه توســط دانشــگاه مجــازي ايليــونز 
) 1انـد:    بنـدي نمـوده     ل دسـته اي يادگيري الكترونيكي را به صورت ذي  سازماني، ابعاد برنامه

) منابع و 4) سنجش و ارزشيابي دانشجو؛ 3) ارتباط، تعامل و همكاري؛ 2طراحي آموزشي؛ 
  .) ارزشيابي دوره6 و ) طراحي وب5خدمات پشتيباني فراگير؛ 
بين رضـايت  «در پژوهشي چنين بيان نمودند:  )Sung YH ،2008( سانگ و همكاران

مـورد بحـث ارتبـاط مثبـت وجـود دارد.      ي آموزشـي    ه از شيوهاز آموزش و سهولت استفاد
تحقيق اظهار داشتند در شيوه آموزش الكترونيكي تركيبي، كننده در اين   دانشجويان شركت

   »پذيري بسيار و سهولت استفاده از مواد آموزشي بيشتر است  انعطاف

                                                 
1 Illinois 



  )1395بهار  /// فصلنامه علوم و فنون مديريت اطالعات (سال اول، شماره دوم،  40

 

  مطالعات داخلي
گيـري    هاي اصلي انـدازه   استخراج شاخص" اي با عنوان  مقاله ، در1)1386زاده (  حنفي

هـاي    غنـي از شـاخص   و   ي يكپارچه  به ايجاد يك مجموعه "آوري اطالعات و ارتباطات  فن
اطالعـات   ا هـدف پـر كـردن شـكاف كمبـود آمـار و      آوري اطالعات و ارتباطـات را بـ    فن

ي هـاي اصـل    آوري ارتباطات و اطالعـات و پوشـش نقـاط ضـعف شـاخص       هاي فن  شاخص
آوري اطالعـات و    هـاي اصـلي ارزيـابي فـن      موجود ارائـه نمودنـد. در ايـن مقالـه، شـاخص     

هـاي آنتروپـي،     مدل معتبر و طـي چهـار مرحلـه بـا اسـتفاده از روش      39ارتباطات با بررسي 
ي بسـيار بـا     ي مهـم ايـن مقالـه، افـزودن دو حـوزه       تو استخراج شدند. نتيجـه   سنگريزه و پاره

هاي اصـلي جهـاني     اي به شاخص  ترونيكي وتوانمندسازهاي دنياي شبكهاهميت آموزش الك
آوري اطالعات و ارتباطات است كه درگزارش ارائه شـده توسـط سـازمان ملـل ناديـده        فن

  .اند  گرفته شده
ــاري ــوان  1388( 2ذوالفق ــي   ")؛ در پژوهشــي تحــت عن ــأت علم نگــرش اعضــاي هي

پزشـكي تهـران بـه تـدريس از طريـق نظـام       ي پرسـتاري و مامـايي دانشـگاه علـوم       دانشكده
ي   ت علمـي دانشـكده  أ، با هدف شناخت نگرش اعضاي هيـ "يادگيري الكترونيكي تركيبي

پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران، نسبت به روش نظام يادگيري الكترونيكـي  
   . اي نمود  تركيبي، اقدام به انجام تحقيقات گسترده

هاي پيش رو   در پژوهشي به نقد و بررسي تجارب و چالش ؛)1386( 3دوست  رحيمي 
ترين تحقيق   جامع «داخته است، وي چنين بيان نمود: هاي يادگيري الكترونيكي پر  در پروژه

صـورت پذيرفتـه    4هاي يادگيري الكترونيكي توسـط فيليـپس      پيرامون عوامل شكست پروژه
) 1انـد :    ها هميشه در سه سطح واقع  هعوامل شكست پروژ«وي همچنين معتقد است: ». است

)سـطح يادگيرنـده   2 آوري ناكـافي)   سطح فرآورده (طراحي ضـعيف دوره، زيرسـاخت فـن   

                                                 
1 Hanafi zadeh, P. 
2 Zolfaghari M.  
3 Rahimi Dust GH. 
4 philips 



  41///  يبيترك يكيالكترون يريادگيبه استقرار نظام آموزش  يمؤسسات آموزش عال يعلم أتيه ينگرش اعضا يبررس  
 

) سطح سازمان (ناكافي بودن 3 و )انگيزش و نبود وقت آمادگي اندك يادگيرندگان، عدم(
   .  دهي مناسب)  پشتيباني مديريتي، نبود ساختار پاداش

اسـتفاده  هـا    دانشـگاه  1اي جهت ارزيابي آمادگي الكترونيكي    نامه  در اين راستا، پرسش
  باشد:  كه شامل چهار بعد ميشد 

  آوري اطالعات و ارتباطات؛  هاي مبتني بر فن  ها و سياست  ) مديريت، استراتژي1
  آوري اطالعات و ارتباطات؛   ) دسترسي و زير ساخت فن2
  ؛) نيروي انساني3
  مؤسسات آموزش عالي. و ها  آوري اطالعات و ارتباطات دردانشگاه  ) استفاده از فن4
هاي معتبـر ايـران چنـدين بـار مـورد        شاخص است كه در دانشگاه 25اين مدل شامل  

هـاي    ي ادبيـات و پـژوهش    نامه براساس مطالعه  استفاده قرار گرفته است؛ بنابراين اين پرسش
آوري   خبرگـان فـن   ين براسـاس نظرسـنجي از  مختلف از پايايي الزم برخوردار بوده، همچنـ 

هــا و مؤسســات آمــوزش عــالي ايــران، متناســب بــا شــرايط   اطالعــات و ارتباطــات دانشــگاه
  ) . 1388(حنفي زاده و همكاران ؛ آوري كشور طراحي گرديد  اجتماعي و فن

  تحقيق: هاي  سوال
الكترونيكـي  هاي آمادگي   ها از شاخص  مندي هر يك از دانشگاه  ميزان بهره )1

تـا چـه مقـدار     ،جهت استقرار نظام آموزش يـادگيري الكترونيكـي تركيبـي   
 است؟

اي   هــاي رايانــه  هريــك از اعضــاي نمونــه آمــاري تــا چــه ميــزان از مهــارت  )2
 برخوردار هستند؟

نگرشي نسبت به استقرار نظام آموزش  چه ،هر يك از اعضاي نمونه آماري )3
 يادگيري الكترونيكي تركيبي دارند؟

                                                 
1 E-Readiness 
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ا تفــاوت آمــاري معنــاداري از نظــر ســن، جنســيت ، تحصــيالت، ســابقه آيــ )4
شناختي) با نحوه نگرش نسبت به استقرار نظام   هاي جمعيت  تدريس (ويژگي

 آموزش يادگيري الكترونيكي تركيبي وجود دارد؟ 

  اهداف تحقيق  
جهــت اســتقرار نظــام يــادگيري  هـا   دانشــگاهآمــادگي الكترونيكــي  بررسـي ميــزان ) 1

 ؛الكترونيكي تركيبي

 ي؛هاي تكنيك  مهارت از اعضاي نمونه آماري بررسي ميزان برخورداري) 2

 اسـتقرار نظـام آمـوزش يـادگيري     نسـبت بـه   اعضاي نمونه آمـاري  ) سنجش نگرش3
  الكترونيكي تركيبي.

نظام آموزش جمعيت شناختي با نحوه نگرش نسبت به استقرار هاي  ) بررسي ويژگي4
  يادگيري الكترونيكي تركيبي.

  شناسي تحقيق    روش
و و روش تحقيـق، توصـيفي   و از نظر هدف كاربردي اين تحقيق از نظر نوع، مقطعي 

نـور شـهركرد      ، اساتيد مدعو مراكز پيامي آماري شامل اعضاي هيأت علمي  جامعهد. باش مي
  باشند.  مي و فارسان

 باشـد كـه جهـت سـنجش      نامـه، محقـق سـاخته مـي      ابزار گردآوري اطالعات پرسش
ي   نامـه   ، پرسشكترونيكي مؤسسات آموزش عالي مورد استفاده قرار گرفته استآمادگي ال

 اي  هاي رايانه  سنجش مهارت بخش است: مشخصات فردي (پنج سؤال)مزبور مشتمل بر سه 
هـايي    گويه بـا پاسـخ   سي و پنجهاي مربوط به سنجش نگرش شامل   (شش سؤال) و پرسش

كـامالً   اي ليكرت (كامالً موافقم، موافقم، نظري ندارم، مخالفم و  براساس مقياس پنج درجه
  آماده شد.  مخالفم)

و از نامـه اول توزيـع     نامـه، از پرسـش    در هر دو دانشگاه، تعـداد بيسـت و سـه پرسـش    
از اين تعداد، به ترتيـب پـانزده   نامه توزيع گرديد و   دو پرسش ي دوم نيز هفتاد و  نامه  پرسش

ي دوم تكميل و عودت داده شد.   نامه  نامه اول و شصت و دو مورد از پرسش  مورد از پرسش
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هــاي توصــيفي   كرونبــاخ، آزمــون α(آمــاري  هــاي   گيــري از آزمــون  هــا بــا بهــره  آنگــاه داده
  قرار گرفتند.مورد تجزيه و تحليل ) ANOVA آزمون رگرسيون ،، student-t مشاهدات،

اي و   د، پس از بررسي متون كتابخانهزار از اعتبار محتوا استفاده شجهت تعيين اعتبار اب
شد و مورد تأييد قرار   نظران مشاوره  اعضاي هيأت علمي و صاحب مطالعات انجام گرفته با 

  گرفتند.  
از آلفـاي  ده جهت ارزيابي ابزار تحقيق، از جهات پايـايي و قابليـت اعتمـاد، بـا اسـتفا     

ايـن  . انـد   ) نمايش داده شده2جدول شماره ( كرونباخ، مورد بررسي قرار گرفت و نتايج در
آوري  و گويـاي مطلـوب بـودن ابـزار جمـع      باشـد   ها قابل قبول مي  ي سازه  براي كليه ضريب
  است. ها  داده

  براساس ضريب آلفاي كرونباخ : بررسي پايايي2جدول 

  سؤاالت  ابعاد
  خآلفاي كرونبا

 گيري  تصميم  آلفاي كرونباخ

ي   سنجش نگرش تدريس به شيوه
  يادگيري الكترونيكي تركيبي

  83/0  منابع انساني
بسيار 
  مطلوب

  قابل قبول  65/0  محتواي الكترونيكي
  قابل قبول  61/0  مالحظات اخالقي و حقوقي

  قابل قبول  63/0  فرهنگ
  مطلوب  71/0  ها  آمادگي پذيرش اين دوره

  مطلوب  73/0  ارزيابي كيفي

  ارزيابي ميزان آمادگي الكترونيكي

  قابل قبول  ICT 67/0هاي مبتني بر   ها و استراتژي  مديريت، سياست
  قابل قبول  63/0  ها  بررسي و دسترسي به زير ساخت

  مطلوب  75/0  نيروي انساني
  قابل قبول  67/0  آوري اطالعات  استفاده از فن

   ها  دادهتجزيه و تحليل 
  گردد:  االت تحقيق، ارائه ميؤهاي تحقيق، به ترتيب بر اساس س  در اين قسمت، يافته

هـاي آمـادگي     ها از شاخص  مندي هر يك از دانشگاه  ميزان بهره سؤال اول تحقيق:
  الكترونيكي جهت استقرار نظام آموزش يادگيري الكترونيكي تركيبي تا چه مقدار است؟
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ها و مؤسسات آموزش عـالي ايـران طـي چهـار       الكترونيكي دانشگاهشاخص آمادگي 
ها به مقـادير    ي اول: تبديل مقادير كيفي شاخص  مرحلهگردد:   مرحله ذيل محاسبه مي

  كمي؛
هـا بـه     اي، مقـادير كيفـي شـاخص     در اين مرحله با استفاده از مقياس دو قطبي فاصـله  

  گردند؛  مقادير عددي يك تا پنج تبديل مي
  ها؛  سازي مقادير كمي شاخص  مقياس  ي دوم: بي  مرحله 
 شوند.  ي مبدل خطي به مقياس يك تا پنج تبديل مي  وسيله  ها به  در اين مرحله شاخص 

( ) 4 1
( )
i

i
ij

G
I G

Max G
   1كه در رابطه (  به طوري( Gij ،مقدار شاخص i  ام دردانشـگاهj  

ي مقـادير    ي سوم: محاسـبه   مرحلهام اسـت؛    iمقدار شاخص بي مقياس شده،  I(Gi)، ام
  ؛ابعاد

؛ 1.(كايركمنشـود   ي زير محاسـبه مـي    در اين مرحله مقدار هر بعد با استفاده از رابطه 
2003(  

  1

n

I W I


  
 

   
I   مقدار شاخصβ  ام ازبعدα  .امnهـاي بعـد     : تعداد شاخصα    .امW   وزن

ها   ام. البته الزم به ذكر است قبل از تركيب، وزن αمقدار بعد  Iام.   αام از بعد  βشاخص 
jمقياس شوند.   بايد با رابطه فوق بي

j
j

j

W
W
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jwمقـدار نرمـال شـده     wjدر ايـن رابطـه       

 .است

  چهارم: محاسبه شاخص آمادگي الكترونيكي؛   مرحله
با استفاده از رابطه ذيـل   ها  در اين مرحله مقدار شاخص آمادگي الكترونيكي دانشگاه

گردد:    ميمحاسبه 
1

n

e readinessI w I 





  تعداد ابعاد  :n نتايج W:  ام αوزن بعد  

                                                 
1 kirkman, G. S. 
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شاخص آمادگي الكترونيكي در دو دانشگاه به تفكيك در جدول شماره  حاصل از محاسبه
   :) ارائه گرديده است3(

  ها  : نتايج محاسبه شاخص آمادگي الكترونيكي دانشگاه3جدول 

  ابعاد 

 فارسان  شهركرد

مقادير 
ها   شاخص
  و ابعاد

مقادير 
وزن 
  دارشده

 آمادگي
  الكترونيكي

  

مقادير 
ها   شاخص
 و ابعاد

مقادير 
وزن 
 دارشده

آمادگي 
 الكترونيكي

ها و   بعد اول: مديريت، سياست
 ICTهاي مبتني بر   استراتژي

54/26  03/29  19/0  40/31  74/100  30/0  

بعد دوم: بررسي و دسترسي به زير 
  ها  ساخت

14/4  29/25  16/0  95/2  35/43  06/0  

  19/0  67/175  49/33  0/ 19  42/177  33/35  انسانيبعد سوم: نيروي 
  15/0  32/284  56/44  15/0  61/249  84/39  آوري اطالعات  بعد چهارم: استفاده از فن

  
، در آمـادگي الكترونيكـي  شـاخص   اهميـت هريـك از ابعـاد    بررسـي  نتايج حاصل از

بعد دسترسي به به دست آمده در هر دو دانشگاه، براي   t.) ارائه شده است4جدول شماره (
تر از ساير ابعاد بوده كه خود مستلزم توجه مسئولين ذيـربط اسـت و     ها بسيار كم  زير ساخت

ت آمده است. دس  آوري اطالعات مقادير معقولي به  در بعد چهارم، يعني ميزان استفاده از فن
 هـا در جـدول    شاخص آمادگي الكترونيكـي دانشـگاه  نتايج حاصل از سنجش ميزان اهميت 

  ) ارائه شده است.4شماره (
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نور   بررسي اهميت هر يك از ابعاد مدل ارزيابي آمادگي الكترونيكي دانشگاه پيام :4جدول 
  شهركرد و فارسان

  ابعاد 
  نتايج

 فارسان  شهركرد

  t ميانگين  t  ميانگين

  ICT 18/9  54/26   71/8  40/31هاي مبتني بر   ها و استراتژي  بعد اول: مديريت، سياست
  95/2  04/52  14/4  44/34  ها  بعد دوم: بررسي و دسترسي به زير ساخت

  49/33  31/20  33/35  71/18  بعد سوم: نيروي انساني
  56/44  03/35  84/39  46/33  آوري اطالعات  بعد چهارم: استفاده از فن

  
مشخص گرديـد   ،مقايسه ميزان آمادگي اين دو مركز ها و  با بررسي امتيازات دانشگاه

 19/0آوري اطالعات با امتيازهاي   كه مركز فارسان در دو بعد نيروي انساني و استفاده از فن
كه در سـاير ابعـاد، از چنـين       درحالي ؛مند است  وضعيتي برابر با مركز شهركرد بهره 15/0و 

ي   لـذا ضـمن توجـه بـه نتـايج مـذكور، اسـتقرار چنـين شـيوه         ؛ باشـد   وضعيتي برخوردار نمي
باشـد و در صـورت     هاي پيام نور تقريباً امكان پذير نمـي   آموزشي در نظام آموزشي دانشگاه

االمكان بسيار محتاطانه و با رعايت جوانب   هاي مشابه آموزشي، حتي  الزام به استفاده از شيوه
  كار اقدامات الزم صورت گيرد.

هـاي    ن از مهـارت هريك از اعضاي نمونه آماري تـا چـه ميـزا    سؤال دوم تحقيق:
 اي برخوردار هستند؟  رايانه

توان گفت، يكي از   ) به دست آمده است، مي5بر اساس نتايجي كه از جدول شماره (
هــاي آموزشــي (يــادگيري الكترونيكــي   عوامــل مــؤثر در موفقيــت اســتفاده از چنــين شــيوه

انه و شـبكه اسـت،   كنندگان و دست اندركاران در كاربرد راي  تركيبي)، مهارت فني استفاده
 ,powerpoint هـــاي  نتـــايج حـــاكي از آن اســـت كـــه،  ميـــزان آشـــنايي بـــا مهـــارت

windows،word است؛ بنـابراين اسـاتيد و اعضـاي هيـأت     3بيشتر از ميانگين طيف (عدد (
اي   هـاي رايانـه    ي مهارت  علمي دانشگاه شهركرد و فارسان، از سطح آشنايي خوبي در زمينه

منـد    بهـره   spss , excelافزارهـاي    تـري بـا نـرم     تند؛ اما از آشـنايي كـم  مزبور برخوردار هس
  .هستند
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  اي نمونه آماري  هاي فني و رايانه  : نتايج  مهارت5جدول 

  اي  هاي رايانه  مهارت
  نتايج

  فارسان  شهركرد
  T  ميانگين t  ميانگين

 Word 80/3  96/32 40/4  96/32آشنايي با 

 Power point 54/3  80/21 12/4  80/21آشنايي با 

 Windows 70/3  54/22 09/4  54/22آشنايي با 

  Internet 35/3  07/24 98/3  07/24آشنايي با 
 Spss ,Excell 96/2  60/12 15/3  60/12آشنايي با 

  

هر يك از اعضاي نمونـه آمـاري چگونـه نگرشـي نسـبت بـه       سوال سوم تحقيق: 
 تركيبي دارند؟استقرار نظام آموزش يادگيري الكترونيكي 

ارتباط با يادگيري و آمـوزش دانشـجو از عوامـل بسـيار     نگرش در ي  نجا كه نحوهآاز 
توجه قابل توجهي به اين مهـم   يستبا  مي لذا؛ سوي آنان است ريزي درسي از  ثر بر برنامهؤم

. در اسـت  برخـوردار  سزايي   هاز اهميت ب ) 6شماره ( توجه به جدولدر اين قسمت،  .گردد
ي يادگيري الكترونيكي تركيبي،  تقريبـاً    نسبت به تدريس به شيوه بررسي نگرش،خصوص 

درصد موافق اين امر بودند كه از وظايف مهم اساتيد، عرضه اطالعـات و انتقـال آن در    72
هـاي    كالس نيست و همچنين كيفيت يادگيري الكترونيكي در صورت وجـود زيـر سـاخت   

  حضوري بيشتر است. ي   ضروري نسبت به شيوه
  

نظام  هاي مرتبط با    گويهبه نمونه آماري نسبت نگرش  ي  نحوه: توزيع فراواني 6جدول
  يادگيري الكترونيكي تركيبي

  ابعاد
  مخالف و كامالً مخالف  بي نظر  موافق و كامالً موافق

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني
  85/61  57/39  74/16  71/10  64/20  71/13  منابع انساني

  34/54  4/35  5/17  2/11  26/27  4/17  محتواي الكترونيكي
  63/65  42  21  5/13  2/13  5/8  مالحظات اخالقي و حقوقي

  32/65  8/41  16/14  2/9  32/20  13  فرهنگ
  95/66  83/42  66/16  66/10  41/16  5/10  ها  آمادگي پذيرش اين دوره

  96/59  4/38  15  6/9  02/25  16  ارزيابي كيفي
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بــا «هنــدگان چنــين عنــوان نمودنــد:   درصــد از پاســخ 64شــود،    طــور كــه مشــاهده مــي  همــان
؛ »توانـد مثمرثمـر باشـد     هاي آموزشي نمـي   هاي فعلي آموزش، حركت به سمت چنين شيوه  زيرساخت

تحـوالت  هاي سنتي ناگزير به سازگاري با سير   كه دانشگاه  درصد، نسبت به اين  74ضمن آنكه، تقريباً 
درصد موافقت خود را نسبت به عدم ضرورت تدريس محتوا با توجه  67جديد هستند، مخالف بودند، 
درصـد نيـز موافـق ايـن امـر بودنـد كـه         52هاي مختلـف اعـالم نمـوده و      به انفجار اطالعات در سايت

ـايان    درصورت تدوين مناسب محتوا بدون حضور استاد هم يادگيري صورت مي ذكراسـت،  گيرد، ش
  ي حضوري بيشتر نيست.   ها حاكي از آن بود كه كيفيت يادگيري به شيوه  درصد از پاسخ 73

آيا تفاوت آماري معناداري از نظر سن، جنسيت ، تحصيالت،  سؤال چهارم تحقيق:
جمعيت شناختي) با نحوه نگرش نسبت به استقرار نظام آموزش هاي  سابقه تدريس (ويژگي
  تركيبي وجود دارد؟  يادگيري الكترونيكي

هـاي    دست آمده، ويژگـي       به sigداري،   ) و با توجه به سطوح معني7براساس جدول شماره (
ي تفـاوت در نگـرش اسـاتيد و      شناختي (تحصيالت، تأهل، سابقه و جنس)، ايجاد كننـده   جمعيت

داري در بررسـي    يباشند؛ لذا تفاوت معن  اعضاي هيأت علمي دانشگاه در آموزش الكترونيكي نمي
  شناختي وجود ندارد.  هاي جمعيت  نگرش در دانشگاه پيام نور شهركرد براساس ويژگي

  
آزمون تحليل واريانس نحوه نگرش به تدريس شيوه يادگيري الكترونيكي :7جدول 

  (شهركرد) شناختي  هاي جمعيت  تركيبي براساس ويژگي
Si

g. 
F 

ميانگين 
 مجذورات

 ويژگيهاي جمعيت شناختي مجموع مجذورات

0/651 841/0  
210/0  625/4 ها  بين گروه   

  جنسيت
250/0  250/2 ها  درون گروه   

868/0  565/0  
612/0  469/13 ها  بين گروه   

  ي تدريس  سابقه
083/1  750/9 ها  درون گروه   

832/0  614/0  
188/0  125/4 ها  بين گروه   

  تأهل
306/0  750/2 ها  درون گروه   

847/0  594/0  
396/0  719/8 ها  بين گروه   تحصيالت 

  667/0  000/6 ها  ه  درون گرو   
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دسـت آمـده،       بـه  sig ي،دار ) و بـا توجـه بـه سـطوح معنـي     8براساس جدول شـماره ( 
دانشـگاه نسـبت   ي تفاوت در نگرش نمونه آماري   ايجاد كنندهشناختي   هاي جمعيت  ويژگي

داري   ي آموزشي تفـاوت معنـي    باشند و تنها عامل سابقه  نميبه آموزش الكترونيكي تركيبي 
  . داري وجود نداشت  تفاوت معني ها  نمايد؛ اما در ساير ويژگي ايجاد مي

  
: آزمون تحليل واريانس نحوه نگرش به تدريس شيوه يادگيري الكترونيكي 8جدول 

  (فارسان) شناختي  هاي جمعيت  تركيبي براساس ويژگي
Sig. F جمعيت شناختيويژگيهاي  مجموع مجذورات ميانگين مجذورات  

0/124 885/1  
290/0  219/5 ها  بين گروه   

 جنسيت
154/0  000/2 ها  درون گروه   

0/001 988/5  
382/1 ها  بين گروه 24/875  ي   سابقه 

231/0  تدريس  000/3 ها  درون گروه   

442/0  095/1  
267/0  802/4 ها  بين گروه   

 تأهل
244/0  167/3 ها  درون گروه   

563/0  934/0  
156/0  802/2 ها  بين گروه   

  تحصيالت
167/0  167/2 ها  درون گروه   

    گيري  نتيجهو  بحث 
هاي هوشمند،   تركيب انسان هوش سازماني عبارت است از ،براساس تعريف آلبرشت

ايـن دو عامـل   كـه تعامـل     بـه طـوري   ،كمك آموزشـي هوشـمند   وسايل آموزشي و و ابزار
دنبـال    ههوشمند و انجام اقدامات مهم، برآيندي قابل قبول مطابق آنچه جامعـه انتظـاردارد بـ   

 توانـد بـه عنـوان يكـي از      بنابراين نظام آموزشـي الكترونيكـي تركيبـي، مـي     ؛خواهد داشت
يـابي بـه هـوش سـازماني مطلـوب در نظـام         رويكردهاي جديد آموزشي و ابزارهـاي دسـت  

 ) . 2003( آلبرشت ؛  گيردقرار آموزش عالي كشور مورد توجه دست اندركاران ذيربط 

تـوان بـه مـوارد      هاي يادگيري الكترونيكي تركيبي مـي   ل موفقيت پروژهاز جمله عوام
تبـاط بـا   ) اجراي كارگـاه آموزشـي در ار  2) بسترسازي مناسب فرهنگي؛ 1اشاره نمود:  زير
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) برطـرف نمـودن موانـع اداري و    4هـاي الزم؛    سـاخت   ) ايجـاد زيـر  3ي تدوين محتوا؛   نحوه
گيري از سيستم آمـوزش    ي بهره  ) افزايش انگيزه اساتيد و دانشجويان در زمينه5 و ساختاري

  الكترونيكي تركيبي.
ن نتايج حاكي از اين پژوهش، عدم حمايت اعضاي محترم هيأت علمي جهـت تـدوي  

باشد؛ چرا كه هر چه ميزان نگرش مدرسان نسبت به روش تركيبـي    محتواي الكترونيكي مي
الكترونيكي تركيبي يادگيري آموزش  فاده از نظامتر باشد، تمايل بيشتري نسبت به است  مثبت

دهنــد، از آنجــا كــه وجــود نگــرش مثبــت از ضــروريات اصــلي ايجــاد تعهــد در   نشــان مــي
هـاي آموزشـي تركيبـي      اران به منظور اجراي موفقيت آميز برنامهكارگزاران و دست اندرك

 است.

هاي مورد بررسي پيرامون شـاخص آمـادگي الكترونيكـي      با بررسي امتيازات دانشگاه
گيري نمود: مركز شهركرد از نظر آمـادگي الكترونيكـي، تنهـا در بعـد       توان چنين نتيجه  مي

از  درصـد  91بـا ميـانگين وزنـي    ، )ICT مبتني بـر  هاي  ها و استراتژي  (مديريت، سياستاول 
هـم   درصـد  20اير ابعـاد، امتيـاز حاصـل شـده از    وضعيت خوبي برخوردار اسـت؛ امـا در سـ   

تيازهاي حاصل شده آن كمتر باشد. ضمن اين كه مركز فارسان در تمامي ابعاد ام  تر مي  پايين
، اعـداد  اي نمونـه آمـاري    رايانـه هـاي    بررسي ميزان مهـارت  باشد. به منظور  ميدرصد  30از 

اعضاء  باشد، اساتيد و  ) مي3حاصل شده در تمامي موارد در دو دانشگاه، باالتر از عدد مبنا (
 خود را اعالم مخالفت درصد 60،  نظام يادگيري الكترونيكي تركيبينسبت به ت علمي أهي

  . اند  بوده اين شيوه آموزشي، كامالً موافق با درصد 21 و   نموده
بررسي رضـايت  ") تحت عنوان 1387( پژوهشي كه توسط ذوالفقاري و همكاران در

كــارگيري سيســتم آمــوزش الكترونيكــي   دانشــجويان و مدرســين پرســتاري و مامــايي از بــه
د، ضـمن اينكـه   از اجـراي برنامـه رضـايت كامـل داشـتن      درصـد 67انجام گرفـت،   "تركيبي

از  درصـد  88 قـرار گرفـت و همچنـين    محـور مـورد بررسـي   رضايت دانشجويان در چهار 
كارگيري اين شيوه رضايت كامل خود را ابراز نمودند و آن را به شيوه رايـج    به مدرسين از

  دادند. تدريس ترجيح  مي
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هـاي    كـارگيري دوره   باتوجه به نتايج پژوهش، موانع زيرساختي از موانع مهم جهت به
، 22003 ميلر و ميان، 12008محققاني چون گوالتيهاي   يادگيري الكترونيكي است كه يافته

  كند.ييد ميأت آن را 2008و همكاران  5و الوهابي 42005 شوپ، 32008 تكاالني
ها، موانع نگرشي از موانع مهم در زمينه يـادگيري الكترونيكـي اسـت و    براساس يافته 
  همخواني دارد. )2000(7 و ميلر و ميان 62005هاي شوپبا يافته
توجه به ايـن موضـوع كـه در چنـين رويكـرد آموزشـي، موفقيـت و رضـايت          نضم 

فراگير به مهارت تكنيكي و فني وي در كاربرد رايانه و شبكه وابسته است، عـدم دسترسـي   
اي اكثريـت دانشـجويان و كـاربران      هـاي رايانـه    آسان به رايانه و پايين بودن سـطح مهـارت  

راي اين نظام آموزشي مطـرح گـردد؛ بنـابراين اتخـاذ     توانند به عنوان مانعي در جهت اج  مي
هاي آموزشي بـه    تدابيري در راستاي افزايش امكان دسترسي به اينترنت و  برگزاري كالس

اي از مـوارد ضـروري بـراي تـأمين رضـايت كـاربران در روش         منظور افزايش سـواد رايانـه  
 آموزش الكترونيكي تركيبي است.

ميـزان آمـادگي    و اسـاتيد  هيأت علمـي  در پژوهش حاضر نگرش اعضاي از آنجا كه
نور شهركرد و فارسان، به روش آموزش الكترونيكي تركيبـي    هاي پيام  الكترونيكي دانشگاه

هـا پرداختـه شـده اسـت، طبعـاً        به عنوان يكي از عوامل مهم در گسترش ايـن نـوع آمـوزش   
عالوه بر نگرش و مهارت اساتيد بـه عوامـل    هاي يادگيري الكترونيكي مؤثر،  طراحي محيط

 ديگري مانند: فرهنگ اجتماعي، ساختار نظام آموزشي نيز وابسته خواهد بود.

  پيشنهادها
  :گردد ارائه مي راساس نتايج پژوهش، پيشنهادهاي زيرب
      ضمن توجه به اين واقعيت كه كشور ايران، كشوري درحال توسـعه اسـت، بايـد بـه

                                                 
1 Gulati 
2 Millerand Meiyan 
3 Takalani 
4 Schoepp 
5 Al-wehaibi 
6 Schoepp 
7 Miller and Meiyan 
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بنــابراين پيشــنهاد  ؛ايــدار بــيش از پــيش اهميــت داده شــودنقــش دانــش در توســعه پ
اين حـوزه،   گردد به نظام آموزش الكترونيكي تركيبي به عنوان نظامي جديد در  مي

  مورد توجه مديران راهبردي آموزش عالي كشور، توجه شود.
   ي يـادگيري      هـاي ضـروري جهـت اسـتقرار شـيوه       به منظور حمايت از زيـر سـاخت

آوري ارتباطات و اطالعـات بهـره گرفتـه      ركيبي، از ساز و كارهاي فنالكترونيكي ت
شود، به عبارتي پس از سياستگذاري، قـوانين و مقرراتـي تعبيـه گـردد كـه طـي آن       

هاي   هاي مشاركت اعضاي هيأت علمي، نسبت به تدوين محتوا و اجراي پروژه  زمينه
تي اعضاي هيأت علمـي در  هاي مشارك  مشترك فراهم آيد. بدين منظور ايجاد زمينه

هـاي درسـي، بهبـود شـرايط فيزيكـي        ريـزي   هاي امور مربوط به برنامه   گيري  تصميم
ها متناسب با شأن اعضاي هيأت علمي راهكـار ديگـري اسـت كـه پيشـنهاد        دانشگاه

  .گردد  مي
 ،ها بايد از رويكرد   سازمان به منظور افزايش احتمال كارآيي سيستم جديد آموزشي

هاي خود اسـتفاده نماينـد تـا بتواننـد       نگرش يادگيري تركيبي در تدوين استراتژيو 
ته و در محتواي آموزشي مناسب و درست را در چارچوبي بهينـه بـراي افـراد شايسـ    

هـايي بـا     د بـه طراحـي برنامـه   گـرد   همچنين پيشـنهاد مـي  . زمان مناسب به كار گيرند
شـود و همچنـين تـدابيري در راسـتاي       مـي هاي تعاملي و انگيزشي بيشتر توصيه   جنبه

هــاي   ســيم، برگــزاري دوره  افــزايش امكــان دسترســي بــه اينترنــت پــر ســرعت و بــي
اي و تـأمين رضـايت كـاربران در      هاي آموزشي به منظور افزايش سواد رايانه  كالس

كارگيري ابزار   نظام آموزش الكترونيكي تركيبي اتخاذ گردد. توجه در انتخاب و به
ي   اسب با موقعيت يادگيرنده بـراي بـاال بـردن كيفيـت يـادگيري از اصـول اوليـه       متن

اي در   يادگيري الكترونيكي تركيبي است. در واقع استفاده مؤثر از ارتباطـات رايانـه  
اجتمـاعي و سـازماني اسـتفاده كننـدگان      –هـاي روانـي    ارائه آموزش بيشتر به زمينـه 

 آوري ارائه خواهد داد.  نبستگي دارد، تا به امكاناتي كه خود ف

      سسـات آمـوزش عـالي    ؤبراساس مطالعات انجـام گرفتـه، ايـن شـيوه آموزشـي در م
شود در پژوهشي   مي پزشكي و پرستاري بسيار مورد استقبال قرار گرفته، لذا پيشنهاد
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مشابه، بررسي در چنين موسسات آموزشي در سطح اسـتان چهارمحـال و بختيـاري    
هـاي الزم    ريزي  طلوب بودن مقتضيات، تمهيدات و برنامهانجام گيرد و در صورت م

هـا قصـد     در نهايت توجه به اين مطلب كه فراينـد آمـوزش در سـازمان   به عمل آيد. 
كنـد كـه     تـالش مـي   ،هـايي   بلكـه از طريـق مكـانيزم    ؛تر كردن افراد را ندارد  باهوش

 ها را كاهش دهد. درآمدها را افزايش و هزينه
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واكاوي رابطه مطالعه آزاد بر ميزان موفقيت 
دانشگاه  رشته روانشناسي تحصيلي دانشجويان

  1فردوسي مشهد
 
 

  2نعيمه ظريف قاسميان

  چكيده 
هدف پژوهش حاضر، بررسي رابطه مطالعه آزاد بر ميزان موفقيت تحصيلي دانشجويان رشته روانشناسي دانشگاه  هدف:

  .فردوسي مشهد، به منظور آگاهي از نظرات اين قشر جامعه و بررسي نقش مطالعه آزاد بر موفقيت تحصيلي آنها است
نفـر آزمـودني (دانشـجوي     128اين پژوهش، از نوع كاربردي و به روش پيمايشي، براساس فرمول كـوكران بـا    روش:

ـنامه      دوره كارشناسي رشته روانشناسي دانشگاه فردوسي مشـهد) انجـام شـد. داده    سـاخته   اي محقـق   هـاي پـژوهش، از طريـق پرسش
ون تخصصـي اسـتخراج شـد. روايـي ابـزار سـنجش توسـط چنـد تـن از          هاي پرسشنامه نيز برپايـه تحليـل متـ     گردآوري شد. گويه

 .) تاييد شد83/0متخصصان، و پايايي آن با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ براي كل پرسشنامه (

مطالعه آزاد در موفقيت تحصيلي دانشجويان در دروس نظري به زبان فارسـي مـؤثر اسـت، ولـي در      ها: يافته
نتيجه امتحاني دروسي مانند زبان خارجه نقشي ندارد. بين نظرات دانشجوياني كـه مطالعـات آزاد دارنـد و آنهـايي كـه      

ت تفاوت وجود ندارد. بين مطالعـه آزاد و  ندارند، در مورد اينكه مطالعه آزاد در موفقيت تحصيلي دانشجويان مؤثر اس
 .موفقيت تحصيلي دانشجويان رابطه معناداري وجود ندارد

دهد، اكثريت دانشجويان معتقدند كه مطالعه آزاد نقش مثبتـي بـر موفقيـت      نتايج اين پژوهش نشان مي گيري: نتيجه
 .مؤثر باشدعلمي و موفقيت تحصيلي آنها شد در ر نداتو  ميتحصيلي آنها دارد و به طور كلي اثرات ناشي از مطالعه آزاد 

  : مطالعه آزاد، موفقيت تحصيلي، دانشجويان رشته روانشناسي، دانشگاه فردوسي مشهدهاكليدواژه
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  مقدمه
بدون شك در دنياي پيشرفته امروزي، يكي از عاليم موفقيت فرد، موفقيت تحصـيلي  

پذير نخواهد بود. ترقي هر كشـوري    امكان اوست كه بدون آن توسعه و ترقي هيچ كشوري
رابطه مستقيم با پيشـرفت علـوم و دانـش و تكنولـوژي آن كشـور دارد و ضـمناً در سـطوح        

شـود. دانشـجويان     عالي، منجر به يافتن شغل و موقعيت مناسب و در نتيجه درآمد كافي مـي 
نگرنـد    احترام به آنان ميهاي تحصيلي برخوردارند، خانواده و جامعه با ديده  كه از موقعيت

و در جامعه با روحيه و نشاط بيشتري حضور خواهند يافت. البته امروزه افت تحصيلي يكـي  
هـاي گزافـي را بـر      اندركاران حوزه آموزش است و هزينهها و دست  هاي خانواده  از نگراني

قــه هــاي مــورد عال  كنــد. بــه همــين منظــور، يكــي از موضــوع   نظــام آموزشــي تحميــل مــي
پژوهشگران، يافتن عوامل، شرايط و امكانات الزم و مـؤثر در جهـت پيشـرفت و تحصـيلي     

  موفق است. 
ــت مرا ــدانتحصيلي وزه موفقيـــ يابي اي ارزيك شاخص مهم بران به عنوجويان، شـــ

تحصيلي و موفقيــت پيشرفت ، ينابر وه ست. عالاگرفته ار توجه قررد شي موزموي آهامنظا
داشـته  هميت انيز دازان، و پژوهشـگران  نظريهپر، لديننشـجويان، وا اي استادان، دابراره همو

يابي ي ارزهاكمهمترين مالاز يكي  نگيرندگادتحصيلي يا ل، موفقيــــــــتمثااي برست. ا
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ي ناييهااتوف تحصيلي معرل نيز معدشــجويان ناي دابرد. ميشوب محسود اســتادان عملكر
ست. شايد به علت اتحصيلي باالتر مقاطع ل و شتغار و اكاي نيادبه اي ورود نها برآعلمي 
مل مؤثر ابر شناخت عود را خوي هشهاوپژري از بسياپژوهشــگران، هميت باشد كه اهمين 

  ند. ا  دهبر پيشرفت تحصيلي متمركز كر
كننـد.    در اين ميان، پژوهشگران به موفقيت تحصيلي بيشتر از ساير متغيرهـا توجـه مـي   

در نهايت يك كشور را در مسير پيشـرفت، بـيش از    تواند يك فرد، خانواده و  زيرا آنچه مي
منـدي از افـرادي اسـت كـه در امـر آمـوزش، تحصـيالت خـود را بـا            همه ياري دهد، بهـره 

  اند.  موفقيت پشت سر گذاشته
شود   هاي اوليه مدرسه حاصل مي  ترين مهارتي است كه در سال  از طرفي خواندن، مهم

تـرين   ماند. امروزه مطالعه يا خواندن، يكي از مهم  مي و تأثير آن در طول زندگي انسان باقي
هاي   ابزارهاي ارتباط انسان با جهان پيرامون و به ويژه آثار به جا مانده از ديگران است. نظام

هـاي    آموزان و دانشجويان به مطالعه كتـاب  آموزشي جوامع پيشرفته، عالوه بر تشويق دانش
كنند و از اين طريق به ايجاد عـادت مطالعـه در    هدايت ميدرسي، آنها را به مطالعه آزاد نيز 

رو در اين جوامع، مطالعه به يك عـادت درونـي شـده تبـديل       گمارند. از اين افراد همت مي
مطالعه را يكـي از   -اي يا دانشگاهي  حتي پس از پايان تحصيالت مدرسه - شود و افراد مي

ه تعامل بين عوامـل محيطـي (انگيـزش از    دانند. گسترش  خواندن ب نيازهاي اساسي خود مي
خانه، نظام آموزشي و جامعه) و عوامل بيولوژيكي وابسته اسـت. از طريـق خوانـدن، دانـش     

يابـد كـه هـر دو      شخص درباره جهان پيرامون افزايش يافته و مجموعه لغات او گسترش مي
  ).8-7،ص1983، 1عامل، براي توسعه خواندن ضروري است (چال

برنـد، دنيـاي    طول زندگي به مطالعه عادت دارند، از خواندن لذت مـي  افرادي كه در
كننـد   تـر مـي    دهند و ديد خود را نسبت بـه مسـائل عميـق    خود را از طريق مطالعه وسعت مي

يـافتگي هـر جامعـه، سـرانه مطالعـه،       هاي مهم توسعه ). يكي از شاخص1383ريزي،   (اشرفي
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فرهنگي در آن جامعه است. به دليل اهميت اين ميزان توليد و مصرف اطالعات و كاالهاي 
  اند. هايي در اين زمينه صورت داده ريزي گذاران برنامه ها و سياست مسأله، دولت

هاي گوناگون اجتماعي، فرهنگـي، سياسـي و     رشد و توسعه جوامع مختلف در حوزه
ي شـدن  اقتصادي و غيره، در گرو مطالعه و كسب آگاهي است. مطالعـه آزاد، از تـك بعـد   

سـازد تـا فـرد در      كنـد و ايـن امكـان را فـراهم مـي       فرد در يك رشته خاص جلـوگيري مـي  
هاي گوناگون و مورد عالقه، اطالعات روزآمد و كافي بـه دسـت آورد. مطالعـه آزاد      زمينه

گيـرد و چـون اجبـار نيسـت، در كسـب        براساس انگيزه و عالقه شخصـي فـرد صـورت مـي    
به طوركلي مطالعه آزاد، آفت جهل و ناداني را  .بسزايي داردآگاهي و آموزش مداوم نقش 

  آموزد.  پرور مي  هاي جان  زدايد و به افراد، حكمت  از جامعه مي
آوردهايي براي   از ديدگاه انديشمندان، مطالعه مبتني بر اهداف متنوعي از جمله دست

شي و اطالعاتي در مسير زندگي بهتر، رفع نيازهاي روحي و انساني، يا جبران كمبودهاي دان
  حيات علمي و فني است.

هــاي متمــادي اســت كــه پژوهشــگران تعلــيم و تربيــت و روانشناســان اجتمــاعي   ســال
مطالعات فراواني در مورد عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان انجام داده و هميشـه  

نهايـت موفقيـت   )، چرا كه پيشـرفت و در  1374در نظر آنها بوده است (محمدي باغماليي، 
تحصيلي، موضوعي است كه به خصوص در حال حاضـر، مـورد توجـه تمـامي كشـورهاي      

آمـوزان و    جهان است. هـر سـاله مقـدار زيـادي از بودجـه جوامـع، صـرف تحصـيل دانـش         
هاي زيادي به بررسي عوامل مختلفي اختصاص يافته است كه   شود و پژوهش دانشجويان مي

تأثير داشـته باشـد، عـواملي ماننـد: خـانواده، محـيط زنـدگي،        تواند بر پيشرفت تحصيلي   مي
  .)1384؛ مجيديان، 1373هاي آموزشي (قاجاريه،   مدرسه، دانشگاه و برنامه

توان دريافت كه مطالعه فعـاليتي پيچيـده اسـت كـه توأمـان،       بنابراين با كمي تأمل مي
دف آموزشـي مهـم   شود. امروزه يادگيري براي خوانـدن، يـك هـ    تفكر و فهم را شامل مي

هـاي   گشـايد و فرصـت   اي مـي  شود؛ توانايي مطالعه، ديدگان افراد را به دنياي تـازه  تلقي مي
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اي را  دهـد كـه دانـش تـازه     آورد. خواندن به مـا امكـان مـي    جديدي را براي آنان فراهم مي
 ).9ص ،1384، 1كسب كنيم و از ادبيات لذت ببريم (پنگ

ي لغات است. كساني كه عـادت بـه    زايش گنجينهترين فوايد خواندن، اف يكي از مهم
اسـت،  » يـادگيري «ترين حسن آن  مند هستند. مهم خوب لغات بهره  مطالعه دارند، از گنجينه

ي پيشـرفت و   هاي متمادي به دنبال كسـب آن بـوده و الزمـه    فرآيندي كه بشر در طول قرن
  توسعه است.

عادت به مطالعه است و سـپس، يكـي    ساز و كار مطالعه آزاد، در ابتدا ايجاد انگيزه و
ها براي پر كردن اوقات فراغت افراد، از جمله دانشـجويان    ترين و مفيدترين برنامه  از مناسب

  است. 
طـور  ه عليرغم اهميت و نقش سازنده مطالعه آزاد، به اين نوع از مطالعه در جامعه ما ب

به عبارت ديگر، دانشجويان كلي و در ميان دانشجويان بطور خاص، كمتر توجه شده است. 
دهنـد و فقـط در زمـان تحصـيل بـه        كشور ما تمايلي به كتب غيردرسي، از خود نشـان نمـي  

يابي علل و عوامل پايين بـودن    ). به منظور ريشه1394پردازند (ايرنا،   مطالعه كتب درسي مي
هــاي مختلفــي در ســطوح مختلــف توســط    ســرانه مطالعــه غيردرســي در جامعــه، پــژوهش 

ژوهشگران بايد انجام شود. از آنجا كه افزايش آگاهي و دانش افراد جامعه سـبب رشـد و   پ
شود، آگاهي از ميزان و نحوه مطالعـه، اثـرات و فوايـد آن،      هاي مختلف مي  توسعه در زمينه

عاليق و نيازهاي مطالعه دانشجويان به عنوان قشر فرهيخته و سازنده جامعه، الزم و ضروري 
  است.

تحصيلي دانشجويان در گرو نهادينه كـردن فرهنـگ خوانـدن در بـين اقشـار      موفقيت 
مردم از جمله دانشجويان است. اين هدف نيازمند يك فعاليت فرهنگـي حسـاب شـده بـين     

هـايي زنجيـروار بـه يكـديگر متصـل        خانواده، مدرسه و دانشگاه است كه به صـورت حلقـه  
نسبت به ر كشون نشجوياداست كه اقعيت واين امبين ت، تحقيقااز نتايج حاصل انـــد.   شـــده

، جتماعياشد در رند اتو  مطالعه ميايــــن نــــوع حالي كه ، در ندا  هغبت شدر  بيآزاد مطالعه 

                                                 
1 peng 
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در اينجـا     بـا ايـن حـال، ايـن مسـأله     مؤثر باشد. و مفيد و... بسيار سياسي دي، قتصا، افرهنگي
بين جامعه مطــرح اســت كــه نقــش و رابطــه مطالعــه آزاد بــر ميــزان موفقيــت تحصــيلي در  

ر مشخص نيست. به منظور پي بـردن بـه ايـن رابطـه و بـا هـدف آگـاهي از        نشگاهي كشودا
نظرات اين قشر جامعـه در خصـوص مطالعـه آزاد و بررسـي نقـش ايـن نـوع از مطالعـه بـر          

بررسي نوع نگرش دانشجويان در مـورد مطالعـه آزاد، در   موفقيت تحصيلي آنها و همچنين 
هـايي در    هـا و فرضـيه    آن، پرسشتقويت اي مناسب برو مفيد ي هارهكاراستيابي به جهت د

  اي پيرامون اين مسأله مطرح شد.  جهت مطالعه
 مطالعه آزاد در موفقيت تحصيلي چه دروسي براي دانشجويان مؤثر است؟ )1

 ت تحصيلي دانشجويان رابطه معناداري وجود دارد؟بين مطالعه آزاد و موفقي )2

بين نظرات دانشجوياني كه مطالعات آزاد دارند و آنهايي كه ندارند، در مـورد اينكـه   
  مطالعه آزاد در موفقيت تحصيلي دانشجويان مؤثر است، تفاوت وجود دارد.

هـاي    دهـد كـه در داخـل كشـور پـژوهش در حـوزه        بررسي مطالعات پيشين نشان مي
هـا نقـش و رابطـه مطالعـه       موفقيت و پيشرفت تحصيلي انجام شده است، اما در اين پژوهش

آزاد بر موفقيت تحصيلي، آنگونه كه بايد، مورد توجـه قـرار نگرفتـه اسـت. بـه طـور كلـي        
جستجوهايي كه در متون صورت پذيرفت، حاكي از اين است كه در زمينه خاص موضـوع  

كشور پژوهشي جدي انجام نگرفته است. اما منابعي وجود اين پژوهش، در ايران و خارج از
توانــد در زمينــه پــژوهش حاضــر مفيــد باشــند. بــه همــين دليــل در ادامــه، بــه    دارد كــه مــي

 شود.   هاي انجام گرفته مرتبط با پژوهش حاضر اشاره مي  پژوهش

بررسي و شناخت عوامل مؤثر بر موفقيت ") در پژوهشي تحت عنوان 1376محمدي (
به اين نتيجه رسيد كه بين عملكرد دانشجويان (كه در واقع ميزان استفاده آنان از  "صيليتح

باشد) با موفقيت تحصيلي  مي كتابخانه، ساعات مطالعه و مشاركت در مباحث جاري كالس
  .دار وجود دارد  آنان، ارتباط معني

ــوان   1379زاده (  زال ــا عن ــود ب ــق خ ــزان  ") در تحقي ــي و مي ــه غيردرس ــتفاده مطالع اس
 75مشـخص كـرد كـه بـيش از      "هـاي عمـومي شـيراز     ها از كتابخانه  آموزان دبيرستان  دانش
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كننـد و كمبـود     هـاي عمـومي اسـتفاده نمـي      ها، از كتابخانه  آموزان دبيرستان  درصد از دانش
  . ترين دليل عدم استفاده از كتابخانه اعالم شده است  وقت، مهم

بررسي ارتباط مطالعه منـابع غيردرسـي بـا    "با عنوان  ) در تحقيق خود1379جمياري (
هاي نظري نظام جديد آموزش متوسطه شهر   آموزان سال سوم رشته  پيشرفت تحصيلي دانش

دارد كه مطالعه منابع  غيردرسي در مقايسه بـا عـزت نفـس،      اظهار مي "1375تهران در سال 
خوان نيـز نشـان داد كـه از      كتاب ارتباط كمتري با پيشرفت تحصيلي دارد. مقايسه دو گروه

نظر پيشرفت تحصيلي بين اين دو گروه، اختالف معناداري وجود ندارد. در اين زمينه نقـش  
بينــي پيشــرفت تحصــيلي، در دختــران بيشــتر از پســران اســت.   پايگــاه اجتمــاعي بــراي پــيش

غيردرسي سهم هاي قبلي نشان داد كه مطالعه منابع   هاي اين پژوهش بر خالف پژوهش  يافته
دهـد كـه بـراي      آموزان دارد. نتايج اين تحقيق نشان مـي   ناچيزي در پيشرفت تحصيلي دانش

هـاي تـدريس     آموزان، بايد تغييراتي بنيادي در شـيوه   ايجاد روحيه مطالعه و تحقيق در دانش
هاي آموزشگاهي   معلمان، تأليف كتب درسي، نظام ارزشيابي تحصيلي و نگرش به كتابخانه

  .به وجود آيد
-مجالت-) در پژوهشي به بررسي مطالعات غيردرسي (كتب1380محمدي جهرمي (

آموزان مقطع راهنمايي منطقه دو شـهر تهـران پرداختـه      نشريات) بر وضعيت تحصيلي دانش
است. نتايج نشان داد كه بين ميزان مطالعـات غيردرسـي و پيشـرفت تحصـيلي رابطـه مثبـت       

شويق معلمان، مربيان و اوليـا بـه مطالعـه غيردرسـي نقـش مهمـي       وجود دارد و در اين بين ت
  دارد.

بررسي ميزان گرايش به مطالعـه غيردرسـي   ") در پژوهشي با عنوان 1384تبار (  تركيان
به اين نتيجـه رسـيد كـه آمـوزش و      "در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد دورود

شجويان تعيين شده است. اسـاتيد و مدرسـان   يادگيري مهمترين انگيزه مطالعه غيردرسي دان
  .اند  دانشگاه در تشويق دانشجويان به مطالعه غيردرسي موفق عمل كرده

) در پژوهشي، به بررسي نگرش دانشـجويان دانشـكده علـوم تربيتـي و     1384قريشي (
خوانـدن بـه قصـد    «، »خواندن به قصد يادگيري«روانشناسي دانشكده فردوسي مشهد درباره 

پرداخته است. اين مطالعـه نشـان داد دانشـجويان بـر     » گيري خواندن به قصد تصميم«، »لذت
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از   از دو مورد ديگـر تأكيـد دارنـد. دانشـجويان زن بيشـتر       بيشتر» خواندن به قصد يادگيري«
  .تأكيد دارند» خواندن به قصد لذت«دانشجويان مرد بر 

 و دانشـجويان  غيردرسـي  مطالعـات  بررسـي ") در پژوهشي بـا عنـوان   1384سامانيان (
به ايـن   "بجنورد  واحد اسالمي آزاد دانشگاه دانشجويان نظر از آن بر مؤثر عوامل شناسايي

نتيجه رسيد كه پسران به علت كمبـود وقـت، مطالعـه غيردرسـي كمتـري از دختـران انجـام        
دهند و پسران معتقد بودند كه مطالعه غيردرسي اثري بـر عملكـرد و پيشـرفت تحصـيلي       مي

  آنان ندارد.
سي درمل مؤثر بر مطالعه غيراعوع و نوان، سي ميزر) به بر1386آفتابي آراني و بتولي (

اند.   ختهداپر 85-1384تحصيليل سادر بيدگل ران و آن متوسطه شهرستازان دوره آمو  نشدا
رغبت كمتري نسبت سي دربه  مطالعه غيرسر پزان آمو  نشدهد كه دا  مين نشاوهش نتايج پژ

  .ندان دارختردبه 
آمـوزان    نيازهاي اطالعاتي دانـش ") در پژوهشي با عنوان 1387شريفي و اكبري (پاشا

صد بـه ايـن نتيجـه دسـت يافتنـد كـه در       "هاي غيردرسي  دوره متوسطه كشور درباره كتاب
، كنند  مطالعه ميرا سي درغيري ها  بتحصيلي كتال يك سال طودر ني كه زاموآ  نشدا

  ند.ا  دهمطالعه نكررا سي درغيري ها  بست كه كتااني زاموآ  نشداصد از دركمتر 
) به پژوهشـي بـا عنـوان تـأثير مطالعـه غيردرسـي بـرروي پيشـرفت         1388نژاد (  قريشي

آموزان پرداخت. نتايج اين پژوهش نشان داد كه عواملي نظير: خريد كتـاب    تحصيلي دانش
هـاي عمـومي، در     ات، اسـتفاده از كتابخانـه  مورد عالقه فرزندان، استفاده از وسـايل و امكانـ  

جهت باال بردن انگيزه و عالقه فرزنـدان بـه مطالعـه غيردرسـي ارائـه شـده اسـت. همچنـين         
آمـوزان،    خواني در كـالس، ارتبـاط علمـي بـا دانـش      رهنمودهايي به آموزگاران نظير: قصه

پژوهشي و مطالعاتي  آموزان به كارهاي  برگزاري مسابقات كتابخواني كالسي و الزام دانش
  شده است.

ترغيب ي ها  راهسي ربر") در پژوهشــي بــا عنــوان 1389افكانــه و شــكوري شــالدهي (
لـي ماننـد:   ماكه عوبه اين نتيجه دست يافتند كه  "سيدرغيري ها  ببه مطالعه كتان نشجويادا

ب، كتاه نمايشگااري برگز، نياكتابخوت مسابقااري برگزدان، ستاايس رتدروش نقش 
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به ن نشجويادايت اهدي در ند نقش مؤثراتو  مياي  خــدمات كتابخانــهيه ي اراها  هسي شيوربر
  .شته باشدداسي درغيرهاي   كتابسمت مطالعه 

آمـوزان    هـاي دانـش    )  به پژوهشـي بـا هـدف بررسـي ديـدگاه     1390عصاره و نظري (
رسي بـا توجـه بـه    دبيرستاني در مورد عوامل ترغيب كننده و همچنين بازدارنده مطالعه غيرد

شناختي نظير: جنسيت، پايـه تحصـيلي، ناحيـه آموزشـي پرداختنـد. نتـايج         متغيرهاي جمعيت
نشان داد كه بين ميانگين ديدگاه دختران و پسران در زمينه عوامل مؤثر بر ترغيب به مطالعه 
غيردرســي بــه ويــژه نقــش والــدين و عوامــل خــانوادگي، وســايل ارتبــاط جمعــي اخــتالف 

آموزان دختر بـه واسـطه مطالعـه غيردرسـي و       ري مشاهده شده است. همچنين دانشدا  معني
  آزاد، بيشتر از معدل درسي و وضعيت تحصيلي بهتري برخوردار بودند. 

ــن ــارانش (   حس ــادي و همك ــوان   1391آب ــا عن ــي ب ثر بر پيشرفت ؤمل ماعو") پژوهش
ي هاارشنتايج گزنــــد. انجــــام داد "نتايج مقدماتي يك مطالعه ملين: نشجوياداتحصيلي 

ين اي ابرد متعدي هازمينهسان و زنشجويادابين س در فت تحصيلي ملمواز اهشي حاكي وپژ
  .ستاشي زموآنامناسب ه پديد

تعيين عوامل مـؤثر  ") در پژوهشي با عنوان 1392رودباري احمدي و عبادي فرد آذر (
همـت) در سـال   بر پيشرفت تحصيلي دانشـجويان دانشـگاه علـوم پزشـكي تهـران (پـرديس       

به اين نتايج دست يافتند كه: جنس، مقطع تحصيلي و دانشـكده از جملـه    "88-89تحصيلي
  باشند.   عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي مي

بررسـي رابطـه عوامـل ترغيـب     ") در پژوهشي با عنوان 1393شيخي، كرمي و كرمي(
وزان در مقطع متوسـطه  آم  كننده به مطالعه كتب غيردرسي (آزاد) با پيشرفت تحصيلي دانش

به اين نتيجه دست يافتند كه باور و نگرش فردي بـه مطالعـه غيردرسـي،     "شهرستان آبدانان
يكي از هشت عاملي است كه بـر ميـزان و نحـوه ترغيـب بـه مطالعـه غيردرسـي و پيشـرفت         

  آموزان مؤثر است.   تحصيلي در دانش
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مطالعـه غيردرسـي در مـدارس    هاي   ) در پژوهشي كه به بررسي انگيزه1997( 1استيگر
آمـوزاني كـه مطالعـه غيردرسـي       انگلستان انجام داده است، به ايـن نتيجـه رسـيد كـه دانـش     

 اند.  اند، از انگيزه و عملكرد تحصيلي بهتري برخوردار بوده  داشته

) با هدف شناسايي عوامل مؤثر بر افزايش ميزان مطالعـه آزاد و  1998( 2پژوهش ناگي
آموزان و تأثير عملكرد درسي و تحصيلي آنـان صـورت گرفـت. نتـايج       غيردرسي در دانش

هاي عمومي، شخصي و آموزشگاهي   درصد از افراد از كتابخانه 60نشان داد كه نزديك به 
هـا، نبـود فرهنـگ مطالعـه       كردند. در ايـن پـژوهش امكانـات محـدود كتابخانـه       استفاده مي

ترين عوامل موانع رشد مطالعـه غيردرسـي     دههاي حاكم بر جامعه، از عم غيردرسي و ارزش
  رفت.  به شمار مي

آمـوزاني كـه اغلـب مطالعـه       ) در پژوهش خود نشـان داد كـه دانـش   2001( 3گاردينر
غيردرسي دارند، از سطح سواد و علمي بيشتري برخوردارند و پيشـرفت تحصـيلي و معـدل    

آموزان در پايان كالس   به دانش هاي اين پژوهش نشان داد كه اگر  درسي بهتري دارند. يافته
  شود.   وقت براي مطالعه داده شود، اين كار ميزان انگيزه مطالعه را در آنان افزايش داده مي

دهد كه مطالعه غيردرسي نقـش بسـيار مهمـي      ) نشان مي2009(4نتايج پژوهش توماس
بخصـوص در  در موفقيت افراد دارد و عليرغم اين نقش سازنده، در كـل جامعـه آمريكـا و    

هـاي گذشـته، ميـزان مطالعـه       ها نسبت به دهه  بين دانشجويان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه
  غيردرسي بطور قابل توجهي رو به كاهش داشته است.

هاي انجام شـده مـرتبط بـا موضـوع      آيد، پژوهش ها برمي طور كه از مرور پيشينه همان
  .اين پژوهش بسيار محدود هستند

ــات پي  ــي مطالع ــي  بررس ــان م ــين نش ــجويان و      ش ــه آزاد دانش ــزان مطالع ــه مي ــد ك ده
آموزان در چند دهه گذشته، شاهد تغييـر و تحـوالت بسـياري بـوده اسـت. در داخـل         دانش

هاي مرتبط با مطالعه آزاد، آن گونه كه بايد، مورد توجـه قـرار نگرفتـه اسـت.       كشور، حوزه

                                                 
1 Staiger 
2 Nagy 
3 Gardiner 
4 Thomas 
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هد كه توجـه چنـداني بـه رابطـه و     د ها در مورد پيشرفت تحصيلي نشان مي  همچنين پژوهش
  نقش مطالعه آزاد بر پيشرفت تحصيلي نشده است.

  روش پژوهش
اين پژوهش از نوع كاربردي است و با اسـتفاده از روش پيمايشـي و براسـاس فرمـول     

كارشناسـي رشـته روانشناسـي       نفر دانشجوي دوره 505نفر آزمودني از بين  128كوكران با 
 94-93دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي مشـهد كـه در سـال تحصـيلي     

هـاي كـاربردي توسـعه دانـش       مشغول به تحصيل هستند، انجام شده اسـت. هـدف پـژوهش   
ها به منظور كاربرد دانـش بـه     ويژه است. به بيان ديگر، اين پژوهش   كاربردي در يك زمينه

). بر ايـن اسـاس، پـژوهش    1390شود (سرمد، بازرگان، و حجازي،   ورت عملي انجام ميص
تواند بـراي ارتقـاء سـطح كيفـي       هاي آن مي  حاضر از نظر هدف، كاربردي است، زيرا يافته

هاي دانشگاهي در جهـت تـامين منـابع مـورد نيـاز بـه         هاي كتابخانه  خدمات و تغيير سياست
ها، آموزش و پرورش و در سطح عمـومي،    اعضا و همچنين در دانشگاهمنظور استفاده بهينه 

صدا و سـيما در جهـت آمـوزش و رواج فرهنـگ مطالعـه آزاد مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد.          
هاي اوليه پژوهشگر نشان داد كه دانشجويان حوزه روانشناسـي بـا     تجربيات كاري و بررسي

ديگران نيازمند به مطالعـه آزاد هسـتند. بـه    توجه به نوع و ماهيت رشته تحصيليشان، بيش از 
همين منظور اين حوزه به عنوان نمونه كار در نظر گرفته شـده اسـت. طبـق آمـار بـه دسـت       

ــده، تعــداد دانشــجويان دوره كارشناســي  ــي و     آم ــوم تربيت رشــته روانشناســي دانشــكده عل
 روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد در جدول زير، آمده است.    

  
  ها  توزيع جامعة آماري و نمونه .1جدول

 نمونه  جامعه  جنسيت
  64  426  زن
  64  79  مرد

  128  505  جمع كل
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اي كه رابطه مطالعه آزاد بر ميـزان    هاي مورد نياز اين پژوهش، از طريق پرسشنامه  داده
دهــد، گــردآوري شــد. فرآينــد  موفقيــت تحصــيلي دانشــجويان را مــورد مطالعــه قــرار مــي 

 ها به شرح زير است:  گردآوري داده

هاي مناسـب،    اي و به منظور شناسايي گويه  الف)  در ابتدا با استفاده از روش كتابخانه
  هاي مرتبط شد.  اقدام به مطالعه متون و پژوهش
هـاي    هـايي كـه بـا هـدف      هاي مشـابه و هـم مفهـوم و گويـه      ب) بعد از بررسي، گويه

هـا مصـداقي وجـود      در ايـن پـژوهش بـراي آن   هـايي كـه     پژوهش نامرتبط بودند و يا گويه
 هاي پرسشنامه طراحي گرديد. نداشت، حذف گرديد. بدين ترتيب گويه

ج) سپس توسط چند تن از استادان و متخصصان از نظر روايـي بررسـي و تائيـد شـد.     
) كه نشان داد پرسشنامه از 83/0ضريب آلفاي كرونباخ براي كل پرسشنامه محاسبه گرديد (

هـاي حاصـل از پرسشـنامه، بـا اسـتفاده از        ناسـب برخـوردار اسـت. در نهايـت، داده    پايايي م
  تجزيه و تحليل شد. SPSSافزار   نرم

  ها و نتايج يافته
  مطالعه آزاد در موفقيت تحصيلي چه دروسي براي دانشجويان مؤثر است؟ )1

 معيار تشخيص موفقيت تحصيلي در يك درس خاص، از طريق محاسبه نمرات دانشجويان
). به همين منظور براي 1994، به نقل از دو دانگه، 1376گيرد (فراهاني،   در يك درس صورت مي

پردازنـد، نمـره     محاسبه ميزان موفقيت در هر درس، از ميـان دانشـجوياني كـه بـه مطالعـه آزاد مـي      
سبه باشد محا 17و يا باالتر از  17ها كه   آمده) آن 2هريك از دروس مورد بررسي (كه در جدول 

  شود. مي
  

  :درصد و رتبه كل موفقيت تحصيلي دانشجويان در دروس گذرانده شده2جدول 
رتبه كل  درصد فراواني فراواني  نام درس

  5  59/33  43  آمار استنباطي
  4  15/35  45  فيزيولوژي اعصاب
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رتبه كل  درصد فراواني فراواني  نام درس
  3  84/39  51 فناوري اطالعات در روانشناسي

  2  34/52  67  شناسي  مباني جامعه
  6  87/21  28  زبان انگليسي
  1  18/67  86  فارسي عمومي

 
ها در درس فارسي عمومي و مبـاني جامعـه     بيش از نيمي از آزمودني 2بر پايه جدول 

هـا در ايـن دروس     دهنـده موفقيـت آن    انـد كـه نشـان     شناسي نمره قابل قبـولي كسـب كـرده   
آمـار اسـتنباطي   باشد. در مقابل، كمتـرين نقـش مطالعـه آزاد در درس زبـان انگليسـي و        مي

 است.

  بين مطالعه آزاد و موفقيت تحصيلي دانشجويان رابطه معناداري وجود دارد. )2
شود. يكي از اين   هاي مختلف و با معيارهاي متفاوت مشخص ميموفقيت تحصيلي، از راه

معيارها معدل دانشجويان در يك نيم سال تحصيلي و يـا محاسـبه معـدل يـك سـال وي اسـت       
گيري موفقيت تحصيلي معدل يك ترم (معادل يك نيم   ). در اينجا معيار اندازه1376(دودانگه، 

پردازند و معـدل يـك     سال تحصيلي) است. در اين پژوهش، دانشجوياني كه به مطالعه آزاد مي
 و باالتر از آن باشد (معدل الف)، از نظر تحصيلي موفق هستند. 17ترم آنها 

  

بررسي رابطه مطالعه آزاد و موفقيت  تگي پيرسون براي. نتايج آزمون ضريب همبس3جدول
  تحصيلي

  سطح معناداري  همبستگي  متغير
  31/0  07/0  مطالعه آزاد

دهد كه بين مؤلفه مطالعه آزاد و موفقيت تحصيلي رابطه معنـاداري    نشان مي 3جدول 
 بيشتر است.  05/0است كه از  31/0وجود ندارد، زيرا سطح معناداري آزمون 

نظرات دانشجوياني كه مطالعات آزاد دارند و آنهايي كه ندارنـد، در مـورد اينكـه    بين  )3
  مطالعه آزاد در پيشرفت تحصيلي دانشجويان مؤثر است، تفاوت وجود دارد.
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اي تدوين گرديد تا نظر كلي افراد نسبت به  گويه 10براي پاسخ به اين سؤال، پرسشي 
ان، مورد سنجش قرار گيـرد. حـداقل نمـره    نقش مطالعه آزاد در موفقيت تحصيلي دانشجوي

و درصــد  ، فراوانــي 5تعيــين گرديــده اســت. جــدول     30و ميــانگين  50و حــداكثر  10
 دهد. دهندگان را نشان مي  پاسخ

  
مطالعه آزاد در مورد نقش   در ها  و درصد پاسخگويي به نظرات آزمودني . فراواني 4جدول 

  موفقيت تحصيلي دانشجويان

  نظرات
  ميانگين و باالتر  ميانگين كمتر از
  درصد فراواني  درصد فراواني

 50/62  80 71/11  15  دانشجوياني كه مطالعات آزاد دارند.
 40/16  21  37/9  12  دانشجوياني كه مطالعات آزاد ندارند.

 90/78  101 09/21  27  نظركلي
  

دارنـد كـه   هـا عقيـده     دهـد، بيشـتر آزمـودني     نشان مي 4هاي جدول   همانطور كه داده
مطالعه آزاد بر موفقيت تحصيلي تأثير دارد، بنابراين بين دانشجوياني كه مطالعـه آزاد دارنـد   

دهندگان نظـر كـامالً    % پاسخ 90/78هايي كه ندارند تفاوت وجود ندارد. به طور كلي   و آن
  اند. مثبتي نسبت به نقش مثبت مطالعه آزاد بر موفقيت تحصيلي ابراز كرده

  گيري بحث و نتيجه
دهد كه بيشترين نقش مطالعه آزاد، بـر دروس تئـوري     نخستين يافته پژوهش نشان مي

شناسـي اسـت و در مقابـل، نقـش بـارزي بـر         از جمله درس فارسي عمومي و مبـاني جامعـه  
رسـد از آنجـا كـه بيشـترين       دروسي مانند زبان انگليسي و آمار استنباطي ندارد. بـه نظـر مـي   

هاي اين پژوهش، بـه زبـان فارسـي      د جامعه و به طور خاص آزمودنيحجم مطالعه آزاد افرا
است، بتوان نتيجه گرفت كه مطالعه آزاد، بـر متـون درسـي فارسـي كـه مربـوط بـه مسـائل         

  .ملموس جامعه است، بيشترين نقش را دارد
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دهد كه بين مطالعه آزاد و موفقيت تحصـيلي    هاي حاصل از پرسش دوم نشان مي  يافته
هاي اين پژوهش تأييد كننـده نتـايج پـژوهش      دانشجويان رابطه معناداري وجود ندارد. يافته

) است مبني بـر اينكـه مطالعـه منـابع غيردرسـي سـهم نـاچيزي در پيشـرفت         1379جمياري (
)، 1380آموزان دارد. از طرفي نتايج حاصل از پـژوهش محمـدي جهرمـي (     تحصيلي دانش

ــاردينر ( ــاگي (2001گ ــتيگر (1998)، ن ــات   1997) و اس ــزان مطالع ــين مي ــه ب ــان داد ك ) نش
غيردرسي (آزاد) و پيشرفت تحصيلي رابطه مثبت وجود دارد كه مخالف با نتايج حاصـل از  

رسـد ايـن عـدم      اين پژوهش است. با وجود نقش مطالعه آزاد بر دروس تئوري، به نظـر مـي  
مطالعـه آزاد نقـش بـارز     رابطه به علت وجود دروس عملي، پژوهشي و محاسباتي است كه

ها ندارد. به عبارت ديگر، عدم رابطه بين مطالعه آزاد و موفقيت تحصيلي، بـه    چنداني بر آن
ها نقش بارز چنداني ندارد و با كـم كـردن     علت وجود دروسي است كه مطالعه آزاد بر آن
ابطـه  ها باعـث ايجـاد و تقويـت ايـن عـدم ر       نقش ديگر دروس، در معدل كل ترم آزمودني

  شود.   مي
دهد كه بين نظر دانشجوياني كه مطالعه آزاد دارند و   هاي پرسش پاياني نشان مي  يافته

هايي كه ندارند، در خصوص اينكه مطالعه آزاد در پيشرفت تحصـيلي دانشـجويان مـؤثر      آن
دهنـدگان نظـر كـامالً مثبتـي      % از پاسـخ 70است، تفاوت وجود ندارد. به طور كلي، بيش از 

) در 1393ت به نقش مثبت مطالعه آزاد بر موفقيت تحصيلي دارند. شيخي و همكـاران ( نسب
پژوهش خود به اين نتيجه دست يافتند كه باور و نگرش فردي به مطالعه غيردرسي يكـي از  
هشت عاملي است كه بر ميزان و نحوه ترغيب به مطالعه غيردرسي و پيشـرفت تحصـيلي در   

) نشـان داد  1384حالي كه نتايج حاصل از پـژوهش سـامانيان (  آموزان مؤثر است. در   دانش
كه پسران كه مطالعه آزاد كمتري نيز داشتند، معتقد بودند كـه مطالعـه غيردرسـي اثـري بـر      
عملكرد و پيشرفت تحصيلي آنان ندارد. ممكن است اين اختالف نتـايج، حاصـل از جامعـه    

پسـران مـورد مطالعـه پـژوهش      آماري متفاوت اين دو پژوهش باشد. همچنين ممكن اسـت 
سامانيان، از آن جهت معتقد به تأثير مطالعه آزاد بر پيشرفت تحصيلي نيستند كه تجربه كمي 

  از اين نوع مطالعه دارند. 
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شـود كـه اكثريـت دانشـجويان       با توجه به نتيجه حاصل از اين پرسش، برداشـت مـي   
آنها دارد اما اينكه چرا مدت زمان  معتقدند كه مطالعه آزاد، نقش مثبتي بر موفقيت تحصيلي

رغبـت    مطالعه آزاد دانشجويان، كم است و اين افراد نسبت به مطالعـه كتـب غيردرسـي بـي    
 .هاي ديگر بايد به آن پرداخته شود  هستند، پرسشي است كه در پژوهش

به طور كلي، مطالعه موضوع بسيار مهمى است، اما وضـع كنـونى مطالعـه در كشـور،     
هـاى ترسـيم شـده بـراى كشـورمان        شأن، سابقه و داعيه فرهنگـى ايـران و هـدف   متناسب با 

  نيست.
با توجه به نقش تعيـين كننـده مطالعـه در عملكـرد و رشـد و شـكوفايي دانشـجويان،        
ضرورت دارد مسأله مطالعه آزاد به عنوان عـاملي مـؤثر بـر موفقيـت تحصـيلي مـدنظر قـرار        

اسـتادان و مشـاوران بـه عنـوان مهمتـرين عناصـر       شـود كـه     گيرد. همچنين اين امر سبب مي
آموزش و پژوهش، بتوانند به اصالح باورهاي نامناسـب و عملكـرد دانشـجويان بپردازنـد و     
شرايط محيطي را براي اثرگذاري بر روي آنها فراهم كنند و تغييـرات الزم را در شـناخت،   

به وجود آورند. بنابراين بـا   تفكر و رفتارهاي آنها در جهت بهبود وضع مطالعه آزاد در آنها
شناخت عوامـل مـؤثر بـر موفقيـت تحصـيلي و نقـش مطالعـه آزاد بـر پيشـرفت و موفقيـت           

هاي دانشگاهي و ديگر نهادهاي اجتماعي   توان بر كارآيي دانشگاه، كتابخانه  دانشجويان، مي
  افزود.

شـود بـراي ايجـاد      يمـ    ها و نتايج بدست آمده، پيشنهاد  با توجه به تجزيه و تحليل يافته
هاي   انگيزه به مطالعه آزاد در دانشجويان و در سطح كالن به افراد جامعه، آموزش و آگاهي

هـاي ارتبـاط     اندركاران حوزه آموزش و پژوهش، مطبوعات و رسانه  الزم به اساتيد و دست
و  يسرتده نحو، نشگاهيهـا نيـز بـه منظـور تـدوين دروس دا       جمعي داده شود. در دانشـگاه 

گاهانه به ن، تجديدنظر و تجديدرويه مثبتي صـورت گيـرد تـا دانشـجويان، آ    سارمدانتخاب 
ــابع طريق مطالعه د را از سي خودرمباحث و شوند ه كتابخانهها كشيدوي س سي درغيرمنـــــ

شود در نهايت به رابطه مطالعـه آزاد و موفقيـت تحصيليشـان     مي اين كارسببتكميل كنند. 
از عـادت بـه مطالعـه آزاد، مشـتاقانه بـه مطالعـه ايـن نـوع از منـابع           پي ببرند و در نتيجه پس

  بپردازند. 
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آشنايي با فنون "هاي آموزشي با محوريت موضوع   شود دوره  در اين راستا پيشنهاد مي
هـاي    در دروس اصـلي همـه رشـته    "آشنايي بـا كتابخانـه و كتابـداري   "و  "و اهداف مطالعه

سـازي    اي خاص بـراي غنـي    همچنين تأمين اعتبار بودجهتحصيلي دانشگاهي گنجانده شود. 
  هاي دانشگاهي صورت گيرد.  منابع غيردرسي در كتابخانه
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در حوزه علم  ضريب دقت و بازيافت پايگاه مقاالت فارسي
  1شناسي و تعيين همپوشاني بين آنها  اطالعات و دانش

  2نازيال رحيم پور
3مهدي محمديدكتر 

     

  چكيده:
ايـران و اس.    هاي اطالعاتي نـورمگز، مـگ    دقت و همپوشاني مقاالت در پايگاه ،تعيين ميزان بازيافت  هدف:

  شناسي است.  آي. دي در حوزه علم اطالعات و دانش
كليـدواژه   15توصـيفي انجـام شـده اسـت.       -روش پيمايشـي كاربردي اسـت كـه بـه     پژوهش از نوع  روش:

 10. شناسي با مشورت صاحب نظران حوزه انتخاب شده و در سه پايگاه جستجو شدند تخصصي علم اطالعات و دانش
هـاي    نتيجه اول بازيابي شده در هر پايگاه، بررسي و ميزان بازيافت ودقت و همپوشاني آنها  محاسبه شد. سـپس فرضـيه  

  ذور كا  بررسي شد.پژوهش با آزمون مج
و بـا   % بيشـترين بازيافـت و دقـت را داشـته اسـت     79% و دقـت  48پايگاه نورمگز با ميـزان بازيافـت    ها:  يافته

آزمـون   ميـزان همپوشـاني را دارد.    هـا، بيشـترين    % با ساير پايگاه76% و همپوشاني منابع اطالعاتي 10همپوشاني عنواني 
هاي   ف معناداري بين ميزان بازيافت، دقت و همپوشاني منابع اطالعاتي در پايگاههاي پژوهش نشان داد كه اختال  فرضيه

  مورد مطالعه وجود دارد.
دقت بهترين عملكرد را نسبت به دو پايگاه ديگر  پايگاه اطالعاتي نورمگز از لحاظ بازيافت و گيري:  نتيجه

تـرين پايگـاه بـراي تمـامي كـاربران در        رسد مناسب  مي داشته است و همپوشاني بااليي با دو پايگاه ديگر دارد و به نظر
  شناسي است.  حوزه علم اطالعات و دانش

، مقـاالت فارسـي، علـم اطالعـات و       اطالعـاتي    بازيافـت، دقـت، همپوشـاني، پايگـاه     كلمات كليـدي: 
  شناسي  دانش
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  مقدمه
آسـان بـه اطالعـات    اي، افزايش نياز به دسترسـي سـريع و     رشد پژوهش در هر جامعه

مناسب را در پي خواهد داشت. اين كار در طول تاريخ بشر، براي كنتـرل محـيط پيرامـون،    
آوري، سازماندهي و نگهداري اطالعات و منابع اطالعاتي امري متداول و مرسوم بوده   جمع

) در جامعه توسعه يافته كنوني، از اطالعات، وراي اسـتفاده روزانـه و   1385است.(احمدي، 
هاي نفوذ و نظارت بر زندگي شهروندان، نفوذ بـر سـاختار    ردي،  به عنوان ابزاري در زمينهف

) بنابراين 1389، 1كنند.(لستر و كوهلر سياسي كشورها و نفوذ بر روابط ميان ملل استفاده مي
شود و كساني كـه فاقـد آن هسـتند، ضـعيف       در دنياي امروز، اطالعات قدرت محسوب مي

  )1387يجاني، خواهند بود. (عل
تـرين نيازهـاي جامعـه    با توجه بـه اهميـت اطالعـات در عصـر كنـوني، يكـي از مهـم       

). بـه منظـور   1386دسترسي به اطالعات مناسـب در حـداقل زمـان ممكـن اسـت (غالمـي،       
ثبت،  مديريت اطالعات، انسان به طور روزافزون از ابزارهاي متعددي براي ارسال، دريافت،

كند. با توجه به افزايش روز افزون حجم اطالعات، ضرورت   ده ميردگيري اطالعات استفا

                                                 
1 Lester and Kohler 
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هـاي علمـي، كمبـود وقـت متخصصـان و پژوهشـگران، پيشـرفت          گيري از نتـايج يافتـه    بهره
هاي اطالعاتي متعددي بـه صـورت مـتن      هاي زماني و مكاني و... پايگاه  فناوري، محدوديت

  )1378د شده است. (چشمه سهرابي، كامل، توصيف اطالعات كتابشناختي و غيره تولي
هـا، بـه ويـژه      رساني در كتابخانه  هاي اطالعاتي، از ابزارهاي مهم خدمات اطالع  پايگاه

يابي به منابع اطالعـاتي مـورد     هاي دانشگاهي هستند و اكثر پژوهشگران براي دست  كتابخانه
شناسـي نيـز   ات و دانـش كننـد؛ در علـم اطالعـ     هـا رجـوع مـي     نياز خود در امر تحقيق به آن

هـاي اطالعـاتي بـه طـور وسـيع اسـتفاده         همچون علوم ديگر، عالوه بر متون چـاپي، پايگـاه  
) چرا كه سرعت و سهولت دسترسي به اطالعات، يكي 1391شوند.(نوشين فرد و امامي،   مي

هـاي اصـلي دسـتيابي بـه     از نيازهاي  اصلي جامعه و پژوهشگران است. امـروزه يكـي از راه  
هاي علمي را در ارتباط با نيـاز   هاي مقاالت است كه آخرين يافته  مقاالت، استفاده از پايگاه

  دهد.  جستجو شده در اختيار كاربران قرار مي
هـاي اطالعـاتي نخسـتين مجـرا بـه شـمار        امروزه در بازيابي اطالعات مناسب، پايگـاه 

ابع اطالعـاتي ديگـر بـه ارزيـابي و     هاي اطالعاتي همانند تمـامي منـ    روند؛ بنابراين پايگاه مي
ها بايد بر اسـاس معيارهـاي صـحيح و اسـتاندارد انجـام شـود.         مطالعه نياز دارند. اين ارزيابي

چرا كه هدف اصلي هر نظام، بازيابي اطالعات مرتبط  )1389(رحمتي تاش، برادر و غائبي، 
هاي بازيابي اطالعـات و   نظامبا درخواست يا نياز اطالعاتي كاربر است. ربط، هسته طراحي 

دهد و جزئي اصلي در ارزيابي كارايي نظام بازيابي اطالعـات بـه    مي ارزيابي آنها را تشكيل
  )1383رود. (اخوتي،  مي شمار

  شود: عيني و ذهني.  مي ربط از دو ديدگاه متفاوت بررسي
 كننـده در حـال انجـام كـاوش توجـه       نگرش عيني، به وضعيت خاص دانـش اسـتفاده  

كاربر قـبالً بـا آن    تواند مدرك مرتبطي محسوب گردد كه  كند. يك مدرك،زماني مي  نمي
هاي قبلي خود، آن را به دست آورده باشد. بازيافـت (توانـايي نظـام      آشنا باشد يا در كاوش

در بازيابي مدارك مرتبط) و دقت (توانـايي نظـام در كنارگـذاردن مـدارك نـامرتبط)، دو      
  ي هستند. مالك سنجش ربط عين
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كننده در زمان   اما  نگرش ذهني عالوه بر محتواي مدرك، به موقعيت و دانش استفاده
كند. از اين ديدگاه، مدرك ممكن است در صورت همخواني با موضـوع   مي كاوش توجه

ولي با نياز كاربر منطبق نباشد؛ يعني كـاربر   مورد درخواست،  مدرك مرتبطي تلقي گردد،
بوده يا اسناد ديگري در اختيار داشته باشد كـه آن را پوشـش داده باشـند. از    قبالً با آن آشنا 

اين ديدگاه، كليه عناوين منطبق، در واقـع مربـوط هسـتند، ولـي عكـس ايـن قضـيه صـادق         
  نيست. 

. )1377اسـت (حريـري،    هاي بازيابي اطالعـات   در نگرش عيني، تأكيد عمده بر نظام
هـاي اطالعـاتي متفـاوت اسـت؛ برخـي خواسـتار         گـاه اف كاربران هنگام جستجو در پاياهد

تـر،    بازيافت بيشتر و برخي به دنبال دقت بيشتر هستند. براي رسيدن به نتايج جستجوي دقيـق 
كاربران بايد با مزاياي خاص هر پايگاه آشنا شده  و برحسب نيازهاي خود، پايگـاه مناسـب   

  .)1373را انتخاب كنند (شيري، 
هاي اطالعاتي، عالوه بر اهميت و عملكرد آنها، به ميـزان    پايگاه در ارزيابي و انتخاب

شود. در مفهوم كلي، موجود بودن يك منبـع   مي هاي مشابه نيز توجه همپوشاني آن با پايگاه
 گوينـد.   هـاي متفـاوت را همپوشـاني مـي      اطالعاتي خاص در دو مكان متفاوت يا در قالـب 

يف ديگر، ميزان اشتراك ميـان پوشـش موضـوعي دو    ).  در تعر1391(نوشين فرد و امامي، 
هاي مختلفي از جمله منـابع    گويند كه اين اشتراك از جنبه  پايگاه اطالعاتي را همپوشاني مي

) 1388و حتي نوع اطالعات مـورد نظـر، قابـل بررسـي اسـت. (محمداسـماعيل و فيـروزي،        
هسـتند. بعضـي از آنهـا را     هاي اطالعاتي از لحاظ قيمـت و هزينـه اشـتراك متفـاوت      پايگاه
توان مشترك شد و يا داخل يك مجموعه خريداري كرد، اما برخي ديگر به رايگان در   مي

هاي اطالعاتي معيـاري مهـم اسـت كـه بـا        گيرند. همپوشاني بين پايگاه  اختيار عموم قرار مي
اطالعـاتي  هـاي    هـاي مربـوط بـه خريـد پايگـاه     تـوان در هزينـه    مشخص شدن ميزان آن، مي

چنـين بـا جسـتجو در پايگـاه اطالعـاتي مناسـب و داراي اطالعـات        جـويي كـرد؛ هـم     صرفه
يابي به اطالعـات    مرتبط،مي توان از اتالف وقت كاربران جلوگيري كرد و آنها را در دست

   )1391فرد و امامي،   (نوشين .مورد نيازشان ياري رساند
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هاي شناخته شـده    از پايگاه 3و اس.آي. دي. 2ايران  ، مگ1سه پايگاه اطالعاتي نورمگز
در زمينه مقاالت فارسي هستند. حال اين پرسشها مطرح است: آيا اين سه پايگاه از نظر ربط 

هاي مشابه يكسـان هسـتند؟ آيـا كـاربر را بـه نتـايج مـورد          نتايج بازيابي شده براي كليدواژه
ي مربـوط بـه خريـد در ايـن سـه پايگـاه       هـا   توان در هزينـه   كنند؟ آيا مي  نيازشان هدايت مي

  جويي كرد؟   صرفه
اين پژوهش درصدد است تا با بررسي ميـزان دقـت و بازيافـت و همپوشـاني مقـاالت      

و متخصصان  شناسي در اين سه پايگاه، ضمن ارزيابي، كاربرانحوزه علم اطالعات و دانش
دريافت نيازهاي اطالعـاتي  شناسي را در انتخاب پايگاه مناسب جهت   علم اطالعات و دانش

خود كمك كند تا آنها با انتخاب پايگاه اطالعاتي متناسب با اهدافشـان، در وقـت و هزينـه    
  جويي نمايند.خود صرفه

  ها پاسخ دهد:  پژوهش حاضر در صدد است تا به اين پرسش
هاي مورد بررسي در بازيـابي اطالعـات در حـوزه      . ميزان بازيافت هر يك از پايگاه1

  شناسي به چه ميزان است؟  علم اطالعات و دانش
هاي  مورد بررسي در بازيابي اطالعات در حوزه علم   . ميزان دقت هر يك از پايگاه2

  شناسي به چه ميزان است؟ اطالعات و دانش
شناسي به   هاي مورد بررسي در حوزه علم اطالعات و دانش  . ميزان همپوشاني پايگاه3

 چه ميزان است؟

 همچنين، در اين پژوهش سه فرضيه به شرح زير وجود دارد:

هاي مورد بررسي در بازيـابي اطالعـات در حـوزه علـم       . بين ضريب بازيافت پايگاه1
  شناسي تفاوت معناداري وجود دارد.   اطالعات و دانش

هـاي مـورد بررسـي در بازيـابي اطالعـات در حـوزه علـم          . بين ضريب دقت پايگـاه 2
 شناسي تفاوت معناداري وجود دارد.   انشاطالعات و د
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2 Magiran 
3 Sid 
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ــاه 3 ــاني پايگ ــزان همپوش ــين مي ــات و     . ب ــم اطالع ــوزه عل ــورد بررســي در ح ــاي م ه
 شناسي تفاوت معناداري وجود دارد.  دانش

هـا و نظـرات پژوهشـگران در      هـا نشـان داد كـه عليـرغم تنـوع ديـدگاه       مطالعه پيشـينه 
بط بـه عنـوان مفهـوم كليـدي در بازيـابي      ها ر هاي صورت گرفته، در اكثر پژوهش پژوهش

ــه برخــي از آنهــا اشــاره مــي    ــوده اســت. اينــك ب چشــمه  شــود:  اطالعــات مــورد توجــه ب
هاي اطالعاتي   تأثير استفاده از اصطالحنامه در بانك")، در پژوهشي با عنوان 1378سهرابي(
، "بي شـده شناختي بر ميزان جامعيت، مانعيت و مدت زمان جستجوي اطالعـات بازيـا    كتاب

هـاي وي   و... را ارزيابي كرد. يافته 4، كب3، اگريس2، مدالين1هفت بانك اطالعاتي اريك
نشان داد كه استفاده از اصطالحنامه به هنگام بازيـابي اطالعـات، باعـث افـزايش چشـمگير      

شود، حال آنكه اسـتفاده از    ميزان مانعيت و كاهش ميزان جامعيت و مدت زمان جستجو مي
ي به هنگام بازيابي، افزايش ميزان جامعيت و مدت زمان جستجو و كاهش ميـزان  زبان طبيع

  .مانعيت را در پي دارد
ميـزان جامعيـت و مانعيـت ابزارهـاي كـاوش      ") در پژوهشي با عنـوان  1387شاكري (

ده ابزار كـاوش را   "رساني   فارسي اينترنت در بازيابي اطالعات در حوزه كتابداري و اطالع
بـه   –هاي وي نشان داد كـه موتـور كـاوش وبگـاه بـا مانعيـت و جامعيـت        يافتهبررسي كرد. 

درصد ، باالترين ميزان مانعيت و جامعيـت را دارد. در   5/43درصد و  5/33حدود  -ترتيب 
مجمــوع موتورهــاي كــاوش بــا واســط جســتجوي فارســي، از وضــعيت بهتــري نســبت بــه   

 راهنماهاي موضوعي برخوردار بودند.

ارزيـابي سـاختار و محتـواي    ")، در پژوهشـي بـا عنـوان    1389اريزي (اسدالهي و نوك
و با روش ارزيابانه سه پايگاه اطالعاتي  "هاي ايراني  هاي اطالعاتي الكترونيكي نشريه  پايگاه

را از نظر ساختار و محتوا بررسي كردند. ارزيابي » نمامتن«، »مگ ايران«، »سيد«الكترونيكي 
سـازي    جامعيت، پوشش موضوعي، روزآمدي و وضعيت نمايـه  محتوا بر اساس چهار مقوله
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انجام شد.  نتايج حاصل از ارزيابي جامعيت، گوياي آن بود كه پايگاه مگ ايـران بيشـترين   
ــت ( ــه 35/36جامعي ــا مجل ــه ب ــترين      %)  را در مقايس ــيد بيش ــاه س ــور و پايگ ــل كش ــاي ك ه

هاي حاصل از محاسبه   ند. يافتهپژوهشي دار-هاي علمي  %) را در مقايسه با مجله94جامعيت(
%) 82/23هاي مگ ايران و نمـامتن (   همپوشاني سنتي نشان داد بيشترين همپوشاني بين پايگاه

  .%) بود67/0و كمترين همپوشاني بين دو پايگاه سيد و نمامتن (
ــامي (  ــرد و ام ــوان 1391نوشــين ف ــا عن همپوشــاني ســنتي و نســبي   ")، در پژوهشــي ب

 غـدد درون ريـز  هـاي   ي در پاب مد و وب آف ساينس در حوزه بيمارياطالعاتهاي  پايگاه
ها نشـان داد كـه    هاي اطالعاتي پاب مد و وب آف ساينس پرداختند. يافته  به مطالعة پايگاه"

درصد با يكديگر  همپوشاني سنتي دارند، درصد همپوشاني  84/53اين دو پايگاه اطالعاتي 
درصـد بـود.    91/61شاني نسـبي  وب آف سـاينس بـا    بيشتر از همپو 51/80نسبي پاب مد با 

آنهــا دريافتنــد كــه همپوشــاني بــااليي بــين ايــن دو پايگــاه اطالعــاتي وجــود دارد و پايگــاه 
  .تواند جايگزين مناسبي براي پايگاه اطالعاتي وب آف ساينس باشد مي اطالعاتي پاب مد

سـه دقـت موتورهـاي    مقاي "اي بـا عنـوان     )، در مقالـه 1392حريري و وكيلـي منفـرد (  
و  1، دو موتور كاوش عمومي يـاهو "زشكيكاوش عمومي و تخصصي در بازيابي تصاوير پ

را بـا  4و امني مـديكال سـرچ   3و دو موتور كاوش تخصصي پزشكي تريپ ديتابيس 2گوگل
%، داراي بيشـترين  90ها نشان داد كه موتور كاوش گوگل بـا دقـت    هم  مقايسه كردند. يافته

داري بين ميـزان دقـت موتورهـاي كـاوش عمـومي و موتورهـاي        ت معنيدقت است و تفاو
 كاوش تخصصي پزشكي در بازيابي تصاوير پزشكي به چشم نخورد.

موتورهـاي كـاوش تخصصـي در بازيـابي     ")،  در تحقيقي  بـا عنـوان   2003( 5آيليك
بـه بررسـي    "بهتر از موتورهاي كاوش عمـومي نيسـتند   ADAMاطالعات مرتبط با بيماري 

رايي موتورهاي كاوش عمومي و تخصصـي پزشـكي و كيفيـت اطالعـات بازيـابي شـده       كا
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وب  3267سـايت بـه ايـن نتيجـه رسـيدند كـه از مجمـوع         4927اقدام كردند. پس از مرور 
وب  1660%) و از مجموع 44/1مورد ( 47سايت بازيابي شده از موتورهاي كاوش عمومي، 
%) مرتبط هسـتند.   66/0وب سايت ( 10، سايت بازيابي شده از موتورهاي كاوش تخصصي

همچنين كيفيت اطالعات بازيابي شده از موتورهاي كاوش تخصصي اختالف معناداري بـا  
 اطالعات بازيابي شده از طريق موتورهاي كاوش عمومي ندارد.

مقايسـه دو موتـور جسـتجوي تخصصـي     ")، در پژوهشي با عنـوان  2006(  1وان هك
واير هاي  ي در دو موتور كاوش تخصصي پزشكي پاب مد ودقت و سرعت بازياب "پزشكي 

پرس را مقايسه كردند. آنها ضمن مقايسه دقت بازيـابي، سـرعت بازيـابي، تعـداد نتـايج بـه       
هاي ايـن موتورهـاي كـاوش دريافتنـد كـه موتـور كـاوش         دست آمده و امكانات و توانايي

كنـد، از نظـر كيفيـت      ي مـي تـري را بازيـاب   تعـداد نتـايج بيشـتر و مـرتبط     "هاي واير پـرس "
آورد،   تري را به مقاالت تمام متن فراهم مي  ن  گرافيكي وضعيت بهتري دارد و دسترسي آسا

  دهد. نتايج را سريع تر ارائه مي "پاب مد"در صورتي كه موتور كاوش 
مقايسـه موتورهـاي جسـتجوي    ")، طـي پژوهشـي بـا عنـوان     2009صراطي شـيرازي ( 

دقـت   "هـاي كودكـان    در بازيابي اطالعات مـرتبط بـا بيمـاري   عمومي و تخصصي پزشكي 
هـاي    موتورهاي كاوش عمومي و تخصصي پزشكي را در بازيابي مدارك مرتبط با بيمـاري 

هاي كودكان و جسـتجوي آن در   كليدواژه بيماري 10كودكان مطالعه كرد. وي با انتخاب 
افت كه از نظـر دقـت،   دري پنج موتور كاوش عمومي وپنج موتور كاوش تخصصي پزشكي

موتورهاي كاوش عمومي و موتورهاي كاوش پزشكي با يكديگر اختالف معناداري داشته 
  و دقت موتورهاي كاوش عمومي بيش از موتورهاي كاوش پزشكي است.

آيا موتورهاي جستجوي مبتني بر زبان طبيعي ")، در پژوهشي با عنوان 2013حريري (
هاي   عملكرد موتورهاي جستجو را در بازيابي پاسخ "نند؟ك  نياز واقعي كاربران را درك مي

اي مقايسه كرد. محقق پـس از    دقيق در هنگام استفاده از  زبان طبيعي و جستجوي كليدواژه
سؤال با زبان طبيعي و جسـتجوي آن در سـه موتـور جسـتجوي مبتنـي بـر زبـان         40طراحي 

                                                 
1 Vanhecke 



  85///  آنها نيب يهمپوشان نييو تع يشناس  در حوزه علم اطالعات و دانش يمقاالت فارس گاهيپا افتيدقت و باز بيضر  
 

اي گوگـل،    ه  تـور جسـتجوي كليـدواژ   هاي بازيابي شده در مو طبيعي و مقايسه آنها با جواب
% بـود و  67/20دريافت كه ميانگين دقت در ميان سه موتور جستجوي مبتني برزبان طبيعـي  

  % بود. 21كمتر از ميزان دقت موتور جستجوي گوگل با دقت 
هـاي بازيـابي     هـا و نظـرات پژوهشـگران در مـورد ارزيـابي نظـام        به رغم تنوع ديدگاه

وان مفهـوم كليـدي در بازيـابي اطالعـات مـورد توجـه قـرار دارد و از        اطالعات، ربط به عن
هاي علمي در بازيابي اطالعات   اند. پيشرفت  بازيافت و دقت براي سنجش ربط استفاده كرده

بيش از آنكه وابسته به توسعه فناوري باشد، به شناخت بهتر ماهيت ربط و به كارگيري ايـن  
بستگي دارد. تا كنون تنها پژوهشي كـه در حـوزه علـم     ادراك در فرآيند بازيابي اطالعات

) است كه ميـزان  1387شناسي انجام شده است، پژوهش صديقه شاكري (  اطالعات و دانش
جامعيت و مانعيت موتورهاي كاوش فارسي را در اين حوزه  بررسي كرده اسـت و در ايـن   

  ت.حوزه،هيچ پژوهش ديگري در زمينه بازيابي و دقت انجام نشده اس

 شناسي پژوهشروش

 -هاي كـاربردي اسـت كـه بـا اسـتفاده از روش پيمايشـي       پژوهش حاضر، از پژوهش
بر روي سه پايگاه مقـاالت مطـرح در كشـور، پايگـاه اطالعـاتي نـورمگز، پايگـاه        توصيفي 

اطالعاتي مگ ايران، پايگاه اطالعاتي اس. آي. دي صورت گرفته اسـت. بـراي انجـام ايـن     
شناسي بـا اسـتفاده از منـابع      تخصصي در حوزه علم اطالعات و دانش  ژهوا كليد 15پژوهش 

رساني و...   هاي موضوعي فارسي، دايره المعارف كتابداري و اطالع  مرجع همچون سرعنوان
شناسـي قـرار داده شـد.      انتخاب و در اختيار چند تن از اساتيد گروه علم اطالعـات و دانـش  

زمان در هر سـه پايگـاه     فراواني باال از نظر اساتيد، هم كليد واژه با 15پس از مشخص شدن 
ها مورد تجزيه و تحليل قـرار گرفتنـد. ايـن سـه پايگـاه را، از آن حيـث        جستجو شده و يافته

اند. هـر كـدام     سازي كرده  برگزيديم كه هر سه، با استفاده از زبان طبيعي منابع خود را نمايه
هاي اطالعاتي مورد نظر، با استفاده از امكانـات    شده در پايگاه  از پيش تعيين   كليدواژه 15از 

جستجوي هر پايگاه و با استفاده از عملگرهاي بولي، در فيلد كليدواژه جستجو شدند. براي 
هـا    اجتناب از تغييرات احتمالي كه ممكن است به واسطه روزآمد سازي هر يـك از پايگـاه  
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 10/3/93سي به مدت بيست روز متـوالي از تـاريخ   پيش آيد، جستجو در پايگاه مقاالت فار
صورت گرفت؛ سپس از ميان كل نتـايج بازيـابي شـده، ده نتيجـه اول آن را در      30/3/93تا 

  نظر گرفتيم. 
منظور از ربط در اين پژوهش، ربط نظام مدار (ارتباط بـين موضـوع مـدرك بازيـابي     

گيــري ربــط اســتفاده   زهشــده و موضــوع درخواســت) اســت و از مقيــاس اســمي بــراي انــدا
شود.بدين روي قضاوت در مورد ربط مدارك بازيابي شده توسط خـود پژوهشـگر (بـه     مي

عنوان يك متخصص علم اطالعات) صورت گرفت؛ بدين صورت كه پس از بازكردن هـر  
هاي مدرك، بررسي شـد. آنگـاه در صـورتي كـه حـاوي        پيوند، عنوان، چكيده و كليدواژه

شـود و    فصل در رابطه با كليدواژه جستجو شده باشد، مربوط تلقي مياطالعات مختصر يا م
گـردد. سـپس  در چـك ليسـتي كـه بـا مشـورت          در غير اين صورت نامربوط محسوب مـي 

شده بود، يادداشت شد و تعـداد مقـاالت مشـابه يـا       شناسي تهيه  اساتيد علم اطالعات و دانش
ت عمالً ممكن نيست و مستلزم بررسي تمـامي  تكراري نيز ثبت شد. از آنجا كه تعيين بازياف

مدارك موجود در پايگاه است؛ در اين پژوهش بازيافت نسبي براي هر كليدواژه با استفاده 
  از فرمول زير تعيين شد:

  

=  بازيافت      		تعداد	مدارك	مرتبط	بازيابي	شده
همپوشاني	بين	آنها 	تعداد	مدارك	مرتبط	بازيابي	شده	توسط	سه	پايگاه	   100)  1373شيري، ( 

  
  براي تعيين  دقت يا مانعيت براي هر كليدواژه ، از فرمول زير استفاده شد:

  
تعداد كل مدارك بازيابي شده / تعداد مدارك مرتبط بازيابي شده ×  100)  1373(شيري،   

  
هاي اطالعاتي در بازيابي اطالعات   همچنين، در اين پژوهش، ميزان اشتراك نتايج پايگاه

 شناسي، از رابطه زير به دست آمد:  ني عنواني) در حوزه علم اطالعات و دانش(همپوشا
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	ديگر هاي  پايگاه 	مجموع	مدارك	مشابه	هر	پايگاه	با	
ها  پايگاه تعداد	ساير	 ميزان	بازيافت   =  همپوشاني عنواني  تعداد	كليد	واژه	ها

  
هاي اطالعاتي از نظر منـابع اطالعـاتي نيـز بررسـي شـد؛  اگـر         ميزان همپوشاني پايگاه

نامگـذاري شـود؛ ميـزان همپوشـاني نسـبي       Bبناميم و دو پايگاه ديگـر   Aپايگاه نورمگز را 
  پايگاه نورمگز با دو پايگاه ديگر با استفاده از رابطه ذيل بدست آمد:

Overlap A in B = n (A∩B)  n (B)  100 

  هاي پژوهش  تجزيه و تحليل يافته
هـاي الزم داده   در اين بخش، سعي شده به پرسشـهاي پـژوهش پاسـخ   

مورد تجزيه و تحليل  SPSS و Excelافزار  هاي گردآوري شده با استفاده از نرم دادهشود. 
  ها در قالب جداول و نمودارهاي آماري ارائه شدند. قرار گرفته و يافته

هـاي مـورد بررسـي در      يك از پايگـاه  ميزان بازيافت هرسوال اول پژوهش اين است: 
شناسي به چه ميزان است؟ در پاسخ به آن   بازيابي اطالعات در حوزه علم اطالعات و دانش

  فراهم شده است.  1هاي جدول  داده
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ها در پايگاه اطالعاتي مورد پژوهش و   هاي حاصل از جستجوي كليدواژه  يافته. 1جدول 
  ميزان بازيافت نسبي آنها

  پايگاه
  
  
 
 
 
 
 

 كليدواژه

  اس. آي. دي مگ ايران نورمگز

تعداد 
  مدارك
  مرتبط

تعداد مدارك 
مرتبط بازيابي 

شده توسط سه 
  پايگاه

(باكسر 
همپوشاني بين 

  آنها)

ميزان 
  بازيافت

تعداد 
  مدارك
  مرتبط

تعداد مدارك 
مرتبط بازيابي 
شده توسط سه 

  پايگاه
(باكسر 

همپوشاني بين 
  آنها)

ميزان 
  بازيافت

تعداد 
  مدارك
  مرتبط

تعداد مدارك 
مرتبط بازيابي 

شده توسط سه 
  پايگاه

(با كسر 
همپوشاني بين 

  آنها)

ميزان 
  بازيافت

  %100  8  8  %75  8  6  %38  8  3  اطالع سنجي
  %30  20  6  %30  20  6  %40  20  8بازيابي اطالعات

هاي   پايگاه
  اطالعاتي

9  20  45%  2  20  10%  9  20  45%  

تاريخچه 
  كتابداري

3  4  75%  2  4  50%  0  4  0  

  %50  14  7  %21  14  3  %36  14  5 جامعه اطالعاتي
جامعيت و 
  مانعيت

10  14  71%  6  14  43%  4  14  29%  

  %36  25  9  %24  25  6  %40  25  10 خدمات مرجع
  %17  18  3  %44  18  8  %50  18  9 يابي  رفتار اطالع
هاي   سرعنوان

  موضوعي
8  12  67%  6  12  50%  1  12  8%  

  0  7  0  %29  7  2  %100  7  7 فلسفه كتابداري
هاي   كتابخانه

  ديجيتالي
10  24  42%  7  24  29%  10  24  42%  

  %31  26  8  %31  26  8  %38  26  10  مديريت دانش
مديريت 
  ها  كتابخانه

10  20  50%  7  20  35%  4  20  20%  

  %38  16  6  %25  16  4  %56  16  9  سازي  نمايه
نيازسنجي 
  اطالعات

5  12  42%  4  12  33%  5  12  42%  

  %33  240  80  %32  240  77  %48  240  116  مجموع/كل
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هـا بـراي    شود،ميزان بازيافت هر كـدام از پايگـاه    مشاهده مي 1همانطور كه در جدول 
نهايتـاً بازيافـت نسـبي هـر پايگـاه در       ها،  با استفاده از فرمول بازيافت محاسبه شد. كليدواژه

شـده بـر تعـداد كـل       كل، با فرمول زير تعيين شـد: محاسـبه تعـداد مـدارك مـرتبط بازيـابي      
با كسر همپوشاني بـين آنهـا. ايـن ميـزان در        شده توسط هر سه پايگاه  مدارك مرتبط بازيابي

 33ه اس. آي. دي درصـد و در پايگـا   32ايـران   درصـد، در پايگـاه مـگ    48پايگاه نورمگز 
  درصد تعيين شد. 

 2سوال دوم پژوهش به بررسي ميزان دقت اين سه پايگاه اختصاص داشت كه جدول 
  دهد.   هاي آماري آن را نشان مي داده
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هاي  اطالعاتي مورد پژوهش   ها در پايگاه  حاصل از جستجوي كليدواژههاي   يافته. 2جدول 
 و ميزان دقت آنها

  پايگاه
  
  

 كليدواژه

  اس. آي. دي مگ ايران نورمگز
تعداد 
  مدارك
  مرتبط

تعداد 
مدارك 
  نامرتبط

ميزان 
  دقت

تعداد 
  مدارك
  مرتبط

تعداد 
مدارك 
  نامرتبط

ميزان 
  دقت

تعداد 
  مدارك
  مرتبط

تعداد 
مدارك 
  نامرتبط

ميزان 
  دقت

  %100  0  8  %60  4  6  %30  7  3  اطالع سنجي
  %60  4  6  %60  4  6  %80  2  8  بازيابي اطالعات

هاي   پايگاه
  اطالعاتي

9  1  90%  2  8  20%  9  1  90%  

تاريخچه 
  كتابداري

3  7  30%  2  5  29%  0  0  0  

  %70  3  7  %30  7  3  %50  5  5  جامعه اطالعاتي
جامعيت و 
  مانعيت

10  0  100%  6  4  60%  4  2  67%  

  %90  1  9  %60  4  6  %100  0  10  خدمات مرجع
  %30  7  3  %80  2  8  %90  1  9  يابي  رفتار اطالع
هاي   سرعنوان

  موضوعي
8  2  80%  6  4  60%  1  0  100%  

  0  0  0  %20  8  2  %70  3  7  فلسفه كتابداري
هاي   كتابخانه

  ديجيتالي
10  0  100%  7  3  70%  10  0  100%  

  %80  2  8  %80  2  8  %100  0  10  مديريت دانش
مديريت 
  ها  كتابخانه

10  0  100%  7  3  70%  4  0  100%  

  %60  4  6  %40  6  4  %90  1  9  سازي  نمايه
نيازسنجي 
  اطالعات

5  1  83%  4  0  100%  5  0  100%  

  %76  24  80  %54  64  77  %79  30  116  مجموع/كل

  
هـاي اطالعـاتي بـراي هـر كليـدواژه، بـا         ، ميزان دقت پايگـاه 2هاي جدول  مطابق داده

استفاده از فرمول دقت محاسبه شد و نهايتاً ميزان دقت هر پايگاه در كل، از طريـق محاسـبه   
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هاي منتخب بر تعداد كل مدارك   شده براي تمام كليدواژه  كل مدارك مرتبط بازيابيتعداد 
درصـد و در   54ايـران   درصد، در مـگ  79بازيابي شده، بدست آمد. اين ميزان در نورمگز 

  درصد تعيين شد.  76اس. آي. دي 
 شـده و منـابع    سوال سوم پژوهش به بررسي ميزان همپوشاني عنـواني مقـاالت بازيـابي   

هـاي آمـاري آن را نشـان     داده 3اطالعاتي اين سه پايگاه اختصـاص يافتـه بـود كـه جـدول      
  دهد. مي

  
  هاي مورد بررسي  . ميزان همپوشاني عنواني و همپوشاني منابع اطالعاتي پايگاه3جدول

  نام پايگاه
تعداد نشريات يافت 

  شده
تعداد نشريات 
  منحصر به فرد

  همپوشاني عنواني
  همپوشاني نسبي
  (منابع اطالعاتي)

  %76  %10  13  45  نورمگز
  %72  %9  9  42  ايران  مگ

  %20  %9  0  11  اس. آي. دي

  
عنـوان   13عنـوان و   45بينـيم، نـورمگز بـا دارا بـودن      مـي  3همان طور كه در جـدول  

درصد همپوشاني نسبي با دو پايگاه ديگـر داشـت. ايـن ميـزان در پايگـاه       76منحصر به فرد 
درصد تعيين شـد. پايگـاه مـگ ايـران در      20درصد و در پايگاه اي. آي. دي  72ايران  مگ

فرد بود،  ولي همه مجالت نمايـه   عنوان نشريه منحصر به 9مقايسه با دو پايگاه ديگر داراي 
شده در پايگاه اس. آي. دي در دو پايگاه ديگر نيز نمايه شـده بـود. اطالعـات دقيـق ميـزان      

  نشان داده شده است.  1بازيافت، دقت و همپوشاني اين سه پايگاه در نمودار 



  
  ي

%، ميزان 4
 بازيافـت  
ني منـابع   

% ، 76ت  

نـي داري         
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  اطالعاتيع 
2  
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  احتمال
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48%

79%

10%

1395(  

ها  وشاني پايگاه

گاه نورمگز ميز
% م76طالعاتي

شـاني عنـواني
33يزان بازيافت 

باشد  % مي20ي
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همپوشاني در باز
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551/0
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محاسبه شده،در خصوص ميـزان بازيافـت و دقـت     X2بينيم كه مقدار  مي 8در جدول 
است؛ پس بين ميزان بازيافت نسـبي    399/24و 16/ 674هاي مورد پژوهش، به ترتيب   پايگاه

هاي مورد بررسي اخـتالف معنـاداري وجـود دارد و فرضـيه اول و دوم       و ميزان دقت پايگاه
ميزان همپوشاني عنـواني و  محاسبه شده در مورد  X2شود. همچنين مقدار   پژوهش تأييد مي

توان گفت بين همپوشاني   است؛ پس مي 6/38/. و 551همپوشاني منابع اطالعاتي، به ترتيب 
هاي مورد بررسي اخـتالف معنـاداري وجـود نـدارد ودر نتيجـه فرضـيه سـوم          عنواني پايگاه

منـابع  شـود؛ امـادر مـورد  همپوشـاني       هـا رد مـي    پژوهش در مورد همپوشاني عنواني پايگـاه 
هاي مورد بررسي اختالف معناداري وجـود دارد؛  پـس      توان گفت: بين پايگاه  اطالعاتي مي

 شود.  ها تأييد مي  فرضيه سوم پژوهش در مورد همپوشاني منابع اطالعاتي پايگاه

  گيري بحث و نتيجه
امروزه، در بسياري از مراكز پژوهشـي معتبـر دنيـا، متخصصـان علـم اطالعـات در           

هـا،    هاي علمـي هسـتند و دانشـگاه     مشاوران اصلي پژوهشگران در بحث مديريت داده شمار
خود سعي در تقويت نقش متخصصان علم اطالعات در حيطـه كـاري پژوهشـگران دارنـد.     

هـا امـري حيـاتي اسـت و       گيرد كه پژوهش در دانشـگاه   اهميت اين رشته از آنجا نشأت مي
اند. رشته علم   ش بودند از اهميت بااليي برخوردار بودههايي كه در كنار پژوه  همواره رشته

شناسي به عنوان يكي از بازوهاي اصـلي پـژوهش، در مجـامع دانشـگاهي       اطالعات و دانش
هاي كشور و در مقاطع مختلـف دايـر     مطرح دنيا اهميت بااليي دارد، در بسياري از دانشگاه

شـود و نتـايج ايـن پـژوهش       ام مـي هـاي بسـياري در ايـن حـوزه انجـ       است، ساالنه پـژوهش 
  دهد. مي رهنمودهايي به پژوهشگران اين حوزه

هـاي مـورد پـژوهش در بازيـابي       هاي پژوهش در خصوص ميزان بازيافت پايگاه  يافته
% ميـزان بازيافـت رتبـه نخسـت را در بازيـابي      48اطالعات، نشان داد كه پايگاه نـورمگز بـا   

در بازيـابي اطالعـات وضـعيت نسـبتاً مطلـوبي دارد.       مدارك مرتبط دارد و از نظر بازيافـت 
% ميزان بازيافت رتبـه دوم را دارد. امـا ميـزان بازيافـت     33پايگاه اطالعاتي اس. آي. دي با  

هاي مختلف، بسيار متفاوت است؛ براي مثال، ميـزان بازيافـت     اين پايگاه در مورد كليدواژه
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باشـد. در    مي 0 "تاريخچه كتابداري"% و 100 "سنجي  اطالع"اين پايگاه در مورد كليدواژه 
كـه ميـزان بازيافـت در دو پايگـاه ديگـر      "جامعـه اطالعـاتي  "هايي همچـون    مورد كليدواژه

هـاي    چندان زياد نيست، بازيافت اين پايگاه نسبتاً مطلوب بوده است و اين پايگـاه در حيطـه  
رانجام،  پايگـاه اطالعـاتي   موضوعي خاصي، بهترين پايگاه از نظر ميزان بازيافـت اسـت. سـ   

  %  كمترين ميزان بازيافت را دارد.32ايران با بازيافت   مگ
، در پژوهش خود نشان دادند كـه در بـين سـه پايگـاه سـيد،      "اسدالهي و نوكاريزي" 
ايران بيشترين ميزان جامعيت را دارد؛ حـال آنكـه     ايران و نمامتن، پايگاه اطالعاتي مگ  مگ

ايــران در حــوزه علــم اطالعــات و   داد كــه پايگــاه اطالعــاتي مــگپــژوهش حاضــر نشــان 
شناسي كمترين ميزان جامعيت را نسـبت بـه پايگـاه نـورمگز و اس. آي. دي دارد. در       دانش

هاي پژوهش حاضر و اسدالهي و نوكاريزي همخـواني وجـود    ها بين يافته از يافته  اين بخش
هاي موضوعي ديگر و يا در مقايسه با ساير   وزهايران در ح  ندارد، بدان معني كه  پايگاه مگ

  ها وضعيت بهتري، از نظر ميزان بازيافت دارد.   پايگاه
در پژوهش خود نشان داد كه بين ميزان بازيافت  ابزارهاي كاوش فارسي   "شاكري"

رساني، اختالف معنـاداري وجـود     اينترنت در بازيابي اطالعات در حوزه كتابداري و اطالع
پژوهش حاضر نيز نشان داد كه بين ميزان بازيافـت  پايگـاه مقـاالت فارسـي اخـتالف      دارد. 

هـاي پـژوهش حاضـر و پـژوهش      هـا بـين يافتـه    از يافتـه   معناداري وجود دارد. در اين بخش
  همخواني وجود دارد.  "شاكري"

بنابراين، به پژوهشگران، كاربران و متخصصاني كه هدف از جستجوي آنها دسـتيابي  
شود پايگـاه    شناسي است، پيشنهاد مي  زيافت يا جامعيت در حوزه علم اطالعات و دانشبه با

كننـدگان بـه ميـزان      اطالعاتي نورمگز را براي جسـتجو بـر گزيننـد؛ زيـرا نيازهـاي اسـتفاده      
بازيافت و دقت متفاوت است و پژوهشگراني كه در حال تـأليف مقالـه، كتـاب و يـا انجـام      

انديشند تا مطمئن شـوند كـه     دتي هستند، معموالً به بازيافت بيشتر ميپروژه تحقيقاتي بلند م
  تمامي منابع اطالعاتي مرتبط با نياز اطالعاتي آنها بازيابي شده است.

هـاي مـورد پـژوهش      هاي پژوهش در مورد دقت در بازيابي اطالعات در پايگـاه   يافته
بنـدي    اظ ميزان دقت نيز عيناً شبيه رتبـه هاي مورد بررسي از لح  بندي پايگاه  نشان داد كه رتبه
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آنها از لحاظ ميزان بازيافت است؛ بدين ترتيب كه پايگاه اطالعاتي نورمگز بـا ميـزان دقـت    
% ، بيشترين ميزان دقت را در بازيابي اطالعات داشته است و سپس پايگاه اطالعاتي اس. 79

سه پايگاه از نظـر ميـزان دقـت در    ايران در رتبه دوم و سوم قرار دارند و هر   آي. دي و مگ
هاي پژوهش حاضـر بـا    بازيابي اطالعات در وضعيت مطلوبي قرار دارند.  از اين حيث، يافته

) همسويي دارد و حاكي از آن است كه طراحان در 2006(  1"وان هك"هاي پژوهش  يافته
  اند.  هخود، هميشه بازيابي مطالب مرتبط را مد نظر داشت  ذخيره و بازيابي پايگاه

بنابراين، به پژوهشگران، كاربران و متخصصاني كه هدف از جستجوي آنها دسـتيابي  
شـده ندارنـد،     به دقت يا مانعيت است و يا وقت كافي براي بررسي تمامي مـدارك بازيـابي  

شود پايگاه اطالعاتي نورمگز را براي جستجو انتخاب كنند؛ زيرا، همـانطور كـه     پيشنهاد مي
كنندگان به بازيافت و دقت متفاوت است. براي مثال پژوهشـگري    هاي استفادهبيان شد، نياز

اي در موضوعي خاص دارد و سرعت تهيه آن برايش مهم است و يـا وقـت     كه نياز به مقاله
  كافي براي بررسي تمامي مدارك بازيابي شده ندارد، به دنبال دقت يا مانعيت بيشتر است.

شـده، بيشـترين ميـزان      % همپوشـاني در نتـايج بازيـابي   10پايگاه اطالعاتي نـورمگز بـا   
ــواني را دارد و ســپس پايگــاه مــگ  ــزان    همپوشــاني عن ــا مي ــران و اس. آي. دي هــر دو ب اي

%، رتبه دوم و سـوم را دارنـد. امـا در مـورد همپوشـاني منـابع اطالعـاتي نتـايج         9همپوشاني 
%، پايگـاه  76عـاتي نـورمگز   متفاوت اسـت؛ ميـزان همپوشـاني منـابع اطالعـاتي پايگـاه اطال      

باشــد و  پايگــاه  نــورمگز بيشــترين ميــزان   % مــي20% و پايگــاه اس. آي. دي 72ايــران   مــگ
  همپوشاني را دارد. 

ايران  ميزان همپوشاني بااليي با دو پايگـاه ديگـر     اطالعاتي نورمگز و مگ   هاي  پايگاه
اني عنـواني در ايـن دو پايگـاه پـايين     از نظر  منابع اطالعاتي  دارند. حال آنكه ميزان همپوش

هاي مـورد پـژوهش از نظـر بـازه زمـاني كـه         است؛  دليل اين تفاوت در آن است كه پايگاه
سازي منابع اطالعاتي در هر   هاي نمايه  دهند، تفاوت دارند و الگوريتم  نشريات را پوشش مي

دو پايگـاه ديگـر از نظـر منـابع     ها همپوشاني بـااليي بـا     پايگاه نيز متفاوت است و اين پايگاه

                                                 
1 Vanhecke 
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اطالعاتي دارند. با توجه به باال بودنِ ميزان همپوشاني منابع اطالعاتي در ايـن دو پايگـاه، بـه    
توانند جايگزين مناسـبي بـراي دو     ايران مي  رسد هم پايگاه نورمگز و هم پايگاه مگ  نظر مي

امـا چـون ميـزان همپوشـاني در     شناسي  باشند.   پايگاه ديگر در حوزه علم اطالعات و دانش
بازيابي نتايج پايين است، بهتر است كاربران جستجوي خود را در هـر سـه پايگـاه پيگيـري     

  كنند.
لذا با توجه به نتايج اين پژوهش و با عنايت به اين كه پايگاه اطالعاتي نورمگز هـم از  

ديگـر دارد؛   لحاظ بازيافت و هـم از لحـاظ دقـت بهتـرين عملكـرد را نسـبت بـه دو پايگـاه        
تـرين پايگـاه بـراي تمـامي كـاربران  متخصصـان در حـوزه علـم           توانـد مناسـب    بنابراين مي

شناسي باشد (هم كاربراني كه به دنبال بازيافت بيشتر و هم كاربراني كه به   اطالعات و دانش
بي رسد با توجـه بـه عملكـرد بهتـر ايـن پايگـاه در بازيـا        دنبال دقت بيشتر هستند). به نظر مي

اطالعات نسبت به دو پايگاه ديگر و همپوشاني باالي آن در زمينه منـابع اطالعـاتي بـا سـاير     
توان اين پايگاه را جايگزين مناسبي براي آن دو پايگاه معرفي كـرد. در مـورد     ها، مي  پايگاه

)، كـه نشـان دادنـد    1391فرد و امـامي(   ها، نتايج پژوهش با پژوهش نوشين  همپوشاني پايگاه
تواند جايگزين مناسبي بـراي پايگـاه وب آف سـاينس باشـد، همخـواني        ايگاه پاب مد ميپ

  دارد.

  گردد:  با توجه به نتايج حاصل از اين پژوهش پيشنهادات زير ارائه مي
تر، پايگاه اطالعاتي مناسب براي جستجو (بـا توجـه بـه      براي رسيدن به نتايج مطلوب 

توجه به عملكرد بهتـر پايگـاه اطالعـاتي نـورمگز در     هدف جستجوي آنها) انتخاب شود. با 
ــم اطالعــات و     ــراي تمــامي جســتجوگران در حــوزه عل ــن پايگــاه ب ــابي اطالعــات، اي بازي

شناسي (جستجوگراني كه به دنبال بازيافت بيشتر و جستجوگراني كه بـه دنبـال دقـت      دانش
يـن پايگـاه را بـراي جسـتجو     شـود ا   باشد و پيشنهاد مـي   ترين پايگاه مي  بيشتر هستند) مناسب

  انتخاب كنند.
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با توجه به اينكه پايگاه اطالعاتي نورمگز، ميزان همپوشاني بااليي با دو پايگـاه ديگـر   
رسـاني    هـاي اطالعـاتي و مراكـز اطـالع      در زمينه منابع اطالعاتي دارد؛ به خريـداران پايگـاه  

 جويي كنند.  ني و مالي صرفههاي زما  شود با انتخاب اين پايگاه در هزينه  پيشنهاد مي

شناسي دارد؛ اما     نشريه در حوزه علم اطالعات و دانش 42ايران،   پايگاه اطالعاتي مگ
نشريه وجود دارد. به توليدكنندگان اين پايگاه پيشنهاد  2در ليست موضوعي اين پايگاه، نام 

نيز، از وجود اين نشريات شود كه نام اين نشريات را به فهرست خود بيفزايند تا كاربران   مي
 ايران اطالع يابند.  در پايگاه مگ

شـود بـا اسـتفاده از      ايـران و اس. آي. دي پيشـنهاد مـي     به توليدكنندگان پايگاه مـگ  
 هاي افزايش بازيافت، ميزان بازيافت در بازيابي اطالعات را افزايش دهند.  روش
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جايگاه اجتماعي  ساخت و اعتباريابي پرسشنامه
  1شناسي  علم اطالعات و دانش   حرفه

  2ريدكتر غالمرضا حيد

3عمير فريده كعب
 

  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

   
                                                 

شناسـي از نظـر     علم اطالعـات و دانـش     شناسايي و تحليل جايگاه اجتماعي حرفه"كارشناسي ارشد با عنوان     . برگرفته از پايان نامه1
  "هاي شهر اهواز  كتابداران شاغل در 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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هاي  بررسي ميزان انگيزش كاركنان كتابخانه
بر اساس تئوري  هاي دولتي شهر اصفهان دانشگاه

  1كللند نيازهاي سه گانه مك
   2شعبانياحمد دكتر  

 3نيره مراديان نژاد

   4رسول سعادت 
   5سعيد رجايي پوردكتر 

  چكيده
هاي دولتي شهر اصـفهان بـر اسـاس     هاي دانشگاه  پژوهش حاضر با هدف تعيين ميزان انگيزش كاركنان كتابخانه هدف:
 كللند انجام شد.  گانه  مك تئوري نيازهاي سه

در اين پژوهش، از روش تحقيق توصيفي از نوع پيمايشي استفاده شده است. براي نيـل بـه    روش بررسي:
هـاي دانشـگاه دولتـي شـهر      اهداف تحقيق ازيك پرسشنامه محقق ساخته جهت تعيين ميزان انگيزش كاركنان كتابخانه

صـفهان (مـديران، مسـئوالن و    هاي دولتي شـهر ا  هاي دانشگاه اصفهان استفاده گرديد. جامعه آماري، كاركنان كتابخانه
بـوده كـه    1391-92هاي اصفهان، علوم پزشكي اصفهان، و صنعتي اصفهان در سال تحصيلي  كتابداران) شامل دانشگاه

در سطح آمـار توصـيفي    SPSS 18افزار آماري  ها با استفاده از نرم نفر است.  براي تجزيه و تحليل داده 164تعداد آنها 
  هتلينگ استفاده شد.  t2تك متغيره، و آزمون  tيار، و در سطح آمار استنباطي از از ميانگين و انحراف مع

پاسـخگويان معتقـد بودنـد كـه ميـزان انگيـزه        )،Sig<. 05( تـك متغيـره   tبا توجه به نتايج آزمـون   ها: يافته
نگيـزه ارتبـاط بـا    (انگيزه كسب پيشرفت، انگيزه كسـب قـدرت، ا   كللند هاي سه گانه مك اساس تئوري نياز كاركنان بر

هاي حاصل از آزمون  بيشتر از سطح متوسط است.  همچنين يافته هاي دولتي اصفهان هاي دانشگاه ديگران) در كتابخانه
t2 ) هتلينگSig<. 05 هـاي    هـاي دانشـگاه   ) ، نشان داد كه تفاوت ميانگين نمرات ميزان انگيزش كاركنان در كتابخانـه

  هاي آن معنادار بوده است.   كنان كتابخانهدولتي شهر اصفهان از ديدگاه كار
كسب پيشرفت، كسب قدرت، و پيوند جـويي و   هاي ميزان انگيزش كاركنان بر اساس مولفه گيري: نتيجه

  هاي دولتي شهر اصفهان از ديد كاركنان در وضعيت نسبتا مناسبي قرار دارد.  هاي دانشگاه ارتباط با ديگران در كتابخانه
    هاي دانشگاهي، اصفهان كللند، كتابخانه زهاي سه گانه مكانگيزش، تئوري نيا هاي كليدي: واژه
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  مقدمه
اي است كه با احساس نياز يا احساس كمبود و محروميت  انگيزش يك فرايند زنجيره

آورد و موجب تنش و كنش بـه سـوي هـدفي     شود، سپس خواستن را به دنبال مي شروع مي
شود كه محصول آن، نيل به هدف است. توالي اين فرايند ممكن است منجر بـه ارضـاي    مي

تشـويق و تحريـك فـرد بـه انجـام يـك كـار يـا رفتـار           ها موجـب  نياز شود. بنابراين، انگيزه
كنـد. در تمـام تحقيقـات     شود، در حالي كه انگيزش يك خواست كلي را مـنعكس مـي   مي

هاي بسيار قـوي مطـرح اسـت. در ايـن      انگيزش، هنوز جايگاه تنبيه و تشويق به عنوان انگيزه
ا تنهـا عامـل انگيزشـي    رابطه پول به عنوان ابزاري براي اعطاي پاداش نيـز مطـرح اسـت، امـ    

اي اسـت كـه از نيـاز آنـان      شود، انگيزه ها مي نيست. در حقيقت آنچه  موجب فعاليت انسان
بـدين جهـت علـوم    . انـد  اي كه انگيـزه را موتـور محركـه انسـان ناميـده      خيزد، به گونه ميبر

شناسـي در رشـته مـديريت، جايگـاه      شناسـي، و مـردم   شناسـي، جامعـه   اعـم از روان  رفتاري،
هاي ايـن علـوم،    عتبري دارند تا جايي كه اعمال مديريت كارساز بدون استفاده از دستاوردم

دهـد   رسد، چرا كه پيكره اصلي يك سازمان و مديريت را انسان تشكيل مـي  بعيد به نظر مي
  . )1386(سيدجوادين، 
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شـود كـه جنبـه درونـي دارد.      انگيزش شغلي بيشـتر بـه آن بعـد از انگيـزه مربـوط مـي      
هاي انساني به ويـژه   انگيزش دروني عامل و نيروي محركه و جهت دهنده رفتارها و فعاليت

ها، شناسايي   يكي از وظايف مهم مديران در سازمانوري است.  در زمينه كار، توليد، و بهره
هاي رشد و شكوفايي آنـان اسـت. امـروزه     آوري زمينه ركنان و فراهماستعدادهاي بالقوه كا

وري در توليد و بدون آگاهي از عوامل موثر بـر افـزايش    توان بدون توجه به ميزان بهره نمي
آن، به سوي توسعه پايدار گام برداشت. از آنجا كه انسان در توسـعه، نقـش كليـدي دارد و    

ذيرد، برطـرف كـردن نيازهـاي روحـي و روانـي      پـ  تحقق توسعه به دست انسان صورت مي
  ). 1،1389(التامدارد اي  افراد،  اهميت ويژه
ها در سه گـروه  (فيزيكـي، اجتمـاعي و روانـي) قـرار       بندي كلي، انگيزه در يك طبقه

گيرند. به بخشي از نيازهاي انسان در محيط كار مانند تسهيالت رفاهي محيط كار (محل  مي
اي از نيازهاي افراد  شود. به دسته هاي فيزيكي اطالق مي و. . . ) انگيزهمناسب كار، هوا، نور 

كند و بيشتر نيازهـاي اجتمـاعي    پيدا مي كه به رفتار ديگران به ويژه مديريت سازمان ارتباط
گوينـد؛ و آن گـروه ازنيازهـايي كـه رضـايت       هاي اجتماعي مي سازد، انگيزه را برطرف مي

شود. بررسي علـل موفقيـت    هاي رواني محسوب مي جزء انگيزهروحي افراد را در پي دارد، 
ها نشان مي دهد كه ايجـاد   و نيز علل انحطاط و انحالل بعضي از شركتها  برخي از سازمان

يـا   انگيزه الزم و مناسب در نيروي انساني، تاثير معنادار و قابل توجهي در موفقيت و پايـدار 
  ). 34-35، ص 4،2003، و استيرز3بيگلي، 2انحالل اين واحدها دارد  (پورتر

تـوان در كارمنـدان    ها با  اين مسئله مواجـه هسـتند كـه چگونـه مـي      اما اغلب سازمان 
با وجودي كه اين پرسش جنبه عمومي دارد و اهميت آن آشكار است،  انگيزه ايجاد نمود؟

سـتخدام  توان گفت: كارمنـدي كـه بـه ا    ولي پاسخ بدان چندان آسان نيست. در حقيقت مي
هاي محيطي  آورد كه نياز ها و تقاضاهايي را همراه مي آيد، خود خواسته يك سازمان در مي

ها، ميل بـه آمـوزش ديـدن و پيشـرفت      شوند. از جمله اين نياز يا نيازهاي سازماني ناميده مي

                                                 
1.  Latham  
2.  Porter 
3.  Bigley 
4.  Steers 
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علمي، ميل به ارتقاي شغلي، احساس امنيت، و شرايط كاري مناسب است.  با ايـن شـرايط،   
رود تا محيطي فراهم سـازد كـه كارمنـد احسـاس رضـايت و       نيز در جهتي پيش مي سازمان

  ). 1389(التام،  در وي افزايش يابد خشنودي كند و انگيزه كار كردن در آن محيط،
هاي مهم  رساني به عنوان نهادهاي اجتماعي، يكي از سازمان ها و مراكز اطالع كتابخانه

روند كه در ارتقـاي علمـي و پيشـرفت     به شمار مي دهي دانش گردآوري، ذخيره، و سازمان
مـيالدي، ايـن تصـور وجـود داشـته كـه        د. از قـرن بيسـتم  نـ نماي جامعه، نقشي موثر ايفـا مـي  

ها نيز همانند ساير نهادها  اي هستند. كتابخانه ها جزئي ضروري از فرهنگ هر جامعه كتابخانه
هاي اخير، ايـن   ر حالي كه طي سالشوند؛ د ها با زندگي مدرن دستخوش تغيير مي و سازمان

انـد و بهتـرين راه بـراي ايـن كـه       مراكز بيش از پيش با كمبود بودجه و امكانات مواجه شده
هايي بتوانند به حيات خود ادامه دهند، مناسب بودن شرايط اقتصادي آنهاست  چنين سازمان

  ).  1993، 1(بوث
شـتر، بايـد عوامـل انگيزاننـده را     وري هرچـه بي  براي دستيابي به افزايش كارايي و بهره

شناخت و سپس براي ارضاء اين نيازها در جهت افزايش كارايي، همـت گماشـت. در ايـن    
ميان، نقش كتابخانه در جامعه و نيروي انسـاني آن يعنـي كاركنـان و كتابـداران، غيـر قابـل       

 انكار است. 

ها از  ارد كه در آنآثارفراواني درباره انگيزش از سوي انديشمندان و مديران وجود د
نظر تئوريك وتجربي، فنون انگيزشيِ مورد استفاده از سـوي مـديران بـراي بهبـود عملكـرد      

مزلـو  بحث و بررسي شده است. از جمله: تئوري سلسله مراتب نيازهـا مربـوط بـه     كاركنان،
)، تئوري نيازهاي زيسـتي، تعلـق و رشـد مربـوط بـه آلـدرفر (سـيد جـوادين،         1943، 2(مزلو
تئـوري نيازهـاي سـه گانـه ديويـد       )،1369، تئوري دوعاملي هرتزبـرگ (سـاعتچي،   )1386
  و . . ..  3كللند مك

                                                 
1.  Booth 
2.  Maslow 
3.  McClelland 



  127///  كللند سه گانه مك يازهاين يشهر اصفهان بر اساس تئور يدولت يها دانشگاه يها كاركنان كتابخانه زشيانگ زانيم يبررس  
 

هـاي متعـددي در زمينـة انگيـزش كاركنـان و بـر اسـاس         هاي اخير، پـژوهش  در سال 
هاي انگيزشي مانند تئوري مزلو و هرتزبرگ و. . .  انجام پذيرفته است، امـا در زمينـة    تئوري

كللنـد، پژوهشـي    نظريه نيازهاي سه گانه ديويد مـك  ها بر اساس كتابخانه انگيزش كاركنان
اضـر بـر تئـوري نيازهـاي انگيزشـي      تمركـز پـژوهش ح   صورت نگرفته اسـت. بـدين روي،  

 دارد. كللند قرار مك

تحقيقاتي پيرامـون انگيـزه آغـاز كـرد.       1950هاي اوليه دهه  در سال كللند ديويد مك
داند و عقيده دارد كساني كه رغبت يـا تمايـل بيشـتري بـه      ابي ميها را اكتس وي تمام انگيزه
توانند به عنوان الگوهايي، در ديگران ايجاد انگيـزش بـراي كـار نماينـد. وي      كار دارند، مي

  سه عامل انگيزش را در مورد نيازها پيشنهاد كرد: 
هــا و  نيــاز بــه كســب پيشــرفت: يعنــي تــالش بــراي كســب هــدف بــا توجــه بــه برنامــه  ‒

 كند؛  تانداردهايي كه موفقيت را تضمين مياس

  نياز به كسب قدرت: يعني كسب توانايي براي اعمال نفوذ بر ديگران و كنترل آنها؛ ‒
نياز به تعلق و ارتباط با ديگران: يعني تمايل به كسب دوستي، حمايت ديگران، و ايجاد  ‒

  ). 1988كللند،  مكروابط صميمي با آنان (
هـاي   حاضر بر آن است تا ميزان انگيـزش كاركنـان كتابخانـه   از اين ديدگاه، پژوهش 

هـاي   هـاي دولتـي شـهر اصـفهان (مـديران، مسـئوالن و كتابـداران) شـامل دانشـگاه          دانشگاه
اصفهان، علوم پزشكي اصفهان و صنعتي اصفهان را بر اساس تئوري نيازهاي سه گانه مـك  

 ذيل تنظيم گرديد:  كللند  بررسي كند. بر همين اساس، اهداف پژوهش به قرار

هـاي    هـاي دانشـگاه   تعيين ميزان انگيزه كسب پيشـرفت در ميـان كاركنـان كتابخانـه     )1
 دولتي شهر اصفهان؛ 

هاي دولتـي   هاي دانشگاه تعيين ميزان انگيزه كسب قدرت در ميان كاركنان كتابخانه )2
 شهر اصفهان؛

هـاي   كنـان كتابخانـه  تعيين ميزان انگيزه پيوندجويي و ارتباط با ديگران در ميـان كار  )3
 دانشگاه دولتي شهر اصفهان؛
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هاي دولتي شهر اصفهان براسـاس   هاي دانشگاه تعيين ميزان انگيزه كاركنان كتابخانه )4
 كللند.  هاي سه گانه مك نياز تئوري

هـا   هاي چندي در زمينة بررسي انگيزش كاركنان كتابخانه هاي اخير، پژوهش در سال
بـا موضـوع    )1381( هاي پژوهش حريري يافته ،؛ از جملهدر مراكز مختلف انجام شده است

ي دانشــگاه آزاد اســالمي و هــاي مركــز ن رضــايت شــغلي كتابــداران كتابخانــهتعيــين ميــزا
هـا و مقايسـه ايـن     هاي تابعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري واقع در مراكز استان دانشگاه

جامعـه مـورد مقايسـه، انـدكي      ها، نشان داد كه رضـايت شـغلي در هـر دو    رضايت ميان آن
هـا تفـاوت معنـاداري بـين رضـايت شـغلي        تر از حد متوسط اسـت و مقايسـه ميـانگين    پايين

دهد.  بيشترين رضـايت كتابـداران در هـر دو     كتابداران دو جامعه مورد مقايسه را نشان نمي
شـغلي  جامعه مورد مطالعه به متغير خدمت به جامعـه و كمتـرين رضـايت بـه متغيـر مزايـاي       

هاي تابعه وزارت  شود و تنها از بعد فيزيكي و رفاهي، رضايت كتابداران دانشگاه مربوط مي
   .داري بيش از كتابداران دانشگاه آزاد اسالمي است، تحقيقات، و فناوري به نحو معناعلوم

) در پژوهش خود با محوريت مشـاركت در تصـميم گيـري و    1382شجاعي عباسي (
بهشتي، نشـان داد كـه   كنان واحدهاي مختلف دانشگاه شهيد غلي كاررابطه آن با انگيزش ش

  در دانشگاه شهيد بهشتي، ميزان انگيزش كاركنان باالتر از حد متوسط است. 
در تحقيقي با بررسي رضايت شغلي كتابداران كتابخانه ملي ايران نشان  )1384( كهن

ها و خط مشـي مـديريت    ياستن از روابط انساني موجود و سداد كه ميزان رضايت كتابدارا
  ها كمتر از حد متوسط بوده است.  در صورتي كه بقيه مولفه بيش از حد متوسط بوده،

در پژوهش خود بـا بررسـي عوامـل مـوثر بـر انگيـزش        )1385( آبادي محمدي نجف
اي اصفهان بر اساس تئوري هرتزبرگ دريافـت كـه از ديـدگاه     كاركنان شركت برق منطقه

اي اصفهان عوامل انگيزشي شامل مشاركت، موفقيت، شـناخت   ق منطقهكاركنان شركت بر
و قدرداني از فرد، كار تالش بر انگيز، و مسئوليت بر انگيـزش آنـان مـوثر بـوده و بـاالتر از      

  سطح متوسط است. 
در پژوهشي با بررسي ميزان رضايت شغلي كتابداران  )1388( حريري و اشرفي ريزي

ها، به اين  هاي عمومي در مراكز استان ي وابسته به نهاد كتابخانههاي عموم شاغل در كتابخانه
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نتيجه رسيدند كه رضايت كتابداران از امكانات مادي و رفاهي كمتر از حد متوسـط، ثبـات   
شغلي باالتر از حد متوسط، و رفتار مديريت كمتر از حد متوسط بـوده و بـه طـور كلـي بـر      

  تر از حد متوسط است.  ايينها، رضايت شغلي كتابداران پ اساس يافته
با موضوع مسائل مديريت استراتژيك منابع انسـاني بـا    )2004( 1در پژوهشي كه جين

زمينه سازماني انجام داد، دريافت كه مـواردي ماننـد تغييـر انتظـار كارمنـدان از كـار، تغييـر        
ث عـ توانـد با  به كارمندان، و تخصيص مسئوليت مـي رهبري، رضايت شغلي، بازخورد دادن 

 . ايجاد انگيزه در كارمندان شود

هــاي  ســودمندي در كتابخانــه در پژوهشــي بــا بررســي   )Awuku ،2008(آووكــو 
دانشــگاهي در كشــورهاي در حــال توســعه، دريافــت كــه بــا اصــالح و پيشــرفت كاركنــان 

هـا را   توان بهره وري در كتابخانـه  مي كتابخانه و درك روشن كاركنان از اهداف كتابخانه،
  . د افزايش دا

  شناسي پژوهش روش
پيمايشي است. جامعه مورد مطالعه پـژوهش   –روش پژوهش حاضر، از نوع توصيفي 

هاي دولتي شـهر اصـفهان    هاي دانشگاه حاضر، كاركنان رسمي يا پيماني تمام وقت كتابخانه
شامل مديران و مسئوالن و كليه كتابداران آن در دانشگاه اصفهان، علوم پزشكي اصفهان، و 

  باشند.  فر مين 164باشد كه جمعا  مي 1391-92صنعتي اصفهان در سال تحصيلي 
سوال در سه قسمت) بـر   26(شامل  ها از پرسشنامه محقق ساخته براي گردآوري داده 

كللند (انگيـزه كسـب پيشـرفت، انگيـزه      اصلي تئوري نيازهاي سه گانه مك اساس سه مولفه
  جويي شد.  اي ليكرت بهره كسب قدرت، انگيزه ارتباط با ديگران) و مقياس پنج درجه

پنج نفر از متخصصان ايـن حـوزه در   جهت تعيين روايي ابزار پژوهش، پرسشنامه بين 
شناسي و علوم تربيتـي دانشـگاه اصـفهان و دانشـگاه علـوم پزشـكي اصـفهان         دانشكده روان

سـوال مـورد تائيـد قـرار گرفـت. بـراي پايـايي         26توزيع شـد و پـس از انجـام اصـالحات،     

                                                 
1 . Jain 
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  هـا بـوده، ابتـدا آزمـون كولمـوگروف      بودن توزيع داده پارامتريك مستلزم اطمينان از نرمال
ها با توجه به متغيرهاي مورد بررسـي از    تحليل داده و اسميرنف اجرا شد، آنگاه براي تجزيه

يك آزمون پـارامتري اسـت    t آزموناستفاده شد.  هتلينگ 2tاي و تك نمونه  tهاي  آزمون
).  در ايـن  1388رود (گودرزي،  كه براي تعيين معناداريِ تفاوت بين دو ميانگين به كار مي

اي، براي تعيين اينكه آيـا ميـانگينِ مشـاهده شـدة هريـك از       تك نمونه  tپژوهش از آزمون
ت يا خير، هاي مورد بررسي انگيزش كاركنان در مقايسه با ميانگين فرضي متفاوت اس مولفه

ميانگين وابسته به هم اسـت تـا    kهتلينگ، مقايسه  2tاستفاده شد. هدف از اجراي آزمون 
در ايـن   .)1387حـافظ نيـا،   ها، معنادار بوده است يا خيـر (  مشخص كند تفاوت بين ميانگين

ار رفته است كه تفاوت مشاهده پژوهش، اين آزمون براي مشخص كردن اين موضوع به ك
هاي مورد بررسي در انگيزش كاركنان، معنـادار بـوده اسـت يـا      هاي مولفه شده بين ميانگين

  خير. 

  ها يافته
هاي مولفه اول پژوهش (ميزان انگيزه كسب پيشرفت در ميـان   يابي به يافته  براي دست
يه در پرسشنامه منظور شـده  گو 12هاي دولتي شهر اصفهان)  هاي دانشگاه كاركنان كتابخانه

هـاي مربـوط بـه ايـن        گـردد. داده  كه در ابتدا نتايج توصيفي و سپس نتايج استنباطي بيان مي
  آورده شده است. 1  مولفه در جدول

  
  فراواني و درصد پاسخگويان نسبت به انگيزه كسب پيشرفت . 1جدول

 رديف
 آماره

  
ف  گويه

خال
ي م

خيل
 

ف
خال

م
دي 

دو
ا ح

ت
 

افق
مو

 

ي 
خيل

فق
موا

 

وع
جم

م
ين 

انگ
مي

 

1 
براي پيدا كردن راه حل مسائل 

 كنم. مي شخصا قبول مسئوليت

 112 31 38 27 14 2 فراواني
 100 7/27 9/33 1/24 5/12 8/1 درصد 73/3

2 
 اهدافم را در اين حرفه تعيين

 كنم. مي

 112 31 57 22 2 0 فراواني
 100 7/27 9/50 6/19 8/1 0 درصد 04/4
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 رديف
 آماره

  
ف  گويه

خال
ي م

خيل
 

ف
خال

م
دي 

دو
ا ح

ت
 

فق
موا

 

ي 
خيل

فق
موا

 

وع
جم

م
ين 

انگ
مي

 

3 
من هاي  اين حرفه هدفدر 

 متعادل و تحقق پذير است .

 112 16 57 33 6 0 فراواني
74/3 

 100 3/14 8/50 5/29 4/5 0 درصد

4 
رضايت خاطر برايم مهم تر از 

 مالي است .هاي  پاداش

 111 40 59 12 0 0 فراواني
25/4 

 100 0/36 2/53 8/10 0 0 درصد

5 

درهاي مناز استعدادها و توانايي
جهت اهداف كتابخانه استفاده 

 .شودمي

 112 22 40 37 11 2 فراواني

 100 6/19 8/35 0/33 8/9 8/1 درصد 61/3

6 
به فرايند بازخورد در عملكرد 

 خود عالقه مند هستم .

 109 29 56 23 2 0 فراواني
01/4 

 100 7/25 4/51 1/21 8/1 0 درصد

7 
جديد هاي  همواره به دنبال روش

 براي انجام وظايفم هستم.

 112 37 51 24 0 0 فراواني

 100 0/33 5/45 5/21 0 0 درصد 12/4

8 
از انجام كارهاي چالش برانگيز 

 برم . مي لذت

 110 13 33 37 20 7 فراواني
 100 8/11 0/30 6/33 2/18 4/6 درصد 23/3

9 
سرشار از انرژي و شيفته كار 

 هستم.

 12 33 54 24 1 0 فراواني
 100 5/29 2/48 4/21 9/0 0 درصد 06/4

10 
نسبت به كتابخانه خود احساس 

 نمايم . مي مسئوليت

 109 34 52 17 6 0 فراواني

 100 2/31 7/47 6/15 5/5 0 درصد 05/4

11 
من اهميت زيادي در  شغل

 پيشرفت سازمان دارد .

 109 19 50 30 9 1 فراواني
 100 4/17 9/45 5/27 3/8 9/0 درصد 71/3

12 
برم مي از رقابت با همكارانم لذت

 سبقت بگيرم .ها  و مايلم از آن

 111 4 17 37 47 6 فراواني
 100 6/3 4/15 3/33 3/42 4/5 درصد 70/2

  
(رضايت خاطر   4دهد كه بيشترين ميانگين مربوط به گويه  نشان مي 1هاي جدول    داده
و كمترين ميانگين مربـوط بـه گويـه     25/4مالي است) با ميانگين هاي  تر از پاداش  برايم مهم

 70/2) بـا ميـانگين   هـا سـبقت بگيـرم.    برم و مـايلم از آن  مي (از رقابت با همكارانم لذت 12
  . است
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=  77/3/ = انحـراف معيـار ،  10/17t =  ،001/Sig =   ،48( تك متغيرهt نتايج آزمون 
بيشـتر   05/0از مقدار بحراني جدول در سطح خطـاي  مشاهده شده  t ميانگين)، نشان داد كه

ــان     .اســت ــان كاركن ــزه كســب پيشــرفت در مي ــزان انگي ــابراين، از نظــر پاســخگويان، مي بن
  هاي دولتي اصفهان بيشتر از سطح متوسط است.  هاي دانشگاه كتابخانه

ـان       يابي به يافته  براي دست  ـان   هاي مولفه دوم پژوهش (ميـزان انگيـزه كسـب قـدرت در مي كاركن
ـيفي و   8هاي دولتي شهر اصفهان)  هاي دانشگاه كتابخانه گويه در پرسشنامه منظور شده كه ابتدا نتايج توص

   آورده شده است.2  هاي مربوط به اين مولفه در جدول    گردد. داده سپس نتايج استنباطي بيان مي
  

  فراواني و درصد پاسخگويان نسبت به انگيزه كسب قدرت . 2جدول
  
  
  رديف

 آماره
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13 
براي دستيابي به اهداف 

 كنم . مي كتابخانه تالش

 111 32 47 26 4 2 فراواني
93/3 

 100 8/28 4/42 4/23 6/3 8/1 درصد

14 
در حرفه خود طالب عدالت و 

 برابري هستم.

 110 60 43 6 0 1 فراواني
46/4 

 100 5/54 1/39 5/5 0 9/0 درصد

15 

از رهنمودهاي متخصصان در 
 رابطه با حرفه خود استفاده

 كنم . مي

 112 53 52 7 0 0 فراواني

41/4 
 100 3/47 4/46 3/6 0 0 درصد

16 
از پذيرش مسئوليت اجرايي 

 كنم . مي در محل كار استقبال

 112 44 58 9 1 0 فراواني
29/4 

 100 3/39 8/51 0/8 9/0 0 درصد

17 
 ز تنوع بيشتر در كار لذتا

 برم. مي

 112 28 63 13 8 0 فراواني
99/3 

 100 0/25 3/56 6/11 1/7 0 درصد

18 
از كار كردن در سازمان لذت 

 برم. مي

 110 37 48 23 1 1 فراواني
08/4 

 100 6/33 7/43 9/20 9/0 9/0 درصد

19 

از منافع شخصي به خاطر 
 سالمتي سازمان صرف نظر

 كنم. مي

 111 31 44 31 4 1 فراواني

90/3 
 100 9/27 7/39 9/27 6/3 9/0 درصد

20 
از داشتن كنترل بر ديگران 

 برم. مي لذت

 112 48 60 2 2 0 فراواني
38/4 

 100 9/42 5/53 8/1 8/1 0 درصد
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(در حرفه خود  14گويه بيشترين ميانگين مربوط بهدهد كه  نشان مي 2هاي جدول  داده

(از  19و كمترين ميـانگين مربـوط بـه گويـه      46/4طالب عدالت و برابري هستم) با ميانگين 
  است.  90/3كنم) با ميانگين  منافع شخصي به خاطر سالمتي سازمان صرف نظر مي

=  18/4/ = انحـراف معيـار ،  45/26t =  ،001/Sig =  ،47تك متغيـره (  tنتايج آزمون 
بيشـتر   05/0مشاهده شده از مقدار بحراني جدول در سـطح خطـاي    tنشان داد كه  ميانگين)

هاي  از نظر پاسخگويان ميزان انگيزه كسب قدرت در ميان كاركنان كتابخانه ،بنابراين است.
  هاي دولتي اصفهان بيشتر از سطح متوسط است.  دانشگاه
انگيزه پيوندجويي و ارتباط با سوم پژوهش (ميزان  هاي مولفه يابي به يافته  براي دست 

گويـه در   6 هـاي دولتـي شـهر اصـفهان)     هـاي دانشـگاه   ديگران در ميان كاركنـان كتابخانـه  
 گردد.  پرسشنامه منظور شده كه ابتدا نتايج توصيفي و سپس نتايج استنباطي بيان مي

  آورده شده است. 3هاي مربوط به اين مولفه در جدول  داده
  

گويان نسبت به انگيزه پيوند جويي و برقراري ارتباط با   رصد پاسخ.  فراواني و د3جدول
  ديگران

21  
كتابخانه هاي  در گرد همايي

 كنم. مي اي و سازماني شركت

 111 58 47 4 1 1 فراواني
44/4 

 100 3/52 3/42 6/3 9/0 9/0 درصد

22 

از اداره منظم امور در حيطه 
شوم  مي وظائف خود خشنود

. 

 111 34 51 19 3 4 فراواني

97/3 
 100 6/30 9/45 1/17 8/2 6/3 درصد

23 
با همكارانم روابط عاطفي و 

 نزديكي دارم.

 112 33 60 16 3 0 فراواني
10/4 

 100 5/29 5/53 3/14 7/2 0 درصد

24 
بحث هاي  در جلسات و گروه

 كنم . مي شركت

 112 47 55 8 2 0 فراواني
31/4 

 100 0/42 1/49 1/7 8/1 0 درصد

25 
عالقه مندم كه ديگران من را 

 دوست بدارند.

 112 45 48 13 6 0 فراواني
18/4 

 100 1/40 9/42 6/11 4/5 0 درصد

26 
به دوستي و ارتباط با ديگران 

 عالقه دارم.

 112 21 39 35 13 4 فراواني
54/3 

 100 8/18 8/34 2/31 6/11 6/3 درصد
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(در گـرد    21دهد كه بيشـترين ميـانگين مربـوط بـه گويـه      مينشان  3هاي جدول  داده
و كمتـرين ميـانگين    44/4كـنم) بـا ميـانگين     اي و سازماني شركت مـي   هاي كتابخانه همايي

  است.  54/3(به دوستي و ارتباط با ديگران عالقه دارم) با ميانگين  26مربوط به گويه 
=  09/4/ = انحـراف معيـار ،  37/22t =  ،001/Sig =  ،52تك متغيـره (  tنتايج آزمون 

بيشـتر   05/0مشاهده شده از مقدار بحراني جدول در سـطح خطـاي    tميانگين) نشان داد كه 
اســت. بنــابراين، از نظــر پاســخگويان ميــزان انگيــزه ارتبــاط بــا ديگــران در ميــان كاركنــان  

  هاي دولتي اصفهان بيشتر از سطح متوسط است.  هاي دانشگاه كتابخانه
ــ  ــراي دس ــهب ــه يافت ــان    تيابي ب ــزش كاركن ــزان انگي ــژوهش (مي ــارم پ ــه چه هــاي مولف
كللند)  ر اساس تئوري نيازهاي سه گانه مكهاي دولتي شهر اصفهان ب  هاي دانشگاه كتابخانه

سؤال در پرسشنامه منظور شده كه ابتدا ميانگين و انحراف معيار محاسبه شـد. سـپس بـا     26
آمـده   4انجام گرفت.  نتايج ايـن بررسـي در جـدول     تك متغيره تحليل آماري tاستفاده از 

  است. 
  

  )=3Xتك متغيره، مقايسه ميانگين با ميانگين فرضي  ( t.  نتايج آزمون4جدول 
  آماره
  مؤلفه

 sig T معيارانحراف  ميانگين

 40/24 001/0 42/0 97/3 ميزان انگيزه كاركنان

 
مشاهده شده از مقدار بحراني جدول در سـطح خطـاي    t ،4هاي جدول  برحسب يافته

) بيشـتر  X=3بيشتر است و از آنجا كه ميانگين مشاهده شـده نيـز از ميـانگين فرضـي (     05/0
هاي سه گانه  بنابراين، پاسخگويان معتقدند ميزان انگيزه كاركنان بر اساس تئوري نياز است،

  بيشتر از سطح متوسط است.  انهاي دولتي اصفه هاي دانشگاه مك كللند در كتابخانه
براي تعيين معنادار بودن تفـاوت بـين ميـانگين نمـرات ميـزان انگيـزش كاركنـان در         
  هتلينگ استفاده شد.  t2هاي دولتي شهر اصفهان، از آزمون   هاي دانشگاه  كتابخانه
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هاي  دانشگاههاي  .  مقايسه ميانگين نمرات ميزان انگيزش كاركنان در كتابخانه5جدول 
  شهر اصفهان دولتي

 انحراف معيار ميانگين ميزان انگيزش كاركنان

 48/0 77/3 پيشرفتانگيزه 

 47/0 14/4 انگيزه قدرت

 52/0 09/4 انگيزه ارتباط با ديگران

001/0          Sig=77/36t =        33/112 =t2  
  

معنادار بوده، يعني تفاوت ميـانگين نمـرات    Sig≥ 05/0ها نشان داد كه در سطح  يافته
هـاي دولتـي شـهر اصـفهان، از ديـدگاه        هـاي دانشـگاه   ميزان انگيزش كاركنان در كتابخانـه 

دهـد كـه     هـاي فـوق نشـان مـي     هاي آن معنادار بوده است.  همچنين يافتـه   كاركنان كتابخانه
و  14/4قـدرت بـا ميـانگين    ميـزان انگيـزه    بيشترين امكان ميزان انگيزش كاركنان مربوط به

 بوده است.  77/3كمترين، مربوط به ميزان انگيزه پيشرفت با ميانگين 

  گيري بحث و نتيجه
هاي پژوهش حاضر، پاسخگويان عقيده دارند كه ميزان انگيزه كاركنـان بـر    طبق يافته

بيشتر  هاي دولتي اصفهان هاي دانشگاه كللند در كتابخانه ه مكهاي سه گان اساس تئوري نياز
 از سطح متوسط است. با اين حال، بيشترين امكان بـر ميـزان انگيـزش كاركنـان مربـوط بـه      

و كمتـرين، مربـوط بـه ميـزان انگيـزه كسـب        14/4ميزان انگيزه كسب قـدرت بـا ميـانگين    
  بوده است.  77/3موفقيت با ميانگين 

نشگاه ) همسو است كه نشان داد در دا1382پژوهش فوق با پژوهش شجاعي عباسي (
شهيد بهشتي، ميزان انگيزش كاركنان باالتر از حد متوسط است. ايـن پـژوهش همچنـين بـا     

دهد كه  هاي پژوهش وي نشان مي ) همسو بوده، يافته1385آبادي  ( پژوهش محمدي نجف
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هـاي پـژوهش    عوامل انگيزشي در كاركنان باالتر از حد متوسط است. در عين حـال، يافتـه  
اي كـه بـه تعـين ميـزان      ش حاضـر غيرهمسـو اسـت. وي در مقالـه    ) با پـژوه 1381حريري  (

رضايت شغلي كتابداران پرداخت، به اين نتيجه دست يافت كـه رضـايت شـغلي كتابـداران     
تر از حد متوسط است، و بيشترين رضايت كتابداران به متغير خدمت به جامعـه   اندكي پايين

 . شود و كمترين رضايت به متغير مزاياي شغلي مربوط مي

از طرفي، بر اساس اين پژوهش، از نظر پاسخگويان، ميزان انگيزه كسب پيشـرفت در  
هـاي دولتـي شـهر اصـفهان بيشـتر از سـطح متوسـط اسـت. در ميـان           هـاي دانشـگاه   كتابخانه
(رضـايت خـاطر بـرايم مهـم تـر از        4هاي مربوطه، بيشترين ميانگين مربوط بـه گويـه    گويه
(از رقابت با  12و كمترين ميانگين، مربوط به گويه  77/3ين هاي مالي است) با ميانگ پاداش

تـوان   است. يعني مـي  70/2سبقت بگيرم) با ميانگين ها  برم و مايلم از آن مي همكارانم لذت
هاي معنوي نسـبت بـه    تر بودن پاداش دريافت كه سه عامل: تعيين اهداف در اين حرفه، مهم

هـاي   نجـام وظـائف در ميـان كاركنـان كتابخانـه     منـد بـودن نسـبت بـه ا     پاداش مالي و عالقه
هاي دولتي شهر اصفهان در وضعيت نسبتا مناسبي قرار دارد و بايد كوشيد كـه ايـن    دانشگاه

 موارد در كاركنان تقويت شود. 

) مطابقـت  1388متغير حاضر با متغير ثبات شغلي پـژوهش حريـري و اشـرفي ريـزي (    
يت شغلي كاركنـان را امكانـات مـادي و رفـاهي،     دارد. آنان عوامل موثر بر انگيزش و رضا

هـاي ايـن     انـد.  يافتـه   ثبات شغلي، رفتار مـديريت، روابـط متقابـل، و خودشـكوفايي دانسـته     
دهد كه ثبات شغلي باالتر از حد متوسط بوده است. متغيـر فـوق بـا متغيـر      پژوهش نشان مي

ن نتيجه رسيده است كه بـا  ) نيز همسو است؛ او به اي2008انگيزه پيشرفت پژوهش آووكو  (
تـوان   اصالح و پيشرفت كاركنان كتابخانه و درك روشن كاركنان از اهداف كتابخانه، مـي 

 ها را افزايش داد.  وري در كتابخانه بهره

(در   14دهد كه بيشترين ميانگين مربوط به گويه نشان مي 2هاي جدول    از طرفي، داده
و كمترين ميـانگين مربـوط بـه     46/4باشم) با ميانگين  ميحرفه خود طالب عدالت و برابري 

 90/3كـنم) بـا ميـانگين      (از منافع شخصي به خاطر سالمتي سازمان صرف نظر مي 19گويه 
) همسو است. وي در پژوهشي بـه ايـن نتيجـه    2004باشد. متغير حاضر با پژوهش جين  ( مي
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بـازخورد دادن بـه كارمنـدان و     بـري، دست يافت كه تغيير انتظار كارمندان از كار، تغيير ره
تواند باعث ايجاد انگيزه در كارمندان شود كه متغيرهاي ذكـر شـده    تخصيص مسئوليت مي

در اين پژوهش بـا متغيرهـاي انگيـزه قـدرت ماننـد رهبـري، بـازخورد دادن بـه كاركنـان و          
  هاي اجرايي مطابقت دارد.  پذيرش مسئوليت

ن پژوهش، ميزان انگيزه پيونـدجويي وارتبـاط بـا    از سوي ديگر، از نظر پاسخگويان اي
يعنـي   ؛بيشـتر از سـطح متوسـط اسـت     هاي دولتي اصفهان، هاي دانشگاه ديگران در كتابخانه

هــاي ســازماني و  تــوان دريافــت كــه انگيــزه شــركت نمــودن كاركنــان در گردهمــايي  مــي
كتابخانه، داشـتن  هاي بحث، خشنود شدن از اداره منظم امور  اي و جلسات و گروه كتابخانه

روابط عاطفي و نزديك با ديگران، و همچنين برقراري دوستي و ارتباط با ديگران در ميزان 
نشـان   3 هاي جدول   انگيزش كاركنان موثر است و در وضعيت نسبتا مناسبي قرار دارد. داده

ازماني اي و سـ   هاي كتابخانه هماييدر گرد(  21دهد كه بيشترين ميانگين مربوط به گويه مي
(به دوستي و ارتباط  26و كمترين ميانگين مربوط به گويه  44/4كنم) با ميانگين  شركت مي

) 1384( متغير ذكر شـده بـا پـژوهش كهـن    باشد.  مي 06/3با ديگران عالقه دارم) با ميانگين 
دهد كه ميزان رضايت كتابداران از روابط  همسو است. نتايج حاصل از پژوهش او نشان مي

ها و خط مشي مديريت، بيش از حـد متوسـط بـوده اسـت. هـر دو       موجود و سياستانساني 
كللنـد   و ارتبـاط بـا ديگـران در تئـوري مـك      جوييش ذكر شده با متغير انگيزه پيونـد پژوه

مطابقت داشته، زيرا در افـرادي كـه انگيـزه پيونـدجويي و ارتبـاط بـا ديگـران وجـود دارد،         
هاي بحـث قـوي    ن، شركت نمودن در جلسات و گروهمواردي مانند داشتن ارتباط با ديگرا

  است. 
توان دريافت كه ميزان انگيـزش كاركنـان بـر اسـاس      هاي پژوهش مي با توجه به يافته

هاي  هاي كسب پيشرفت، كسب قدرت، و پيوندجويي و ارتباط با ديگران در كتابخانه مولفه
سـبتا مناسـبي قـرار دارد.    هاي دولتي شهر اصـفهان، از ديـد كاركنـان در وضـعيت ن     دانشگاه

بنابراين، با شناسايي عوامل مؤثر بر انگيزه كاركنان  (مانند رضايت خاطر كاركنان، عـدالت  
هـاي مربـوط بـه كتابخانـه) و تقويـت آنهـا،        و برابري ميان كاركنان، و برگزاري گردهمايي

  توان راه را براي پويايي و موفقيت هر چه بيشتر سازمان هموار كرد.  مي
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هاي بالقوه و بالفعل كاركنان  خت ميزان انگيزش كاركنان، مديران را نسبت به نيازشنا
ها باعث كارايي و اثربخشي بيشـتر منـابع انسـاني و در     كند، بر آورده شدن اين نياز مي آگاه

شـود، چـرا كـه منـابع انسـاني يكـي از        وري منابع كار و بهبود عامـل توليـد مـي    نهايت، بهره
  صلي توليد است. ترين منابع ا مهم

هاي الزم براي ايجادانگيزش در كاركنان و  سازي و ايجاد زمينهها نياز به بستر كتابخانه
و مطالعـه رفتـار كاركنـان و شـناخت ميـزان انگيـزه در        دارند كتابداران را بر خود فرض مي

  ريزان باشد.  ان و برنامهتواند كمك با ارزشي براي مدير آنان، مي
 به نكـات بـه دسـت آمـده از ايـن پـژوهش، پيشـنهادات ذيـل مطـرح         اكنون، با توجه 

  گردد:  مي
هـاي مـديريتي از جملـه     ها با بحـث  آشناسازي هرچه بيشترِ مديران و مسئوالن كتابخانه )1

تواند در بهبود عملكرد آنـان در اداره كتابخانـه اثرگـذار باشـد؛ همچنـين       انگيزش، مي
اختيـارات الزم بـه مـديران بـراي دادن پـاداش       ها و دادن موقع مديران كتابخانه هاقدام ب

ها  موقع به كارمندان، يكي از مواردي است كه در ايجاد انگيزه در كاركنان كتابخانه هب
هاي دانشگاهي سلسله مراتب طـوالني را   توان در اداره كتابخانه بود؛ ميار خواهداثرگذ

ل اين كه ميزان توانـايي  تبديل به يك يا دو سلسله مراتب نمود.  در اين صورت، احتما
  مديران و اختيار عمل آنان بيشتر شود، بسيار زياد است. 

هـا از مـواردي    براي توسعه ارتباطات كاري با كتابداران، بهتـر اسـت مـديران كتابخانـه     )2
  ها استفاده كنند؛ مانند جشن و برگزاري جلسات و همايش

غل آنـان اهميـت زيـادي در    بايد مديران اين انگيزه را در كاركنان ايجاد كننـد كـه شـ    )3
هـاي كاركنـان در    پيشرفت سازمان دارد و تا حد امكان بكوشند از استعدادها و توانايي

 جهت دستيابي به اهداف كتابخانه بهره گيرند. 
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هاي شخصيتي با عملكرد شغلي در بين   رابطه ويژگي
هاي شهيد چمران و   هاي دانشگاه  كتابخانه كتابداران

  1شاپور اهواز علوم پزشكي جندي
   2ابوالفضل اسدنيا
   3پور  پيمان جليل

   4وحيد احمدي
 5مهدي برياجي

  چكيده
هـاي شخصـيتي بـا عملكـرد شـغلي در بـين كتابـداران          پژوهش حاضر با هدف بررسـي رابطـه ويژگـي    هدف:

  هاي شهيد چمران و علوم پزشكي جندي شاپور اهواز انجام شده است.  هاي دانشگاه  كتابخانه
هـاي پـنج عامـل      نامه  ها از پرسش  پژوهش حاضر پيمايشي و از نوع توصيفي است. براي گردآوري داده روش:

هـاي    و عملكـرد شـغلي اسـتفاده شـد. جامعـه پـژوهش شـامل كليـه كتابـداران كتابخانـه           NEO-FFIبزرگ شخصيت 
هـاي    ها از آزمـون   راي تحليل دادهبودند. ب 1393هاي شهيد چمران و علوم پزشكي جندي شاپور اهواز در سال   دانشگاه

بـراي دو گـروه مسـتقل،    t هـاي تحليلـي     توصيفي از جملـه ميـانگين، انحـراف اسـتاندارد، درصـد و فراوانـي و آزمـون       
 هميستگي پيرسون و رگرسسيون گام به گام استفاده شد. 

) و عملكـرد شـغلي و   r ،01/0=P=58/0(هاي پژوهش نشان داد كه بين عملكـرد شـغلي و وجـداني بـودن       يافته ها:  يافته
نشان داد كه ميان عملكرد شغلي كتابداران ايـن دو   tمثبت مستقيم وجود دارد. نتايج آزمون    ) رابطهr ،05/0=P=24/0گرايي (  برون

رنجورخـويي    نچنين، بر اساس نتايج تحليل رگرسيون، متغيرهاي وجـداني بـودن و روا    داري وجود ندارد. هم  دانشگاه تفاوت معني
  درصد واريانس عملكرد شغلي را تبيين نمودند. 40هاي قوي عملكرد شغلي بودند كه  بين  پيش

هاي شخصيتي، متغيرهايي قوي در پيش بينـي عملكـرد شـغلي هسـتند. بـه ايـن معنـا كـه           ويژگي گيري:  نتيجه
  ملكرد شغلي بهتري برخوردار باشند.رود كه از ع  هاي شخصيتي مطلوبي دارند انتظار مي  كتابداراني كه ويژگي
هاي شخصيتي، عملكرد شغلي، كتابداران، دانشگاه شهيد چمران اهـواز، دانشـگاه علـوم      ويژگي: ها  كليدواژه

    پزشكي جندي شاپور اهواز.
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  مقدمه 
هـاي    ترين مسئله در هر سازماني عملكـرد شـغلي آن اسـت. عملكـرد را ارزش      حياتي

كنند كـه هـر فـرد در طـول       هاي مجزّاي رفتاري تعريف مي  ازمان از تكّهكلّي مورد انتظار س
). 1389دهـد (براتـي احمـد آبـادي، عريضـي، و نـوري،         اي مشخّص از زمان انجام مي  دوره

شان را در سـطح    كه سازماني به اهدافش دسترسي پيدا كند، كاركنان بايد كارهاي براي اين
هاي دولتـي كـه عملكـرد      دهند. توجه به اين مسئله براي سازمانقابل قبولي از كارايي انجام 

هـاي خصوصـي كـه      شان زمينه را براي شكست در انجام خدمات عمومي و شركت  ضعيف
نمايد، امري ضروري است (نعـامي،    شان را فراهم مي  عملكرد ضعيف موجبات ورشكستگي

1381.(  
هاي عملكرد شـغلي پذيرفتـه     كننده  يبين  عنوان يكي از پيش  امروزه، ارزش شخصيت به

شده است. شخصيت، نقش مهمي در عملكـرد شـغلي هـر فـرد دارد، زيـرا شخصـيت فـرد،        
اي كه فـرد بـه اقتضـائات شـغلي پاسـخ        انگيزش و نگرش فرد را نسبت به يك شغل و شيوه

 بينـي رفتارهـا و   يشپـ  يبـرا توانـد    ، شخصـيت مـي  1كند. به نظـر ويـت    دهد، مشخّص مي  مي

                                                 
1. Witt 
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 ،1شناسـي   نامـه مبـاني روان    چنـين، واژه   ). هـم 1388عملكرد شـغلي اسـتفاده شـود (كريمـي،     
پايدار، پويا و صـفات احساسـي و عـاطفي هـر      نسبتاًهاي   اي از ويژگي  خصيت را مجموعهش

كنـد (ازوالي و    كنـد، تعريـف مـي     فردي كه واكنش او را در شرايطي خاص مشـخّص مـي  
  ).2003، 2كاپ فرر

ها توجه به سـالمت روانـي كاركنـان و تـأثير سـالمت روانـي و جسـمي و          ماندر ساز
ها تأكيد دارند تا   اي كه بسياري از سازمان  عملكرد كاركنان مورد توجه قرار گرفته، به گونه

هاي علمي بتوانند به شناسايي منابع ايجاد فشـار و تـنش در محـيط كـار نائـل        از راه پژوهش
كارهاي مناسب جهت محيط شغلي مطلـوب، رضـايت و عملكـرد شـغلي       آيند و با ارائه راه

هـا    طور حتم، كتابخانه  ). به1389كاركنان را افزايش دهند (تابع بردبار، كاظمي، و رنجبران، 
كارهايي در جهت افـزايش عملكـرد شـغلي      نيز از اين قاعده مستثني نيستند و بايد در پي راه

عنـوان    توانـد بـر عملكـرد شـغلي كتابـداران بـه        ي كـه مـي  كتابداران باشـند. يكـي از عـوامل   
  هاي شخصيتي آنان است.   هاي اطالعات اثرگذار باشد، ويژگي  واسطه

هـاي متـداول     هاي شخصيتي و عملكرد شغلي يكـي از جنبـه    بررسي رابطه بين ويژگي
زمينه  شناسي صنعتي و سازماني در طي قرن گذشته بوده است. پژوهش در  پژوهش در روان

تـوان بـه دو دوره زمـاني تقسـيم كـرد:        هاي شخصيتي و عملكرد شغلي را مـي   رابطه ويژگي
گيرد. در ايـن دوره،    ميالدي را در بر مي 1980تا اواسط دهه  1900دوره زماني اول از دهه 

هـاي فـردي     هاي شخصـيت بـه بررسـي رابطـه مقيـاس       نامه  گران با استفاده از پرسش  پژوهش
هاي مختلف عملكرد شغلي پرداختند و بر اين امر تأكيد داشـتند كـه ميـان      جنبه شخصيت با

اي وجـود نـدارد. دوره زمـاني دوم      گونه رابطـه   هاي شخصيتي و عملكرد شغلي هيچ  ويژگي
هـاي    گيرد بر رابطه ميان ويژگـي   ميالدي تا زمان حاضر را در بر مي 1980كه از اواسط دهه 

تـوان بـه اسـتفاده از      هـاي ايـن دوره مـي     تأكيـد دارد. از ويژگـي  شخصيتي و عملكرد شغلي 
اشـاره كـرد    3هـاي فـرا تحليلـي     نامه پنج عامل بـزرگ شخصـيت و اسـتفاده از روش     پرسش

                                                 
1. Fondamental de la psydchologie 
2. Azoulay & Kapferer 
3. Meta-Analytic Methods 
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ــاج   ــت، و ج ــك، مون ــاهيم     2001، 1(بِري ــر از مف ــناخت و درك بهت ــراي ش ــه، ب ). در ادام
ختصـري از ايـن مفـاهيم ارائـه     كار رفته در اين پژوهش، تعريـف م   هاي شخصيتي به  ويژگي

  شود:  مي
عنوان يك برچسب تشخيص كلي براي رفتار   : شخصيت معموالً بهصفات شخصيتي

قابل مشاهده فرد و تجارب درونـي قابـل بيـان ذهنـي او مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت.          
و را هـاي فـردي و هـم اجتمـاعي ا      شود هم جنبه  گونه توصيف مي  تماميت هر فرد كه به اين

ــي  ــان مـ ــادوك   نشـ ــادوك و سـ ــد (سـ ــل   1382، 2دهـ ــنج عامـ ــيتي پـ ــفات شخصـ ). صـ
را شـامل   7گرايـي   ، و بـرون 6، باز بودن به تجربـه 5، وجداني بودن4، توافق3رنجورخويي  روان
  شود:  شود كه در ادامه به هر يك از اين صفات اشاره مي  مي

نامطلوب و فرضي  : بعدي است كه اساس آن را تجربه هيجاناترنجورخويي  روان
ورزي،   هــاي اضــطراب، خشــم و كينــه  رنجــور داراي ويژگــي  دهــد، افــراد روان  تشـكيل مــي 

  ).1992، 8كري  پذيري هستند (كاستا و مك  افسردگي، هوشياري به خويشتن، و آسيب
هايي از قبيـل اجتمـاعي بـودن، قـاطع       : اين شاخص دربرگيرنده ويژگيگرايي  برون

گـرا    ). افـراد بـرون  1378شـناس،    دار ديگران بـودن اسـت (حـق     و دوستبودن، فعال بودن، 
  هاي مثبت هستند.  خواهي، و هيجان  گرايي، قاطعيت، فعاليت، هيجان  هاي جمع  داراي ويژگي

) در توصيف افراد داراي صفات بـاز  1992كري (  : كاستا و مكباز بودن به تجربه
افراد باز به تجربه به خاطر خودتجربـه بـه   «كنند:   ان ميبودن به تجربه يا باز نبودن به تجربه بي

تـر،    كننـد و زنـدگي غنـي     تنوع هستند، ابهام را تحمـل مـي     مندند، مشتاق  تجربه كردن عالقه
تري دارند. برعكس، افراد بـا ويژگـي بـاز نبـودن بـه تجربـه در تخيـل          تر و نامتعارف  پيچيده

رسند، به هنر و زيبايي حساس نيسـتند، در عواطـف محدودنـد، از لحـاظ       ضعيف به نظر مي

                                                 
1. Barrick, Mount, & Judge 
2. Sadock & Sadock 
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8. Costa & McCrae 
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هاي عنـوان شـده ايـن شـاخص       جنبه». بيني متعصب هستند.  رفتاري خشك و از لحاظ جهان
  ها.  شناسي، عواطف، فعاليت، نظرات و ارزش  عبارتند از: تخيل، زيبا

دارد. مطابق تعريـف، فـرد   هاي بين فردي افراد تأكيد   : اين شاخص بر گرايشتوافق
كنـد و    دردي مـي   دوست است و با ديگران احساس هم  شود كه نوع  موافق به فردي گفته مي

هـاي اعتمـاد،     ). افراد موافق داراي ويژگي1378شناس،   باشد (حق  ها مي  مشتاق كمك به آن
  دوستي، تبعيت، تواضع و درك ديگران هستند.  سادگي، نوع

دهـي را    ن شاخص احسـاس وظيفـه، نيـاز بـه پيشـرفت و سـازمان      اي وجداني بودن:
هايي از قبيل شايسـتگي،    ). اين افراد داراي ويژگي1992كري،   شود (كاستا و مك  شامل مي

  شناسي، تالش براي موفّقيت، و نظم دروني هستند.  نظم، وظيفه
سـي رابطـه   بررسي متون در خارج از كشور نشان داد كه تا كنون پژوهشي كه بـه برر 

ــا      ويژگــي ــدارد، ام ــه باشــد وجــود ن ــداران پرداخت هــاي شخصــيتي و عملكــرد شــغلي كتاب
هاي شخصـيتي كتابـداران و يـا دانشـجويان       هايي در زمينه عملكرد شغلي و ويژگي  پژوهش

شناسـي) بـه صـورت جداگانـه انجـام گرفتـه اسـت كـه           كتابداري (= علم اطالعات و دانش
) اشاره كـرد كـه   2013( 1النا، اُكوناليا، آجاني، اُكونويه، اّشينيكتوان به پژوهش اوگون  مي

هاي رضايت شغلي و عملكرد شغلي را در بين كتابداران ايالتي نيجريه مورد بررسي   شاخص
ــرار داده ــژوهش آن   ق ــد. پ ــژوهش آن    ان ــورد پ ــه م ــي و جامع ــا پيمايش ــا را   ه ــدار  87ه كتاب
ها نشان داد كه زنـان    داد. نتايج پژوهش آن  ه تشكيل ميهاي غربي نيجري  هاي ايالت  كتابخانه

تـري نسـبت بـه مـردان       تر و به تبـع آن از عملكـرد شـغلي كـم      كتابدار از رضايت شغلي كم
كتابدار برخوردار بودند. بنابراين، كتابداراني كه به تجربه كردن تمايـل داشـتند از رضـايت    

 شغلي بهتري برخوردار بودند. 

) رابطه بـين ابعـاد شخصـيتي و عملكـرد شـغلي كاركنـان       2012( 2سيكليهكوجي و   ام
هـا نشـان داد، بـاز      هـاي آن   موسسه تحقيقات پزشكي كنيا را مورد بررسي قرار دادنـد. يافتـه  

بينـي عملكـرد     پذير بودن و هيجاني بودن متغيرهـاي اصـلي در پـيش     بودن به تجربه، انعطاف
                                                 
1. Ogunlana, Okunlaya, Ajani, Okunoye, & Oshinaike 
2. Mkoji & Sikalieh 
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توانـد ابـزار     هاي شخصيتي كاركنان مي  بيان كردند كه ويژگيها   چنين، آن  شغلي هستند. هم
   جِبـومتُكـون، سـالم، و ا1گـوم   مفيدي در سنجش رضايت و عملكرد شغلي كاركنان باشد. ف 

هـاي    هاي رهبري و عملكـرد شـغلي كاركنـان كتابخانـه      ) به بررسي رابطه ميان سبك2010(
 نيجريه پرداختند. 

) اشـاره كـرد   2009( 2توان به پژوهش آهورني  تي هم ميهاي شخصي  در زمينه ويژگي
ها نسبت به اسـتفاده    كه به بررسي رابطه صفات شخصيتي دانشجويان كتابداري و نگرش آن

) بـه بررسـي سـه عامـل     2007( 3پرداخته است. گذشته از اين، تال، آيني، و پوپوال 2  از وب 
هـاي دانشـگاهي و     كنـان كتابخانـه  انگيزه كاري، رضـايت شـغلي، و تعهـد سـازماني در كار    

) در پژوهش خود ميان 2004( 4پژوهشي نيجريه پرداختند. تورسن، برادلي، بليس، و تورسن
داري يافتنـد.    گرايي، باز بودن به تجربه و عملكـرد شـغلي رابطـه معنـي      وجداني بودن، برون

نـد، افـرادي بـا انـرژي     گرايي بااليي دار  ها متوجه شدند افرادي كه وجداني بودن و برون  آن
رنجورخـويي و    هـا، ميـان روان    بسيار و داراي اشتياق زياد براي پيشرفت در كـار هسـتند. آن  

هـا،    عملكرد شغلي و ارتقاي عملكرد، رابطه منفي يافتند. نكتـه قابـل توجـه در پـژوهش آن    
 رابطه قوي ميان سطح توافـق و عملكـرد شـغلي از يـك سـو و رابطـه آن بـا ارتقـاي سـطح         

كنـگ، ميـان    در پژوهش خود در چهار سازمان هنـگ ) 2004( 5عملكرد شغلي بود. تيمرمن
گرايي و بـاز بـودن بـه      توافق، وجداني بودن و عملكرد شغلي رابطه مثبت يافت و ميان برون

چنــين، وي، ميــان ســطح     دســت نيــاورد. هــم    اي بــه  تجربــه بــا عملكــرد شــغلي رابطــه    
  دست آورد.  رابطه منفي به رنجورخويي و عملكرد شغلي  روان

هـاي    هـاي بسـياري در زمينـه رابطـه ويژگـي       كه پژوهش  در داخل كشور با وجود اين
ها از جمله فرسودگي شغلي، تعارض،   شخصيتي و عوامل دخيل در كارايي افراد در سازمان

دهد   ها نشان مي  استرس شغلي، عملكرد شغلي و تعهد سازماني انجام گرفته است، اما بررسي
هـاي شخصـيتي كتابـداران      كه در ايران تا كنون پژوهشي در زمينه عملكرد شغلي و ويژگي

                                                 
1. Fatokun, Salaam, & Ajebomogum 
2. Ahorony  

3. Tella, Ayeni,  & Popoola 
4. Thoresen, Bradley, Bliese, & Thoresen 
5. Timmerman 
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هـا در ايـن زمينـه انجـام       هايي كه در ساير رشـته   انجام نشده است، به همين دليل، به پژوهش
هـاي شخصـيتي     ) رابطه ويژگي1393شود. بابائيان، ساماني، و كرمي (  گرفته است، اشاره مي

هـا نشـان داد     هاي مأموريتي ناجا را بررسي كردند. نتايج آن  رد شغلي كاركنان رستهو عملك
پذيري و دلپذير بودن و عملكـرد شـغلي     گرايي، ثبات عاطفي، انعطاف  هاي برون  بين ويژگي

پـذيري و عملكـرد شـغلي كاركنـان رابطـه        رابطه وجود ندارد و تنها بين ويژگـي مسـئوليت  
هـاي غفـاري، نصـر اصـفهاني،       توان به پـژوهش    مي هاي مرتبط  پژوهشوجود دارد. از ساير 
)، 1388)، كريمـي ( 1389)، تـابع بردبـار، كـاظمي، و رنجبـران (    1391دهقاني، و تسـليمي ( 

  ) اشاره كرد. 1383)، ثمري و لعلي فاز (1387خاكپور، يمني، و پرداختچي (
منظـور اسـتخدام افـراد در     در انتخاب نيروي انساني، معيارهاي معمول در گزينش بـه 

هاي شخصيتي و رواني افراد توجـه    شود، در حالي كه به ويژگي  كار گرفته مي  ها به  كتابخانه
هاي دانشگاهي در ارائـه خـدمات     شود. انتخاب نيروي انساني مناسب در كتابخانه  كافي نمي

هـاي    مراجعـان كتابخانـه  كـه    به مراجعان از اهميت خاصي برخوردار است. با توجـه بـه ايـن   
باشـند و بـه ايـن ترتيـب، جـزء        دانشگاهي، دانشـجويان، اسـتادان، و كاركنـان دانشـگاه مـي     

دهـي مناسـب بـه      شوند، بايستي، به منظور خدمات  هاي اجتماعي كشور محسوب مي  سرمايه
هـاي شخصـيتي آنـان توجـه       اين افراد، در گزينش و عملكرد شـغلي كتابـداران بـه ويژگـي    

هـاي      تر به مراحل انتخـاب نيـروي انسـاني كتابخانـه      صي شود. بنابراين، توجه هر چه بيشخا
عنوان اساس رفتارهاي فـردي    هاي شخصيتي آنان به  خصوص توجه به ويژگي  دانشگاهي، به

شان، مسئله اصلي پـژوهش حاضـر اسـت كـه سـعي        بيني عملكرد شغلي  و اجتماعي در پيش
هـاي دانشـگاه     هاي شخصيتي و عملكرد شغلي كتابـداران كتابخانـه    ويژگيشود به رابطه   مي

شهيد چمران و علوم پزشكي جندي شاپور اهواز پرداخته شود. هدف اصلي پژوهش حاضر 
هاي   هاي شخصيتي و عملكرد شغلي در بين كتابداران كتابخانه  شناسايي ميزان رابطه ويژگي

هـاي پـژوهش     ي جندي شاپور اهواز اسـت. فرضـيه  هاي شهيد چمران و علوم پزشك  دانشگاه
هـاي شـهيد چمـران و علـوم       . بين عملكرد شغلي كتابداران شـاغل در دانشـگاه  1عبارتند از: 

هاي شخصـيتي و    . بين ويژگي2داري وجود دارد.،  پزشكي جندي شاپور اهواز تفاوت معني
ي جنـدي شـاپور اهـواز    هاي شهيد چمران و علـوم پزشـك    عملكرد شغلي كتابداران دانشگاه



  )1395بهار  /// فصلنامه علوم و فنون مديريت اطالعات (سال اول، شماره دوم،  148

 

گرايي، توافق، باز بودن   هاي شخصيتي (برون  . بين ويژگي3داري وجود دارد.، و   رابطه معني
 رنجورخويي، و وجداني بودن) با عملكرد شغلي رابطه چندگانه وجود دارد.  به تجربه، روان

  شناسي پژوهش  روش
ا اسـتفاده از مطالعـات   تحليلي و بـ  -پژوهش حاضر به روش پيمايشي، از نوع توصيفي

هـاي شخصـيتي و عملكـرد شـغلي در       نامه به بررسي رابطه بين ويژگي  اي و پرسش  كتابخانه
هاي دانشگاه شـهيد چمـران و علـوم پزشـكي جنـدي شـاپور اهـواز          ميان كتابداران كتابخانه

در ميان  ها  نامه  نفر) پرسش 65پردازد. در اين پژوهش، به دليل كم بودن جامعه پژوهش (  مي
نامـه اسـت و     هـا پرسـش    آوري گرديـد. ابـزار گـردآوري داده     كليه كتابداران توزيع و جمع

) و 1992كـري (   نامه پنج عامل بزرگ شخصـيت كاسـتا و مـك     گران از دو پرسش  پژوهش
  ) استفاده نمودند. 1992( 1نامه عملكرد شغلي پاترسون  پرسش

كنـد كـه عبارتنـد      گيري مي  ت را اندازهعامل اصلي شخصي 5پرسشنامه شخصيتي نئو، 
بودن به تجربه، موافق بودن و وجداني بودن. در ايـن  ز گرايي، با  خويي، برون  ررنجو  از: روان

پرسـش   60شـود و شـامل     ناميـده مـي   NEO-FFIنامه نئو كـه    پژوهش، از فرم كوتاه پرسش
پرسـش   12از عوامل شخصـيت،  گيري هر كدام   است، استفاده شد. در اين فرم، براي اندازه

اي انجـام    درجـه  5گذاري اين پرسشنامه بر روي مقياس ليكرتـي    اختصاص يافته است. نمره
لفاي كرونباخ هر كـدام از  آمتفاوت است. » كامالً مخالفم«تا » كامالً موافقم«گيرد كه از   مي
، بـاز  57/0گرايي   ، برون78/0خويي   رنجور  حاضر عبارت بود از: روانپژوهش ها در  ياسمق

  .  83/0، و وجداني بودن 72/0، توافق 88/0بودن به تجربه 
ماده دارد كـه بـه هـر مـاده روي يـك       10) 1922پرسشنامه عملكرد شغلي (پاترسون، 

ريب پايـايي  ضـ شـود.    (خيلي زيـاد) پاسـخ داده مـي    5(خيلي كم) تا  1اي از  درجه 5مقياس 
 79/0نامه در پژوهش حاضر، برابر با   براي اين پرسشدست آمده به روش آلفاي كرونباخ   به

  بود.

                                                 
1. Patterson  
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هاي آمار توصـيفي شـامل فراوانـي،      هاي حاصل از پژوهش از روش  براي تحليل داده
هـاي    درصد فراواني، ميانگين، انحراف استاندارد و حـداقل و حـداكثر نمـره و نيـز از روش    

بسـتگي پيرسـون و رگرسـيون بـه     براي دو گـروه مسـتقل، هم   tآمار استنباطي شامل آزمون 
نسـخه   1افزار آماري اس پـي اس اس   ها با استفاده از نرم  روش گام به گام استفاده شد و داده

 مورد تحليل قرار گرفتند. 16

  پژوهشهاي  يافته
هاي شهيد چمـران و علـوم پزشـكي جنـدي شـاپور اهـواز بـر          پراكندگي كتابداران دانشگاه

هـاي شـهيد چمـران و      نفر كتابدار دانشـگاه  65از مجموع  است. آمده 1اساس جنسيت در جدول 
درصد) زن بودند. از  4/75نفر ( 49درصد) مرد و  6/24نفر ( 16علوم پزشكي جندي شاپور اهواز، 

 24درصد) مـرد و   2/31نفر ( 10هاي دانشگاه شهيد چمران اهواز،   نفر كتابدار كتابخانه 34مجموع 
هـاي دانشـگاه علـوم پزشـكي       نفر كتابـدار كتابخانـه   31و از مجموع  درصد) زن بودند، 8/69نفر (

  ).1درصد) زن بودند (جدول  1/80نفر ( 25درصد) مرد و  9/18نفر ( 6جندي شاپور اهواز، 
  

هاي شهيد چمران و علوم پزشكي جندي شاپور   . پراكندگي كتابداران دانشگاه1جدول 
  اهواز بر اساس جنسيت

  جنسيت
  شهيد چمراندانشگاه   مجموع

دانشگاه علوم پزشكي جندي 
  شاپور

  
  فراواني

درصد 
  فراواني

  
  فراواني

درصد 
  فراواني

  
  فراواني

درصد 
  فراواني

  9/18  6  2/31  10  6/24  16  مرد
  1/80  25  8/69  24  4/75  49  زن
  100  31  100  34  100  65  جمع

 
 1درصد) داراي مدرك ديـپلم،   8/13نفر ( 9نفر كتابدار مورد بررسي،  65از مجموع 

درصد) داراي مـدرك كارشناسـي    3/52نفر ( 34درصد) داراي مدرك كارداني،  5/1نفر (

                                                 
1. SPSS 
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درصد) داراي مدرك كارشناسـي ارشـد بودنـد كـه بـه صـورت مجـزّا در         2/26نفر ( 17و 
 4/34نفـر (  11درصـد) داراي مـدرك ديـپلم،     1/3نفـر (  1دانشگاه شــهيد چمـران اهـواز،    

  درصد) داراي مدرك كارشناسي ارشد، 2/31نفر ( 10درصد) داراي مدرك كارشناسي و 
درصد) داراي مدرك ديـپلم،   8/18نفر ( 6و در دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز، 

كارشناسـي،  درصد) داراي مدرك  50نفر ( 16درصد) داراي مدرك كارداني،  2/4نفر ( 1
  درصد) داراي مدرك كارشناسي ارشد بودند. 6/15نفر ( 5و 

هـاي شـهيد چمـران و      بين عملكرد شغلي كتابـداران شـاغل در دانشـگاه    -فرضيه اول 
 داري وجود دارد. علوم پزشكي جندي شاپور اهواز تفاوت معني

شـغلي)  هاي شخصيتي و عملكـرد    هاي توصيفي براي متغيرهاي پژوهش (ويژگي  يافته
 آمده است. 2ها در جدول   براي كل آزمودني

  

هاي شخصيتي و عملكرد   هاي توصيفي براي متغيرهاي پژوهش (ويژگي  . يافته2جدول 
  ها  شغلي) براي كل آزمودني

  ميانگين  ترين نمره  پايين  باالترين نمره  شاخص
انحراف 
  استاندارد

  96/3  32/39  31  48  عملكرد شغلي
  89/6  35/31  20  47  رنجورخويي  روان

  83/4  63/42  27  52 گراييبرون
  51/3  58/38  29  44  باز بودن به تجربه
  18/6  37/47  31  58  وجداني بودن

  78/5  63/43  30  54  توافق

 
دسـت    هاي شخصيتي و عملكرد شـغلي بـه    هاي ويژگي  نمره كلي كه براي هر يك از شاخص

بـوده اسـت كـه در     31تـرين    و پـايين  48عملكرد شغلي دهد باالترين نمره   )، نشان مي2آمد (جدول 
هاي دانشگاه شـهيد چمـران و     مجموع نشان دهنده باال بودن عملكرد شغلي در بين كتابداران كتابخانه

ـين، تحليـل داده    باشد. هـم   علوم پزشكي جندي شاپور اهواز مي هـا نشـان داد كـه وجـداني بـودن        چن
  هاي شخصيتي به خود اختصاص داده است.  يباالترين نمره كل را در بين ويژگ

 آمده است. 3در جدول  tنتايج آزمون 
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  t. نتايج آزمون 3جدول 
  Levene's Test  ها  براي برابري ميانگين tآزمون 

  ها  براي برابري واريانس

 %95فاصله اطمينان  

ي 
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193/3  
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724/0-  
  
727/0-  

980  
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213/0  
  
213/0.  
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بـا  ، برابـر  tآزمون  P-valueكه   در راستاي بررسي فرضيه اول پژوهش، با توجه به اين

)، عملكـرد شـغلي در دو گـروه مـورد بررسـي      3) اسـت (جـدول   05/0تر از  (بزرگ 215/0
  شود.  داري ندارد. در نتيجه فرضيه اول پژوهش رد مي  تفاوت معني

هاي شهيد   هاي شخصيتي و عملكرد شغلي كتابداران دانشگاه  بين ويژگي -فرضيه دوم
 داري وجود دارد.  نيچمران و علوم پزشكي جندي شاپور اهواز رابطه مع

هـاي شخصـيتي و عملكـرد شـغلي كتابـداران        نتايج تحليـل همبسـتگي ميـان ويژگـي    
  آمده است. 4هاي شهيد چمران و علوم پزشكي جندي شاپور اهواز در جدول   دانشگاه

  

هاي شخصيتي و عملكرد شغلي كتابداران   . نتايج تحليل همبستگي ميان ويژگي4جدول 
  چمران و علوم پزشكي جندي شاپور اهوازهاي شهيد   دانشگاه

  

رد 
ملك

ع
لي
شغ

ي   
دان
وج

دن
بو

  

ون
بر

  
يي
گرا

  

فق
توا

  

وان
ر

  
رخ

جو
رن يي
و

 به   
دن
 بو
باز

ربه
تج

  

  30/0  - 15/0  19/0  24/0*  58/0  **    -   عملكرد شغلي
  21/0  - 61/0**  38/0**  40/0  **    -   -  وجداني بودن

  22/0  - 45/0**  44/0**  -   -   -   گرايي  برون
  35/0**  - 51/0**  -   -   -   -   توافق

  -25/0*  -   -   -   -   -   رنجورخويي  روان
  -   -   -   -   -   -  باز بودن به تجربه

**P< 0.01              * P<0.05                  
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) نشان داد كـه وجـداني   4ها (جدول   در راستاي بررسي فرضيه دوم، نتايج تحليل داده
چنـين،    عملكـرد شـغلي كتابـداران دارد. هـم    دار و قـوي بـا     بودن داراي رابطه مستقيم معنـي 

دار است. در نتيجه فرضيه   گرايي با عملكرد شغلي كتابداران داراي رابطه مستقيم معني  برون
  شود.  دوم پژوهش حاضر تأييد مي

گرايـي، توافـق، بـاز بـودن بـه تجربـه،         هاي شخصيتي (برون  بين ويژگي -فرضيه سوم 
 دن) با عملكرد شغلي رابطه چندگانه وجود دارد؟رنجورخويي، و وجداني بو  روان

رنجورخويي بـا عملكـرد     ضرايب همبستگي چندگانه متغيرهاي وجداني بودن و روان
  آمده است. 5) در جدول Stepwiseشغلي كاركنان به روش گام به گام (

  
رنجورخويي با   . ضرايب همبستگي چندگانه متغيرهاي وجداني بودن و روان5جدول 

  )Stepwiseشغلي كاركنان به روش گام به گام ( عملكرد

  روش
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  33/0  58/0  وجداني بودن
09/32=F 

001/0 <P 

37/0 - =B  
58/0=b 

66/5 - =t 

001/0<p  

  
  
  
  
  
  

67/
21  

 

) نشـان داد كـه از ميـان    5ها (جدول   در راستاي بررسي فرضيه سوم، نتايج تحليل داده
گرايي، توافق، باز بودن به تجربه، وجـداني بـودن، و     هاي شخصيتي (برون  متغيرهاي ويژگي

رنجورخويي   متغيرهاي وجداني بودن و روانبين،   عنوان متغيرهاي پيش  رنجورخويي) به  روان
 P=001/0باشـند كـه در سـطح      تري براي عملكرد شـغلي مـي   قوي   كننده  بيني  به ترتيب پيش

درصد از واريانس  40، مشخص شد كه (SR)دار است. با توجه به مقدار ضريب تعيين   معني
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گرايي، توافق، و بـاز بـودن     ونبين قابل تبيين است و بر  عملكرد شغلي توسط متغيرهاي پيش
 شود.  كنند. بنابراين، فرضيه سوم پژوهش تأييد مي  بيني نقشي را ايفا نمي  به تجربه در پيش

  گيري بحث و نتيجه
دسـت آمـده، بايـد بيـان داشـت كـه متغيرهـاي وجـداني بـودن و            هـاي بـه    با توجه بـه يافتـه  

كه بخشي از عملكرد شـغلي    كنند؛ يعني اين  مي رنجورخويي بخشي از عملكرد شغلي را تبيين  روان
خويي است كه نشان دهنده اين امـر    رنجور  درصد) مربوط به دو ويژگي وجداني بودن و روان 40(

دار   هـاي شخصـيتي داراي رابطـه معنـي      است كه عملكرد شغلي كتابداران با بعضي از ابعاد ويژگي
  خواني دارد.   ) هم1389ر، كاظمي و رنجبران (باشد، نتيجه حاصل با نتايج تابع بردبا  مي

داري   نشان داد كه ميان عملكرد شغلي كتابداران اين دو دانشـگاه تفـاوت معنـي    tنتايج آزمون 
چنين نشان داد با توجه به نمـره كلّـي كـه عملكـرد بـه        ها هم  نامه  وجود ندارد. بررسي و تحليل پرسش

و  10تـرين    ، پـايين 50رد شـغلي پاترسـون بـاالترين نمـره     نامـه عملكـ    خود اختصاص داد، در پرسـش 
بـوده   31ترين نمره عملكرد شغلي در جامعه پـژوهش حاضـر     جا كه پايين  باشد. از آن  مي 30ميانگين 

ـين     است، بنابراين، عملكرد شغلي در ميان كتابداران اين دو دانشگاه در سطح بااليي مـي  باشـد. در تبي
تـر كتابـداران دو دانشـگاه شـهيد چمـران و        جا كه بيش  وان بيان داشت، از آنت  نتيجه حاضر چنين مي

ـتند       علوم پزشكي جندي شاپور اهواز داراي مدرك كارشناسـي و كارشناسـي ارشـد كتابـداري هس
  رفت كه كتابداران عملكرد شغلي مطلوبي داشته باشند.    بنابراين، چنين انتظار مي

حاضر نشان داد كه ويژگي وجداني بودن بـا عملكـرد   تحليل آزمون همبستگي در پژوهش 
)، و 1388)، كريمـي ( 2004هـاي تيمـرمن (    دار است كه با يافتـه   شغلي داراي رابطه مستقيم و معني
چنين، تحليل اين آزمون نشان داد كه   خواني دارد. هم  ) هم2004تورسن، برادلي، بليس، و تورسن (

هـاي شـهيد چمـران و      داري با عملكرد شغلي كتابداران دانشـگاه   گرايي رابطه مستقيم و معني  برون
علوم پزشكي جندي شاپور اهواز دارد كـه تأييدكننـده نتـايج تورسـن، برادلـي، بلـيس، و تورسـن        

هـاي يـك كتابـدار      توان بيان داشت كـه يكـي از ويژگـي     باشد. در تبيين اين نتيجه مي  ) مي2004(
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و صميمانه بـا مراجعـه كننـده اسـت. بنـابراين، انتظـار نيـز        خوب داشتن روي خوش و ارتباط گرم 
هـاي    گرايي با عملكرد شغلي كتابداران رابطه مثبت داشته باشد. مديران كتابخانـه   رفت كه برون  مي

هـايي كـه افـراد      هاي شهيد چمران و علوم پزشكي جندي شاپور اهواز با توجه بـه ويژگـي    دانشگاه
شناسـي، تـالش بـراي موفّقيـت و نظـم درونـي) و         ي، نظـم، وظيفـه  داراي وجداني بودن (شايسـتگ 

هـا، در    دار ديگران، تمايل به شركت در مهماني  گرا (اجتماعي، دوست  هايي كه افراد برون  ويژگي
ريـزي صـحيح و مناسـب از ايـن دو       توانند بـا برنامـه    وگو) دارند، مي  عمل قاطع، فعال و اهل گفت

  هاي خود استفاده كنند.   كرد و خدمات كتابخانهويژگي براي بهبود عمل
ــي    ــه ويژگ ــان داد ك ــتگي نش ــون همبس ــق و       آزم ــه، تواف ــه تجرب ــودن ب ــاز ب ــاي ب ه

داري با عملكرد شغلي كتابـداران ندارنـد و تـأثير چنـداني بـر        خويي رابطه معني  رنجور  روان
سـتگي چندگانـه   عملكرد كتابداران ندارند. تحليل آزمون رگرسيون نشـان داد ضـريب همب  

گرايي، باز بودن به تجربه، وجـداني بـودن،     هاي شخصيت (برون  براي تركيب خطي ويژگي
بـود، كـه در سـطح    MR =63/0خــويي، و توافـق) بـا عملكـرد شــغلي برابـر بـا          رنجور  روان
001/0<P ــه  معنــي ــه ضــرايب همبســتگي ســاده     دار اســت. ب عــالوه، ايــن ضــريب نســبت ب

هـاي    با عملكرد شغلي مقداري افزايش يافته است. در نتيجه، ويژگـي هاي شخصيت   ويژگي
بيني عملكرد شغلي هستند. به اين معنا كه كتابداراني كه   شخصيتي، متغيرهايي قوي در پيش

رود كه از عملكرد شغلي بهتـري برخـوردار     هاي شخصيتي مطلوبي دارند، انتظار مي  ويژگي
  باشند.

شـود كـه در انتخـاب نيـروي انسـاني        ز پژوهش، پيشنهاد مـي با توجه به نتايج حاصل ا
هاي دانشـگاه شـهيد چمـران و علـوم پزشـكي جنـدي شـاپور اهـواز،           مناسب براي كتابخانه

هـاي تعيـين شخصـيت اسـتفاده       هاي شخصيتي افراد را مد نظر قرار دهند و از آزمون  ويژگي
اي در   ني بـودن از اهميـت ويـژه   گرايي، توافق، و وجـدا   شود. به خصوص، سه ويژگي برون

هـايي در    بيني و موفّقيت عملكرد شغلي كتابداران برخوردارند. به منظور انجام پژوهش  پيش
هاي شخصيتي با عملكرد شـغلي در بـين     . رابطه ويژگي1شود:   آينده، اين موارد پيشنهاد مي
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ار گيرد و با نتـايج ايـن پـژوهش    ها هم مورد بررسي قر  هاي ساير دانشگاه  كتابداران كتابخانه
هـاي دانشـگاهي     . موانع و عوامل مؤثر بر عملكرد شغلي كتابـداران كتابخانـه  2مقايسه شود، 

هــاي شخصــيتي و رضــايت شــغلي و   . رابطــه ميــان ويژگــي3مــورد بررســي قــرار گيــرد، و 
    هاي دانشگاهي مورد بررسي قرار گيرد.  فرسودگي شغلي در بين كتابداران كتابخانه
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Libraries and Librarians in the MOOC age 
Maryam Sarrafzadeh1 

Abstract 
There are huge ways of learning through the internet, from text-based tutorials to 

podcasts, vidcasts, etc. MOOC (Massive Open Online Course) is a recent phenomenon in 
online learning. It has been very popular since 2012 as MOOC offers a complete course 
based on academic pedagogy. It is free and is available to people around the world. Enrolling 
in MOOC does not need any prerequisite. Many papers have discussed the role of libraries 
and librarians in MOOC. They suggest that there are many opportunities in MOOC for 
libraries and librarians to extend their role beyond providing information resources and 
becoming educators. The literature suggests that copyright clearance and teaching 
information literacy are potential roles for librarians. Library and information professionals 
are encourages to enroll in MOOC courses to extend their knowledge and skills and also to 
learn how it works and to get teaching ideas for their information literacy instruction. 

In this paper the history of MOOC and how it works, its structure; challenges and 
opportunities it offers and the roles of librarians and libraries in MOOC have been discussed. 

  
Keywords: MOOC, Massive Open Online Course, Libraries, Librarians 
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Evaluation of faculty members of higher education 
institutions of blended E-learning system 

Somayeh,NazariZade
1

 

Dr. Meysam,Babaiee Farsani
2 

Dr. Saieed,Saieeda
3 

Abstract 
Purpose: Accordingly, the present study aims at assessing the e-readiness and attitudes 

of university faculty members and invitees from Payam-Noor universities of Chaharmahal 
and Bakhtiari Province (Shahrekord and Farsan) towards teaching methods of Blended E-
learning.  

Methodology: All the faculties of universities were studied through a census in 2012. In 
addition, two questionnaires were used to collect data. Data were analyzed in the software 
SPSSv.19 in order to compute descriptive and inferential statistics.  

 Findings: The study revealed two university academic excellence in both manpower 
and use of information technologies are afforded the privilege 0.19 and 0.15. The Findings of 
computer and technical skills very satisfying in a way, in this study, with an average value of 
this variable is 3/50. 

Conclusion: in the attitude towards the establishment of the approach, its opposition to 
60% to 21% as compared to the system were agreed. Statistical analysis, no significant 
differences in age, gender and teaching experience showed how attitudes toward e-learning 
methods combined. 

Keywords: blended e-learning, educational technology, e-readiness, Information and 
communication technology, Institutions of higher education.   
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Children, Media and InteractionAn Investigation 
into the relation between free reading and 

educational achievements among psychology 
students at Ferdowsi University of Mashhad 

Naeimeh Zarif Ghasemian1 

Abstract 
Purpose: “open study” is an approach which could help a lot of people, students in 

particular, to obtain deeper understanding of concepts and events. This research tries to 
analyze the effects of open study on the educational success of psychology students at 
Ferdowsi University, so as to find this community’s ideas on open study and the impact of 
such study on their educational success. 

Method: this is an “applied research” conducted in the form of survey, based on 
Cochrane Formula with 128 undergraduate psychology students as its sample. Survey’s data 
were collected through a researcher-made questionnaire, in which the questions were 
extracted based on content analysis of psychology literature. The validity and reliability of the 
measuring tool were respectively confirmed by a number of teachers as well as experts, and 
Cronbach’s Alpha of 0.83 for the whole questionnaire. 

Findings: open study is influential in students’ success in Farsi theoretical lessons, but 
it has no impact on the outcome of courses like foreign languages. All the students, whether 
having open study or not, unanimously believe that it has a positive influence on the students’ 
educational success. There’s no meaningful relation between open study and students’ 
educational success . 

Conclusion: the findings of this research show that most of students commonly believe 
that open study has positive effect on their educational success, and generally, this kind of 
studying could enhance their scientific growth and prove useful in their educational success. 

Keyword: open study, educational success, Ferdowsi University of Mashhad, 
Psychology Students 
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Recall and precision in the field of knowledge and 
information science in Persian article data bases 

Nazila Rahimpour1 
Dr. Mahdi Mohammadi2 

Abstract 
Purpose: The present study purpose is surveying the Recall and Precision and overlap 

in the databases such as Noormags, Magiran and Sid on the field ofknowledge and 
information science 

Approach (Method): The research has been done as applied and survey approach. In 
order to surveying the amount of recall and precision and overlap in databases, the number 
15 keywords was selected by consultation with   professors. The keywords were searched in 
all three databases simultaneously.  The first 10 results were retrieved at each database, their 
recall, precision and overlap calculated by the formula. 

Finding: The result of research showed that Noormas with the %48 recall has the most 
amount of recall. Then, Sid and Magiran have respectively the %33 and %32 recall and have 
ranked the second and third. In terms of precision, Noormags with the %79 has the most 
amount of precision. Also, the result showed that Noormags with the %10 overlap in title and 
%72 overlap in information resources has the most amount of overlap with other databases. 

Conclusion: The Noormags has a better performance in terms of recall and precision 
than other databases. This data bases have high overlap with other databases in terms of 
information resources. So, Noormags is the most appropriate database for all users in the 
field of knowledge and information science.  

Key words: Recall, Precision, Overlap, Databases 
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Construct and validate a questionnaire Social 
Position Knowledge and Information Science 

profession1 
Dr. Gholam reza Haidari 2 

 Farideh Kaab Omeir3  

Abstract 
Purpose: Any profession or occupation specific social position in society, and to assess 

its position, continued and survival profession or occupation guarantees. So the main purpose 
of this research was to construct and validate a questionnaire for measuring social status of 
Knowledge and Information Science profession.                                                                                                                                  

 Methodology: This is an applied survey research. The face validity and construct 
validity were used to validate questionnaire. Reliability was reviewed by internal consistency 
coefficient.  The population of the study consists total number of the Librarians working in 
Ahwaz libraries (academic, special, and public) was 250 by census.    

Necessity & Innovation: in this research, construct and validate a questionnaire social 
status of the Knowledge and Information have been with a comprehensive overview toward 
the social variables effective.   

Findings: The results of factor analysis show the affect on the social status of 55 items, 
42 items in total correlation which led to categorizing 9 factors were acceptable. Findings 
showed that 9 factors influence the social status of librarians; the intensity of the influence of 
factors from the highest  to the lowest are respectively as: economic factor, standard factor, 
expertise factor, personality factor, educational  factor, information technology factor, 
contact factor, cultural factor, and organizational factor. Results of internal consistency 
(Cranach’s alpha) showed that a questionnaire social status possessed suitable reliability 
coefficients.                                                                                                                                                        

Conclusion: results of this research showed that questionnaire social status had 
satisfactory reliability and validity coefficients and is considered a suitable tool for 
measuring social status in future research.   

Keywords: construct and validate; Social position; Information & Knowledge Science; 
Librarians working in Ahwaz libraries; and Exploratory factor analysis. 
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Surveying the motivation of state universities' 
personnel of Isfahan based on Mcclelland three 

needs theory 
Dr. Ahmad Shabani

 
Nayereh Moradiannejad

 
Rasul Saadat


 

Dr. Saeed Rajaiipour
 

Abstract:  
Purpose: The research aimed to investigate the motivation of personnel of the state 

universities' libraries of Isfahan based on Mcclelland three needs theory.  
Methods: The research method was descriptive survey study and aresearcher – made 

questionnairewasutilized. The population consisted of 164 personnel of the state universities' 
libraries of Isfahan (managers, officials, librarians) including the University of Isfahan, 
Isfahan University of Medical Sciences, and Isfahan University of Technology. The validity of 
the questionnaire was measured in content and the reliability by using Cronbach's Alpha 
estimated at 0. 91.  Random stratified sampling method was used.  For analyzing the data 
SPSS18 and at descriptive statistics level  (mean and standard deviation) and at inferential 
statistics  (Single – sample – test) were used.  

Results: The research findings regarding to t-test  (Sig<. 05)showed that the motivation 
of the personnel was higher thantheaverage level.  On the other hand, Hotelling's t-test 
findings showed that the mean difference of motivation's points was significant.  

Conclusion: The motivation of personnel including motivation to succeed, motivation 
to power, and motivation to belonging, in the state universities' libraries of Isfahan is in a 
good condition in personnel's view.  

Keywords: Mcclelland three needs theory, Motivation, University libraries, Isfahan 
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The relationship between personality characteristics 
and job performance among librarians of shahid 

Chamran University and medical Science University 
of Jondishapoor of Ahwaz 

Abolfazl Asadnia1 
Peyman Jalilpour2 

Vahid Ahmadi3 
Mehdi Baryaji4 

Abstract 
Purpose: This study Targets the relationship between personality characteristics and 

job performance in the Shahid Chamran University and medical Science university of 
Jondishapoor of Ahwaz librarians. 

Methodology: The present study is a survey and descriptive one. To collect data 
Questionnaires from five major NEO-FFI personality and job performance Factors were 
used. The participants consisted of all the Shahid Chamran University librarians and medical 
Science university of Jondishapoor Librarians of Ahwaz in 2015. To analyze the data 
descriptive statistics such as mean, standard deviation and frequency analysis of t two 
independent groups, Pearson's correlation and stepwise regression were used. 

Findings: Findings revealed that there is a direct relationship between job 
performance and of conscience (r=0/58, P=0/01) and job performance, and extroversion 
(r=0/24, P=0/05). The results of t-test showed that there is no significant difference between 
these two universities librarians' job performance. Also, based on regression analysis, moral 
and psychological Neuroticism variables were strong for casters of job performance that 
explained 40 percent of variance of it. 

Conclusion: Personality characteristics are strong variables in predicting job 
performance, this means that libraries have a good personality traits are expected to have 
better job performance. 

Keywords: personality characteristics, job performance, librarians, shahid Chamran 
University of Ahwaz, medical Science University of Jondishapoor of Ahwaz. 
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