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Abstract: Information literacy and its competencies in workplace play a
key role in evaluating workforce. However, information literacy models
and its definitions cannot be generalized to different contexts. Designing
library software by nature is a profession whose tasks are directly tied
to information literacy and information technology competencies. In
addition, human resource (software designer) is a crucial element of
library software designing process. The aim of the present study is to
investigate factors affecting information literacy needed by library software
developers. The research population contains 15 experts in library
software designing team including ‘an operator’, ‘a system analyst’, ‘a
supporter’ and ‘a graphic artist’ that have rich and extensive knowledge
of the field. The sampling method is snowball sampling and respondentdriven sampling. In terms of methodology, the present study fall into the
category of qualitative research. To collect the data, semi-structured
interviews has been used. After transcribing the interviews, their written
versions were subject to qualitative content analysis. First, capabilities of
each job were explained. Common capabilities of team members were
then identified and categorized. These common capabilities include team
working capability, informational flexibility, information technology (IT)
knowledge, and librarianship knowledge. The findings indicate the main
components of information literacy to be: consideration on information
need, information search and access, information retrieval, methods
of information evaluation, information organization and information
dissemination. Moreover, the sub-components were identified for each
factor separately.
Keywords: Information Literacy, Workplace, Library Software Designer,
Contextual Research
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چكيــده :ســواد اطالعاتــی و قابلیتهــای آن در محیــط کار ،معیــار مهــم ســنجش
نیــروی کار اســت .مدلهــا و تعاریــف ارائهشــده از ســواد اطالعاتــی قابــل تعمیــم
بــه بافتهــای مختلــف نیســتند .طراحــی نرمافــزار کتابخانــه یکــی از مشــاغلی
اســت کــه بهطــور مســتقیم بــا مهارتهــای کامپیوتــری و ســواد اطالعاتــی
ارتبــاط دارد .رکــن اصلــی در فراینــد طراحــی نرمافــزار کتابخانــه ،نیــروی انســانی
(طــراح نرمافــزار) اســت .بنابرایــن ،ایــن پژوهــش بــا هــدف «ارائــة الگویــی از
مؤلفههــای ســواد اطالعاتــی بــرای تیمهــای طراحــی نرمافــزار کتابخانــه» انجــام
گرفتــه اســت .جامعــة آمــاری پژوهــش حاضــر 15 ،نفــر از متخصصــان خبــرة تیــم
طراحــی نرمافــزار کتابخانــه شــامل «پیادهســاز»« ،تحلیلگــر سیســتم»« ،پشــتیبان»
و «گرافیســت» هســتند کــه در ایــن حــوزه بهعنــوان افــراد غنــی از اطالعــات
شــناخته شــدهاند .جامعــة پژوهــش بــهروش «نمونهگیــری گلولــهبرفــی» و نیــز
«نمونهگیــری مبتنــی بــر معرفــی مشــارکتکننده» انتخــاب شــده اســت .پژوهــش
حاضــر بــ ه شــیوة کیفــی انجــام شــده و ابــزار گــردآوری اطالعــات ،مصاحبــة
نیمهســاختاریافته اســت .پــس از پیادهســازی مصاحبههــا ،دادههــا بــا روشهــای
کیفــی تحلیــل و دســتهبندی شــدند .ابتــدا توانمندیهــای هــر عنــوان شــغلی
بــ ه تفکیــک مشــخص شــد .ســپس ،مهارتهــای مشــترک بیــن اعضــای تیــم
شناســایی و دســتهبندی شــدند .ایــن مهارتهــا عبارتانــد از :قابلیــت کار تیمــی،
انعطافپذیــری اطالعاتــی ،دانــش فنــی آیتــی و دانــش کتابــداری .مؤلفههــای
اصلــی ســواد اطالعاتــی بهدســت آمــد کــه عبارتانــد از :توجــه بــه نیازهــای
اطالعاتــی ،جسـتوجو و دسترســی بــه اطالعــات ،بازیابــی اطالعــات ،روشهــای
ارزیابــی اطالعــات ،ســازماندهی و مستندســازی اطالعــات و اشــتراک اطالعــات
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همچنین ،مؤلفههای فرعی در هر بخش بهتفکیک مشخص شد.
كليدواژهها :سواد اطالعاتی ،محیط کار ،طراحان نرمافزار کتابخانه
 .1مقدمه

از زمــان پیدایــش مفهــوم ســواد اطالعاتــی ،تعاریــف بیشــماری از آن ارائــه شــده اســت .در

ابتــدای دهــة  ،1980تعریفــی کــه «انجمــن کتابــداران آمریــکا» 1از ســواد اطالعاتــی ارائــه کــرده بود،

مــورد پذیــرش همــگان قــرار گرفــت (نظــری  .)1384ایــن انجمن ســواد اطالعاتــی را مجموعـهای از

قابلیتهــا معرفــی میکنــد کــه فــرد را قــادر میســازد تــا تشــخیص دهــد چــه زمانــی بــه اطالعــات

نیــاز دارد و توانایــی مکانیابــی ،ارزیابــی و اســتفادة مؤثــر از اطالعــات را داشــته باشــد .عــاوه بــر

«انجمــن کتابــداران آمریــکا»« ،مجمــع کتابــداران دانشــگاهی اســترالیا» 2و «جامعــة کتابخانههــای
دانشــکدهای ،ملــی و دانشــگاهی» 3نیــز اســتانداردهایی را بــرای ســواد اطالعاتــی تدویــن کردهانــد.

ایــن اســتانداردها بیشــتر روی محیطهــای آموزشــی و باالخــص دانشــگاهها تمرکــز دارنــد.

همچنیــن ،ایــن اســتانداردها ســایر محیطهــا مثــل محیطهــای کاری یــا اجتماعــی را نادیــده

میگیرنــد ( .)Hoyer 2010در حالــی کــه ســواد اطالعاتــی معیــاری مهــم بــرای ســنجش نیــروی
کار اســت ،امــروزه ارزش اطالعــات و دانــش بــه مســئلهای ضــروری و مهــم بــرای ســازمانهای

دولتــی و خصوصــی تبدیــل شــده اســت .ســواد اطالعاتــی و قابلیتهــای آن ،نظیــر تفکــر انتقــادی
و یادگیــری مادامالعمــر بــرای کارفرمایــان خیلــی مهــم اســت؛ زیــرا کارفرمایــان نیــاز بــه نیــروی
کاری دارنــد کــه آمادگــی و توانایــی کافــی جهــت یادگیــری مــداوم مهارتهــای جدیــد را داشــته

باشــند (.)Head 2012

طــی دهههــای اخیــر ایــن مســئله از ســوی ســازمانها و کارگزاریهــای مختلــف دولتــی و

خصوصــی بهوضــوح مطــرح شــده اســت کــه بســیاری از دانشآموختــگان فاقــد مهارتهایــی

هســتند کــه ضامــن موفقیــت شــغلی و تحصیلــی اســت (نظــری )1384؛ زیــرا مهارتهــای ســواد

اطالعاتــی آمــوزش دادهشــده توســط متخصصــان در بافتهــای آموزشــی ،بــا مهارتهــای مــورد
نیــاز در محیــط کار متفــاوت اســت .آموزشهایــی کــه کتابــداران و اعضــای هیئــت علمــی در
محیطهــای آموزشــی بــه دانشــجویان میدهنــد ،بــرای عملکــرد آتــی آنهــا در محیــط کار کافــی

)2. Council of Australian University Libraries (CAUL

)1. American Library Association (ALA

)3. Society of Collage, National & University Libraries (SCONUL
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نیســتند .آنهــا بــه مهارتهایــی فراتــر از آن نیازمندنــد ( .)Lloyd & Williamson 2008در عمــل،
افــراد و ســازمانها زمانــی وارد چرخــة «باســواد اطالعاتیشــدن» میشــوند کــه بــه بســتههای

ســواد اطالعاتــی دسترســی داشــته باشــند کــه بــا مســائل و شــرایط خــاص آنهــا تناســب دارد (نظری

« .)1394لیمبــرگ» نیــز در پژوهــش خــود ویژگیهــای عمومــی یادگیــری ســواد اطالعاتــی را بــه

چالــش میکشــد و نظریــة «جداســازی اطالعــات از بافــت» 1را رد میکنــد (.)Limberg et al. 2012

در ســالهای اخیــر مطالعــات زیــادی در مــورد ســواد اطالعاتــی در محیــط کار انجــام

گرفتــه اســت .ایــن پژوهشهــا اهمیــت پرداختــن بــه ایــن مســئله در محیــط کاری و آشــنا ســاختن

کارکنــان بــا ایــن مفهــوم را نشــان دادهانــد .ســواد اطالعاتــی بــرای افــراد مختلــف و در بافتهــای

گوناگــون ،معانــی متنوعــی دارد .ایــن امــر بهدلیــل تفــاوت در محیطهــای کاری اســت کــه موجــب

تفــاوت در نحــوة آمــوزش و مهارتهــای مــورد نیــاز میشــود .افــراد ،بســته بــه شــغلی کــه دارنــد،
مهارتهــای متفاوتــی نیــاز دارنــد.

در حــوزة کتابــداری و اطالعرســانی طراحــی نرمافــزار کتابخانــه یکــی از مشــاغلی اســت

کــه بهطــور مســتقیم بــا مهارتهــای کامپیوتــری و ســواد اطالعاتــی ارتبــاط دارد .رکــن اصلــی

در فراینــد طراحــی نرمافــزار کتابخانــه ،نیــروی انســانی یــا تیــم طراحــی نرمافــزار اســت .طراحــان
نرمافــزار کتابخانــه بهدلیــل نقــش واســطه و میانجــی کــه دارنــد ،یعنــی بــا توجــه بــه اینکــه بیــن

اطالعــات ذخیرهشــده در نرمافــزار و کاربــران ارتبــاط برقــرار میکننــد ،دارای اهمیــت زیــادی

هســتند و ســواد اطالعاتــی آنهــا بســیار مهــم اســت .طراحــان نرمافــزار نقــش کلیــدی در فراینــد

طراحــی ،نصــب ،آزمایــش و پشــتیبانی نرمافزارهــای کامپیوتــری دارنــد (Abdi, Partridge & Bruce

 .)2013تاکنــون مطالعــهای انجــام نگرفتــه کــه ســواد اطالعاتــی طراحــان نرمافــزار کتابخانــه را

بررســی کنــد .ایــن پژوهــش شــکاف موجــود را پــر خواهــد کــرد .ایــن پژوهــش دیــد بهتــری در
مــورد ســواد اطالعاتــی بهویــژه در بافــت طراحــی نرمافــزار کتابخانــه ارائــه میدهــد.

 .2سؤاالت پژوهش

1 .1توانمندیهای مورد نیاز هر یک از اعضای تیم طراحی نرمافزار کتابخانه چیست؟

2 .2مفهـوم سـواد اطالعاتـی از دیـدگاه جامعـة طراحان نرمافـزار کتابخانه چیسـت و چـه مؤلفههایی
دارد؟

1. decontextualized notion of information
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 .3پیشینة پژوهش

پیشــینة پژوهــش بــر اســاس الگــوی «نظــری» ( )1392و بــا اســتفاده از دو دیــدگاه «موضوعــی»

و «روششــناختی» کــه حاصــل دریافتهــای پژوهشــگر از مبانــی نظــری پژوهــش هســتند ،تحلیــل

شــده اســت .پژوهشهــای ســواد اطالعاتــی از منظــر «موضوعــی» ،در ســه محیــط مجــزای آمــوزش،

محیــط کار ،و اجتمــاع انجــام گرفتــه اســت.

در محیــط آموزشــی (شــامل دانشــگاه و مدرســه) ،پژوهشهــای ســواد اطالعاتــی در

حوزههــای مختلــف و بــا رویکردهــای متفاوتــی انجــام گرفتهانــد .حجــم زیــادی از ایــن
پژوهشهــا بــه بررســی ســواد اطالعاتــی دانشــجویان پرداختهانــد (پندپذیــر و چشمهســهرابی

1389؛ پریــرخ ،ارســطوپور و نــادری 1390؛ نوکاریــزی و دهقانــی 1392؛ شــیبانی ،جمالــی مهموئــی
و اصنافــی 1390؛ یزدانــی  .)1391برخــی پژوهشهــا نیــز ســواد اطالعاتــی دانشآمــوزان را در

محیــط مــدارس بررســی کردهانــد (پورصالحــی ،زندیــان و فهیمنیــا 1390؛ اســفندیاریمقدم

وکاشــینهنجی .)1390همچنیــن ،تعــدادی از پژوهشهــا بــه بررســی ســواد اطالعاتــی اعضــای
هیئــت علمــی پرداختــه انــد (مقــدسزاده 1387؛ آزاد پیل ـهرود  .)1387بــا مطالعــة متــون میتــوان

دریافــت کــه اکثــر اســتانداردها ،سیاس ـتها و خطمش ـیهای تدوینشــده نیــز در زمینــة آمــوزش

و بهخصــوص آمــوزش عالــی هســتند (;Lloyd & Williamson 2008; Johnston & Webber 2003

Crawford 2013؛ رضایــی و فتحیپــور  .)1389همچنیــن ،یــک عقیــدة ثابــت وجــود دارد مبنــی

بــر اینکــه ایــن اســتانداردها عمومــی و قابــل تعمیــم بــه همــة بافتهــا و جنبههــای مختلــف

زندگــی روزمــره اســت ( .)Lloyd 2012امــا واقعیــت غیــر از ایــن اســت ،چــرا کــه ممکــن اســت

ایــن اســتانداردها در محیــط کار یــا محیــط اجتماعــی ،معیــار قــرار نگیرنــد .ســواد اطالعاتــی در

اجتمــاع نیــز محــور برخــی پژوهشهــای خارجــی بــوده اســت .از جملــهHoyer (2003); Monge

) & Frisicaro- Powlowski (2013); Lloyd & Williamson (2008مفهــوم ســواد اطالعاتــی را در متــن

اجتمــاع بررســی کردهانــد .از دیــدگاه ایــن محققــان ،گســترة ســواد اطالعاتــی بایــد از محیطهــای
دانشــگاهی بــه تمــام عرصههــای حیــات بشــری افزایــش یابــد.

محیطهــای کاری هنــوز هــم بهعنــوان حــوزهای دســتنخورده بــرای پژوهشهــای ســواد

اطالعاتــی بــه شــمار میآینــد ( .)Lloyd 2011بســیاری از پژوهشهــای صورتگرفتــه در محیــط

کار ،کتابــداران را مــورد مطالعــه قــرار دادهانــد؛ از جملــه( :رحیمــی ،الماســی و آلمختــار 1384؛
ابــاذری و پورنقــی 1387؛ برجیــان و خســروی 1391؛ ســیامک و احمدینســب 1391؛ شــعبانی و

همــکاران  .)1391کتابــداران بــه ایــن دلیــل مــورد مطالعــه قــرار گرفتهانــد کــه از جملــه گروههایــی
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هســتند کــه ســواد اطالعاتــی در متــن کار آنــان قــرار دارد و بــهنوعــی از کاربــران و اشــاعهدهندگان

ایــن مهــارت محســوب میشــوند .آنــان در واقــع ،یکــی از موجهتریــن گــروه از افــراد بــرای
آمــوزش ســواد اطالعاتــی بــه شــمار میرونــد (برجیــان و خســروی .)1390

برخــی پژوهشهــا عــاوه بــر کتابــداران ،بــه مطالعــة ســواد اطالعاتــی ســایر محیطهــای کاری

مثــل ســازمانهای دولتــی (نیکپــور ،منظــری توکلــی و رجائینــژاد  )1390یــا بیمارســتانها ماننــد

شــغل پرســتاری (حبیبــی ،رضاییهاچهســو و طبقــی  )1389پرداختهانــد .در خــارج از کشــور نیــز،
پژوهشهایــی چــون

;)Lawal et al. (2012); Lawal et al. (2014); Lloyd (2006); Head (2012

) Webber, Boon and Johnston (2005); Abdi, Partridge & Bruce (2013ســواد اطالعاتــی را در

محیطهــای کاری مختلــف بررســی کردهانــد .مطالعــۀ تجربیــات ســواد اطالعاتــی در محیــط کار،

نوعــی هنجارشــکنی در پارادایــم غالــب ســواد اطالعاتــی اســت .بحــث در مــورد مفهــوم ســواد
اطالعاتــی در محیــط کار ،ایــن گفتمــان را وســیعتر میکنــد و توانایــی مــا را در مفهومســازی

ســواد اطالعاتــی افزایــش میدهــد ( .)Lloyd 2012برخــی پژوهشهــای داخــل کشــور از جملــه

«قاســمی» ()1385؛ «نظــری» ( )1385و «ســیامک» ( )1386اقــدام بــه تدویــن یــا ترجمــة اســتاندارد
و ابــزار ســنجش یــا طراحــی مــدل ســواد اطالعاتــی کردهانــد کــه در نــوع خــود ارزشــمند اســت.
از منظــر روششــناختی ،اغلــب پژوهشهــا بهصــورت پیمایشــی انجــام گرفتــه اســت

(علینــژاد و همــکاران 1390؛ پندپذیــر و چشمهســهرابی 1389؛ نوکاریــزی و دهقانــی 1392؛
بیگدلــی و همــکاران 1390؛ مقــدسزاده 1378؛ آزاد پیل ـهرود 1387؛ رحیمــی و همــکاران 1384؛

فرجــی خیــاوی و همــکاران 1392؛ میرزاصفــی و همــکاران  .)1390ایــن پژوهشهــا اغلــب
بهصــورت ک ّمــی بــوده و تنهــا بــه ســنجش ســواد اطالعاتــی پرداختهانــد .تقریبـاً در تمــام پژوهشهــا

ابــزار مــورد اســتفاده «پرسشــنامه» بــوده اســت کــه بــا اســتفاده از اســتانداردها یــا مدلهــای ســواد
اطالعاتــی ســاخته شــده اســت .اینکــه نتایــج اســتانداردهای ســواد اطالعاتــی (از جملــه )ACRL

را در قالــب ســؤاالت تســتی 1قــرار دهیــم ،خطرنــاک اســت و مثــل ایــن اســت کــه مجموع ـهای از

مهارتهــا و دانــش پیچیــده را در قالــب ســؤاالت ســاده و ســطحی قــرار داده باشــیم (.)Lloyd 2011
در مقابــل ،پژوهشهایــی کــه نــگاه کیفــی بــه موضــوع ســواد اطالعاتــی داشــتهاند ،ماننــد

Bruce (1999); Lawal et al. (2012); Lawal et al. (2014); Lloyd (2006); Head (2012); Webber,

) Boon and Johnston (2005); Nazari (2011); Abdi, Partridge & Bruce (2013بــا اســتفاده از
1. tick the box
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روشهایــی چــون پدیدارشناســی ،گرانــدد تئــوری 1و آمیختــة اکتشــافی ســواد اطالعاتــی را مطالعــه

کردهانــد .ابــزار مــورد اســتفاده مصاحبههــای عمیــق یــا نیمهســاختاریافته و نیــز گروههــای بحــث
متمرکــز بــوده اســت .تنهــا پژوهــش بافتــی انجامگرفتــه در حــوزة ســواد اطالعاتــی ،پژوهــش

) Nazari (2011اســت کــه یــک مــدل بافتــی از ســواد اطالعاتــی در بافــت رشــتة «سیســتم اطالعــات

جغرافیایــی» 2در محیطهــای یادگیــری الکترونیکــی ارائــه میدهــد.

همانگونــه کــه اشــاره شــد ،مطالعــات زیــادی در مــورد ســواد اطالعاتــی در محیــط کار انجــام

گرفتــه اســت .ایــن پژوهشهــا اهمیــت پرداختــن بــه ایــن مســئله در محیــط کاری و آشــنا ســاختن

کارکنــان بــا ایــن مفهــوم را نشــان دادهانــد .بــا توجــه بــه اهمیــت فهــم فعالیتهــا و مســائل در
فهــم چیســتی ســواد اطالعاتــی ( ،Nazari 2011نظــری - )1394یعنــی نیــاز بــه پژوهــش بافتــی ســواد

اطالعاتــی -ایــن پژوهــش قصــد دارد بــا رویکــرد بافتــی بــه فهــم فعالیتهــای تیــم طراحــی نرمافــزار
کتابخانــه و شناســایی نیــاز اطالعاتــی و مهارتــی و منابــع مــورد نیــاز بــرای تأمیــن ایــن نیازها بپــردازد.
 .4روش پژوهش

ایــن پژوهــش بهصــورت کیفــی انجــام شــده و از نظــر روششناســی ،آمیختــة اکتشــافی

اســت .جامعــة آمــاری پژوهــش 15 ،نفــر از متخصصــان طراحــی نرمافــزار کتابخانــه (برنامهنویــس،

توســعهدهنده ،تحلیلگــر سیســتم ،گرافیســت و پشــتیبان نرمافــزار) هســتند کــه در ایــن حــوزه

بهعنــوان افــراد صاحــب تجربــه در شــغل مــورد نظــر شــناخته شــدهاند .ایــن افــراد نقــش

صاحبنظــران کلیــدی را ایفــا میکننــد ،بهطــوری کــه بارهــا میتــوان از آنــان اطالعــات قابــل
3

توجهــی را در یــک دورة زمانــی بهدســت آورد (بــازرگان و بــازرگان  .)1393بــرای انتخــاب جامعــة
پژوهــش ،از اســتراتژی «گلولــهبرفــی» و نیــز «نمونهگیــری مبتنــی بــر معرفــی مشــارکتکننده»

4

اســتفاده شــده اســت .از آنجــا کــه مشــارکتکنندگان بــر جامعــة مــورد مطالعــه اشــراف کامــل

داشــتند ،نمونههــای مــورد مطالعــه بــرای مصاحبههــای بعــدی بــر پایــة معرفــی آنــان انتخــاب
شــد .منبــع اصلــی اطالعــات ،مصاحبــة نیمهســاختاریافته اســت .در ایــن نــوع مصاحبــه درجــهای

از انعطافپذیــری وجــود دارد و مصاحبهشــونده مجبــور نیســت ســؤاالت و چندوچــون مصاحبــه
1. Grounded Theory
)2. Geographic Information System (GIS
3. key informants
4. respondent-driven sampling
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را از پیــش طراحــی کنــد .بــههمیــن دلیــل ،یــک راهنمــای مصاحبــه از قبــل طراحــی شــده اســت.
در پژوهشهــای کیفــی ،بــه ســه نــوع روایــی «توصیفــی»« ،تفســیری» و «تئوریکــی (نظــری)»

اشــاره کردهانــد (فقیهــی و علیــزاده  ،1384فیضــی و سرکیســیان « .)1387روایــی توصیفــی»
بــه صحــت دادهای موضــوع گزارششــده توســط محقــق اشــاره دارد .بــرای حصــول روایــی
توصیفــی ،اطالعــات گردآوریشــده همــان روز ثبــت شــدند .بعضــی دادههــا حیــن مصاحبــه و

مشــاهده ثبــت شــدند و برخــی دیگــر پــس از تــرک محــل ،یادداشـتبرداری شــدند .ضمــن انجــام
مصاحبــه نیــز یادداشــتبرداری صــورت میگرفــت .مهمتریــن اســتراتژی بــرای کســب «روایــی

تفســیری» ،بازخــورد مشــارکتکننده اســت .بــر ایــن اســاس ،پــس از تحلیــل مصاحبههــا ،محتــوای

کدگــذاری جمــات مصاحبهشــوندگان بــه آنهــا ارســال شــد تــا نظــرات آنهــا در مــورد مطابقــت
گفتههــا و فراینــد کدگــذاری دریافــت شــود .همچنیــن ،بهمنظــور کســب روایــی تئوریکــی از

تجربــة متخصصــان ســواد اطالعاتــی و کتابــداری و اطالعرســانی اســتفاده شــد.
 .5تحليل يافتهها

بــرای تحلیــل یافتههــای پژوهــش ،ابتــدا مصاحبههــای انجامشــده بهدقــت پیادهســازی

شــدند .ســپس ،بــه هــر مصاحبهشــونده یــک کــد و بــه هــر پاراگــراف یــک شــماره اختصــاص
داده شــد .از ایــن شــمارهگذاریها بهعنــوان اســتناد بــرای هــر کــد استخراجشــده از متــن اســتفاده

شــده اســت .بهعنــوان مثــال ،اســتناد «الــف »2-کــه «الــف» بــه متخصــص اول اشــاره میکنــد و
عــدد  ،2بــه شــمارة پاراگــراف متــن مصاحبــه اســتناد میکنــد.
توانمندیهای مورد نیاز هر شغل

در جــدول زیــر ،توانمندیهــای مــورد نیــاز متخصصــان بــهتفکیــک عنــوان شــغلی (بهطــور

مثــال پشــتیبان ،تحلیلگــر سیســتم ،پیادهســاز و  )...بــههمــراه اســتنادات مربوطــه بیــان شــده اســت.
ایــن مهارتهــا از دل مصاحبــه بــا اعضــای جامعــه اســتخراج شــدهاند.
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جدول  .1توانمندیهای مورد نیاز هر شغل
عنوان شغلی

توانمندیهای مورد نیاز

استناد مربوطه

تحلیلگر سیستم

داشتن شم تجاری

الف ،78-الف ،76-ب ،9-ب21-

کار تیمی

الف ،46-الف ،47-ب،14-

آشنایی با به حوزة کتابداری و اطالعرسانی

الف ،5-ب ،2-ب8-

دانش فنی آیتی

ب ،2-ب ،14ب15-

داشتن ذهن تحلیلگر

الف ،5-ب2-

آشنایی با دیتابیسهای مختلف و قابلیتهای آنها

ب ،2-ب ،17-ب18-

آشنایی با انواع زبانهای برنامهنویسی

ب ،16-ب3-

آشنایی با انواع روشهای تحلیل و طراحی

الف ،8-ب ،15-ب ،9-ب13-

انعطافپذیری اطالعاتی

الف ،47-ب29-

توانایی نوشتن use case

ب ،9-ب ،10-ب16-

توانایی رسم Active Diagram

ب ،24-ب25-

دانش کتابداری

ج ،2-ج ،7-د4-

دانش فنی کامپیوتر

ج ،3-ج ،16-ج ،15-د8-

کار گروهی

ج ،9-د ،3-د ،4-د27-

تسلط کامل به نرمافزار

ج ،11-د6-

انعطافپذیری اطالعاتی

ج22-

زبان انگلیسی

ج ،4-ج10-

آشنایی با نرمافزارهای دیگر

ج ،23-ج ،22-د18-

نرمافزارهای گرافیکی مثل فتوشاپ ،ایالستریتور و ...

هـ ،4-هـ5

نرمافزارهای انیمیشنی

هـ4-

ابزارهای وب مثل  ،css ،htmlجاوا اسکریپت

هـ  ،4-هـ ،21-هـ22-

تسلط بر زبان برنامهنویسی

هـ  ،2-هـ  ،6-هـ7-

دانش فنی کامپیوتر

هـ  ،5-هـ 6-

دانش کتابداری

هـ 6-

قوة تجزیه و تحلیل و هوش باال

هـ  ،7-هـ ،19هـ20-

بهروز بودن

هـ  ،27-هـ28-

پشتیبان

گرافیست

انعطافپذیری اطالعاتی
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عنوان شغلی

توانمندیهای مورد نیاز

استناد مربوطه

پیادهساز

بهروز بودن

و ،4-و ،7-ز12-

داشتن ذهن الگوریتمیک (ریاضی)

و ،4-و ،29-ز3-

آشنایی با استانداردهای پیادهسازی

و ،5-ز3-

تسلط به زبانهای برنامهنویسی

و ،12-ز ،9-ز26-

آشنایی با الگوهای طراحی ()Design Pattern

و12-

کار تیمی

و ،7-و ،27-ز6-

زبان انگلیسی

و ،7-و ،10-و30-

انعطافپذیری اطالعاتی

ز15-

دانش ریاضی

و7-

بهطــور کلــی ،توانمندیهــای مشــترک بیــن اعضــای تیــم طراحــی نرمافــزار کتابخانــه کــه

جامعــة پژوهــش بدانهــا اشــاره کــرده بــود ،عبارتانــد از:

 .1قابلیــت کار تیمــی :کارگروهــی (تیمــی) مهمتریــن توانمنــدی اســت کــه جامعــة پژوهــش بــه
آن اشــاره داشــتند .در واقــع ،یکــی از معیارهــای «باســواد اطالعاتیبــودن» قابلیــت کار تیمــی اســت.
اغلــب پروژههــای طراحــی نرمافــزار کتابخانــه بهصــورت تیمــی انجــام میشــود و در آن وظایــف

و مســئولیتها بیــن اعضــای تیــم تقســیمبندی میشــود .در واقــع ،در ایــن پروژههــا متخصصــان

کامپیوتــر و متخصصــان کتابــداری بــا هــم تعامــل دارنــد.

«اول تواناییهــای ماشــین را بــرای کتابــدار توضیــح میدهــم ،بــه او منتقــل میکنــم

کــه ماشــین میتوانــد ایــن کار را بــرای تــو انجــام دهــد .یعنــی اول بایــد بدانــد توانایــی

ماشــین چــه چیزهایــی هســت ،بعــد از کتابــدار بپرســیم از ماشــین چــه میخواهــی.
الــف»14-

«مــن هنــوز هــم میگویــم ایــن یــک کار تیمــی اســت و یــک متخصــص کامپیوتــر
بهتنهایــی نمیتوانــد موفــق باشــد .الــف»46-

«پــروژة موفــق «رســا» ثابــت کــرد کــه بــرای موفقیــت اینگونــه پروژههــا بایــد تیــم

متخصــص کامپیوتــر و کتابــدار کنــار هــم باشــند .ب»17-

 .2انعطافپذیــری اطالعاتــی :اطالعــات عنصــر اساســی و کلیــدی بــرای تمامــی شــرکتکنندگان

اســت .باســواد اطالعاتــی بــودن در ایــن مرحلــه شــامل دو مفهــوم کلــی اســت :بـهروز بــودن ،و خــود

را ب ـهروز نگــه داشــتن ،چــرا کــه در ایــن دوره ،فعالیتهــای اطالعاتــی بایــد بتواننــد بهراحتــی در
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محیطهــای دائمـاً در حــال تغییــر بــه ســرعت منطبــق و وفــق داده شــوند .بــههمیــن دلیــل ،کارکنــان

بایــد «انعطافپذیــری اطالعاتــی» داشــته باشــند .مفهــوم انعطافپذیــری اطالعاتــی یعنــی توانای ـی
اســتفاده از آموختههــا و دانــش خــود بــرای انتقــال از یــک محیــط بــه محیــط دیگــر و اســتمرار

عملکــرد.

«اســتاندارد همــان اســت ،فقــط یکســری تئــوری کــه در  UIتأثیــر دارد ،مثــ ً
ا شــما

وقتــی داریــد بــرای یــک بانــک نرمافــزار مینویســید ،دگمــة الگیــن ابتداییتریــن
دگمــه اســت ،ولــی بــرای یــک کتابــدار دگمــة جســتوجو ابتداییتریــن دگمــه
اســت .مفهــوم اون المانهایــی کــه از لحــاظ گرافیکــی روی صفحــه میچینیــد،

بســتگی بــه اون کســی کــه بــراش تولیــد نرمافــزار میکنیــد ،متفــاوت اســت .بایــد

بشناســید کــه کاربــر چــی اســتفاده میکنــد .هـــ»29-

«ابزارهایــی کــه اســتفاده میکنیــد ،همــان ابزارهــا هســتند ،اســتانداردها همــان
اســتانداردها هســتند ،ولــی یــک وقــت برنامــه بــرای بانــک مینویســی ،یــک وقــت

بــرای کتابخانــه .بایــد خــودت را جــای کتابــدار بگــذاری و بعــد شــروع بــه طراحــی یــا

پیادهســازی کنــی .ز»15-

 .3دانــش فنــی آیتــی :مهارتهــای فنــاوری اطالعــات بــرای هــر عنــوان شــغلی متفــاوت اســت.

مهارتهــای فنــاوری اطالعــات کــه یــک پیادهســاز یــا تحلیلگــر سیســتم بایــد داشــته باشــد،

شــامل آشــنایی بــا اســتانداردهای پیادهســازی ،الگوهــای طراحــی و تجزیــه و تحلیــل ،زبانهــای
برنامهنویســی و  ...اســت ،بهطــور کلــی ،شــامل تبدیــل نوشــتار بــه برنامــة کامپیوتــری اســت.
«بــرای هــر فعالیــت ،اکتیــو دیاگــرام جداگانــه داریــم .بــا اســتفاده از همــانuse caseهــا

و ابزارهایــی کــه وجــود دارد ،ورودیهــا را بــه آن میدهیــم .اطالعــات الزمــش را
تحلیلگــر قبــ ً
ا بــا کتابــدار صحبــت کــرده و از کتابــدار ایــن اطالعــات را گرفتــه.

ســپس ،ب ـه زبانــی ترجمــه کــرده کــه برنامهنویــس یــا کــدزن ایــن زبــان را میفهمــد.
ب»25-

«اینکــه بایــد انــواع روشهــای تحلیــل را بدانــد .مثـ ً
ا یــک نمونــه را گفتــم کــه RUP
اســت .ک»15-

دانــش فنــاوری اطالعــات پشــتیبانها ،بیشــتر شــامل مباحــث مربــوط بــه شــبکه و
وینــدوز اســت .از جملــه آشــنایی بــا برنامههــا و امکاناتــی چــون،Vnc ،TeamViewer :

Desktop ،Putty
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«مثال برنامه  .Puttyباید بلد باشی از برنامة پوتی استفاده کنی .ج»16-

«بهطــور کلــی ،پشــتیبان بایــد اطالعــات کامپیوتــری خوبــی داشــته باشــد .مث ـ ً
ا اگــر

تنظیمــات مرورگــر بــه هــم ریخــت ،خــودت بتوانــی درســت کنــی ،نیــازی بــه نیــروی

فنــی نباشــد .ط»15-

 .4دانــش کتابــداری :آشــنايي بــا بــه حــوزة کتابــداری و اطالعرســانی در تیــم طراحــی نرمافــزار

کتابخانــه امــری ضــروری اســت .بهطــور مثــال ،پشــتیبان سیســتم یــا گرافیســت بایــد بــه ایــن حــوزه

مســلط باشــد .امــا تحلیلگــر سیســتم یــا پیادهســاز الزامــی نــدارد کــه بــه اصــول و قواعــد کتابــداری
آشــنا باشــد ،امــا بایــد یــک نفــر واســط باشــد کــه تئوریهــای کتابــداری را بــه تحلیلگــر یا پیادهســاز

منتقــل کنــد .دانــش کتابــداری مــورد نیــاز پشــتیبانها بیشــتر شــامل مباحــث فنــی کتابــداری مثــل

ســاختار فایــل ایــزو یــا ســاختار اصطالحنامــه اســت .عــاوه بــر ایــن ،بــا اســتانداردهای روز مثــل
مــارک ،ایکـسامال ،آردیای ،افآربـیآر و  ...آشــنا باشــد.

«ایــن وســط یــک نفــر رابــط بایــد بــا اســتفاده از ســؤالهایی کــه از متخصــص کتابــدار
(کســی کــه درخواســتها را داده) ،تمــام ریزهکاریهایــی کــه در نهایــت ممکــن

اســت بــه ذهــن مــن تحلیلگــر برســد ،را کشــف کنــد .ب»19-
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اﻃﻼﻋﺎﺗﻲاطالعاتی
های سواد
مؤلفه
ﺳﻮاد
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي

شکل  .1مدل مؤلفههای سواد اطالعاتی (منبع :یافتههای پژوهش)
ﺷﻜﻞ  .1ﻣﺪل ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ )ﻣﻨﺒﻊ :ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ(

تحلیــل دادههــای حاصــل از مصاحبــه نشــان داد کــه مفهــوم ســواد اطالعاتــی در بیــن جامعــة

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻃﺮاﺣﺎن ﻧﺮماﻓﺰار ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ  6ﻣﺆﻟﻔﺔ اﺻﻠﻲ
ـر ﺑﻴﻦ
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲزیـدر
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﺗﺤﻠﻴﻞ دادهﻫﺎ
دارد:
ﺳﻮاد ه شــرح
ﻣﻔﻬﻮمــی ب ـ
ﻛﻪــة اصل
ﻧﺸﺎن 6دادمؤلف
کتابخانــه
ﺣﺎﺻﻞافـازـزار
طراحيــان نرم
ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ دارد:

مؤلفه اول :توجه به نیازهای اطالعاتی
ﻣﺆﻟﻔﻪ اول :ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ

مؤلفــة تشــخیص نیــاز اطالعاتــی در مجموعــه فعالیتهــای اطالعاتــی تیمهــای طراحــی

ﻣﺆﻟﻔﺔ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻴﺎز اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺗﻴﻢﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﺮماﻓﺰار ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻧﻤﻮد ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ دارد ،ﭼﺮا

نرمافــزار کتابخانــه نمــود متفاوتــی دارد ،چــرا کــه خــود ایــن افــراد نیازهــای اطالعاتیشــان را

ﻛﻪ ﺧﻮد اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲﺷﺎن را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺸﺨﺺﻛﻨﻨﺪة

مشــخص نمیکننــد ،بلکــه بــر اســاس نتایــج مصاحبــه ،مهمتریــن عوامــل مشــخصکنندة نیــاز

ﻧﻴﺎز اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻃﺮاﺣﺎن ﻧﺮماﻓﺰار ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:

اطالعاتــی طراحــان نرمافــزار کتابخانــه عبارتانــد از:

نیــاز کاربــران و درخواســت مشــتری :در ایــن مؤلفــه توجــه بســیار زیــادی بــه درخواســتها

و بازخوردهــای کاربــران میشــود .بازخوردهــای کاربــران ،اولیــن و عمدهتریــن عامــل
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مشــخصکنندة نیــاز اطالعاتــی ایــن افــراد اســت .منظــور از کاربــران ،هــم شــامل کاربــران نهایــی
اســت و هــم شــامل اســاتید کتابــداری و متخصصانــی کــه تجربیــات حاصــل از کار بــا نرمافزارهــای

مختلــف را در میــان میگذارنــد .درخواس ـتها اولویتبنــدی شــده ،ســپس در قالــب نمونههــای
«مــورد کاربــرد ( »)Use caseبــه برنامهنویــس تحویــل داده میشــود.

«کتابــدار تخصصــی کــه بــا دنیــا ارتبــاط دارد و پیشــرفتهای حــوزه را میشناســد ،بــا
اســاتید کتابــداری در ارتبــاط اســت .ایــن کتابــدار بــه شــرکت پیشــنهاد میدهــد کــه

در فــان جــای دنیــا ایــن امــکان وجــود داشــت .الــف»39-

«یــک جاهایــی کاربــر نهایــی اســت کــه مــا را مجبــور میکنــد مــا امکاناتــی را در

نرمافــزار اضافــه کنیــم .ب»20-

«بنابراین هر دو (کاربر و کتابدار) در این فرایند سهیم هستند .ب»21-

پیشــرفتهای فنــاوری و تغییــرات تکنولــوژی :از آنجــا کــه حــوزة فنــاوری اطالعــات و بهویــژه

برنامهنویســی ،حــوزة جدیــدی اســت و ســرعت تغییــرات در آن بســیار باالســت ،پیشــرفتهای

حاصــل از تکنولــوژی یکــی از عوامــل تعیینکننــدة نیــاز اطالعاتــی در تیــم طراحــی نرمافــزار

کتابخانــه اســت .بــرای مثــال ،ابزارهــا ،زبانهــای برنامهنویســی و نرمافزارهــای مرتبــط بــا آنهــا
هــر روز پیشــرفت میکننــد و افــرادی کــه بــا ایــن ابزارهــا کار میکننــد ،بایســتی خــود را ب ـهروز
نگــه دارنــد.

«یکــی پیشــرفت ابزارهــا و زبانهــا و نرمافزارهایــی اســت کــه شــما در کارتــان از
آن اســتفاده میکنیــد .مث ـ ً
ا تــا چنــد ســال پیــش مــا  html1اســتفاده میکردیــمHtml .

معمولــی بــود کــه همــه اســتفاده میکردنــد .از چنــد ســال پیــش  html5اومــد کــه ک ً
ال
دنیــای اینترنــت را دگرگــون کــرد .یــا  CSSکــه اآلن اســتفاده میکنیــم ،قب ـ ً
ا CSS1

بــود االن  CSS3اســتفاده میشــود .منظــورم ایــن اســت کــه امکاناتــی کــه داری ازش
بهــره میبــری ،ب ـهروز شــدهاند .وقتــی اینهــا ب ـهروز میشــوند ،الزم اســت شــما هــم
ب ـهروز شــوید .یعنــی همــگام بــا اینهــا جلــو برویــد .د ،8-د»9-

مؤلفه دوم :جستوجو و دسترسی به اطالعات

جستوجو و دسترسی اطالعات شامل مؤلفههای زیر است:
¡منابع اطالعاتی:

انــواع منابــع اطالعاتــی مــورد نیــاز تیــم طراحــی نرمافــزار کتابخانــه بــر اســاس یافتههــای
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بخــش کیفــی ایــن پژوهــش عبارتانــد از:
گــوگل و ســایر موتورهــای جســتوجوgoogling :

یــا همــان جســتوجو از طریــق

درگاه «گــوگل» اولیــن روش جســتوجوی منابــع اســت .بــرای تیــم طراحــی

نرمافــزار کتابخانــه ،درگاه موتــور جســتوجوی «گــوگل» منبــع اولیــة جســتوجوی
منابــع اطالعاتــی و همچنیــن پایگاههاســت .معمــوالً چــون بســیاری از ســایتها بــر
اســاس اســتاندارد

(engine optimization

)search

SEO

خودشــان را بــه «گــوگل»

معرفی کردهاند ،از طریق «گوگل» میتوان به این سایتها دست پیدا کرد.

«آیتــی چــون خیلــی وســیع اســت و یــک پایــگاه مشــخصی شــاید نداشــته باشــد« ،گــوگل»
شــاید یــک درگاه خوبــی اســت کــه مــا را هدایــت میکنــد .پــس ،ســرچ اولیــه را از طریــق
درگاه «گــوگل» ،بعــد از اون لحظــه بــه بعــد دیگــر خــودت تصمیــم میگیــری کــه ایــن

اطالعــات کــدام قابــل اســتفاده اســت ،کــدام بــه درد میخــورد ،کــدام قابــل اســتفاده اســت.

ح»23-

ســایتهای مرجــع:

در مــورد برخــی زبانهــای برنامهنویســی یــا پایگاههــای داده،

مثــل «اوراکل»« ،اسکیــوال« ،».جــاوا» و  ...کــه وبســایت مرجــع دارنــد ،وبســایت

خــود ایــن پایگاههــا یــا اســتانداردها بهعنــوان اولیــن منبــع کســب اطالعــات بــه شــمار

میآیــد .ممکــن اســت جســتوجو را بــا «گــوگل» شــروع کــرده باشــند ،بعــد بــه
دیتابیس «اوراکل» برسند .دفعات بعدی مستقیماً به خود سایت مراجعه میکنند.

«بعضــی وقتهــا ،یــک بــار از «گــوگل» ســرچ میکنــی ،بعــد مث ـ ً
ا بــه وبســایت دیتابیــس
«اوراکل» میــری ،دفعــات بعــدی مســتقیماً بــه خــود ســایت مــیروی ،بــه جــای اینکــه از
«گــوگل» بــروی .ط»18-

فـوروم یـا گروههای بحـث الکترونیکـی :سـخنگاهها 1ا یا گروههـای بحـث الکترونیکـی ،بهدلیل
سـرعت بهروزآوریشـان ،اغلـب بهعنـوان اولیـن منبـع مـورد مراجعـه تیـم طراحـی نرمافـزار
کتابخانـه بـه شـمار میرونـد ،چـرا که خیلـی از مشـکالت فنی کـه برنامهنویسـان یا پیادهسـازان
بـا آن مواجـه میشـوندً ،
قبلا توسـط اشـخاص دیگـری تجربـه شـده و افـراد معمـوالً تجربـة
مشکل یا مسئلة خود را به همراه پاسخ آن در فورومها یا سخنگاهها ارائه میدهند.

«ولـی بیشـتر اطالعـات را از  open source communityمیگیریـم کـه اطالعـات نرمافزارهـا را
1. Forum
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بهصـورت رایـگان در اختیـار بقیـه میگذارنـد ،چـون اکثـر تکنولوژیهـا را از نرمافزارهای اُپن

سورس میگیریم .رفرنس اول 90 ،درصد کارهایمان از فورومها راه میافتد .و»7-
« Stackoverflow.comایـن فـوروم جنرال اسـت ،ولـی مث ً
ال «جاوا» برای خودش سـایت و فوروم

تخصصـی دارد .در فورومهـا ،هـر کسـی هـر جایـی بـه مشـکل برمیخـورد ،اینجـا مطـرح
میکنـد .جـواب خیلـی از مشـکالت را میتـوان اینجـا پیـدا کـرد؛ مگـر اینکـه خیلـی خـاص

باشد .و»10-

کتـاب (چاپـی و الکترونیکـی) :کتابهـای چاپـی بهدلیـل اعتبـار اطالعـات و موثقبودن ،همیشـه
منابـع مـورد رجـوع متخصصـان بودهانـد .البتـه ،سـرعت بـهروزآوری اطالعـات در کتابهـای

چاپـی بـه نسـبت منابـع الکترونیکـی کمتـر اسـت ،امـا دانـش پایـة ارائهشـده در کتـاب بهطـور
معمول ،مرجع اول تیم طراحی نرمافزار کتابخانه است.

کتابهـای الکترونیکـی مثـل فایلهـای  PDFیـا فایلهـای  ،Htmlعلاوه بـر صحـت و اعتبـار
اطالعـات ،مشـکل بـهروزآوری را ندارنـد و معمـوالً در فضای مجـازی در قالب روابط رسـمی
یا غیررسـمی منتشـر میشـوند.

«اطالعـات بیزینسـی کـه مربوط به کتابداری اسـت ،بیشـتر از طریـق تعامل با کتابداران بهدسـت

میاوریـم .ولـی اطالعـات فنـی را از طریـق سـایتها و کتابهـای موجـود بهدسـت میآوریـم

.ط.»21-

«کتابهـا و فایلهـای پـیدیاف هـم کمـک میکننـد .فایلهـای پـیدیاف مطالبشـان
روزآمدتـر از کتـاب هسـتند ،از طرفـی دیگـر مطالبشـان هـم معتبـر اسـت .هــ»22-

منابــع نرمافــزاری :بهطــور کلــی ،کدهــای نرمافــزاری بهویــژه نرمافــزار متــن بــاز ،الگوهــای
طراحــی ،الگوهــای تجزیــه و تحلیــل و  ...مهمتریــن منابــع اطالعاتــی مــورد نیــاز توســط تیــم
طراحــی نرمافــزار کتابخانــه اســت .همچنیــن ،برخــی اســتانداردهای مربــوط بــه طراحــی،

تجزیــه و تحلیــل بیــن تمــام زبانهــای برنامهنویســی مشــترک اســت.

«بعضــی ســایتها هســتند کــه طراحیهــا را توضیــح میدهنــد ،اینهــا مهمانــد،
کدهــای نرمافــزاری ،بعضــی ســایتهای اینتســرنتی هــم خیلــی قــوی هســتند .و»20-

«بعضــی ســورسهای نرمافــزاری هــم خیلــی کمــک میکننــد کــه بخواهیــم طراحــی

کنیــم .اول میرویــم نــگاه کنیــم چــه طراحیهایــی تــا اآلن انجــام شــده .یــا کدهایــش
را برمیداریــم یــا الگــو میگیریــم .و»23-
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¡نحوة دسترسی به اطالعات

در مــورد نحــوة دسترســی بــه اطالعــات ،متخصصــان نرمافــزار کتابخانــه عقیــده دارنــد کــه

بیشــتر اطالعــات مــورد نیــاز آنهــا بهصــورت پولــی عرضــه میشــود و رایــگان نیســت ،مگــر
اطالعاتــی کــه از طریــق نرمافزارهــای اُپــن ســورس دریافــت میکننــد .سیاس ـتهایی کــه جامعــة

پژوهــش حاضــر در مقابلــه بــا اطالعــات پولــی اتخــاذ میکننــد ،متفــاوت اســت .البتــه ،بســته بــه
نــوع اطالعــات مــورد نیــاز ،تیمهــای طراحــی نرمافــزار کتابخانــه معمــوالً هزینــة ایــن اطالعــات
را یــا بهصــورت شــخصی یــا ازطریــق هزینههــای ســازمانی پرداخــت میکننــد و اطالعــات را

بهصــورت شــخصی در اختیــار میگیرنــد یــا اینکــه بیــن همــکاران در ســازمان بــه اشــتراک
میگذارنــد.

«یکــی از کارهایــی کــه مــا بایــد میکردیــم ،ایــن بــود کــه ایــن ابزارهــا را بــه فارســی
بومیســازی میکردیــم .چــون اون موقــع ابــزاری کــه در پلتفــرم جــاوا باشــد و

پــیدیاف فارســی را بــه متــن تبدیــل کنــد ،نداشــتیم .البتــه ،ابــزار التیــن داشــتیم

کــه پولــی بــود ،ایــن رو شــرکت خریــداری کــرد کــه کــدش را برداریــم ،بعــد

فارسیســازی کنیــم .و»17-
¡استراتژیهای جستوجو

جامعــة مــورد مطالعــه بــرای جس ـتوجو اســتراتژیهای متفاوتــی داشــتند .امــا جس ـتوجو از

درگاه «گــوگل» نقطــة مشــترک تمــام گفتههــای مصاحبهشــوندگان اســت .اعضــای تیــم ،معمــوالً

وقتــی میخواهنــد جسـتوجو انجــام دهنــد ،دقیقـاً بــا همــان عبارتــی کــه در ذهنشــان اســت ،شــروع

میکننــد .در صورتــی کــه بــه نتیجــة دلخــواه نرســند ،عبــارت جس ـتوجو را عــوض میکننــد .در
ایــن مــورد یــا از متخصصــان ایــن حــوزه مشــورت میگیرنــد ،یــا اینکــه در ســایتهای مختلــف
بهویــژه ســخنگاهها بهدنبــال عبــارت بهتــر و مناســبتر میگردنــد و جســتوجو را بــا عبــارت

جایگزیــن ادامــه میدهنــد .عملگرهــای جســتوجو کاربــرد چندانــی در رفتــار اطالعیابــی ایــن
افــراد نــدارد.

«بخشــی بــه تجربــة شــخصی بــر میگــردد .مثــ ً
ا یــک کــدی ســرچ کردیــم ،بــه ده

روش نتیجــه اومــد ،بایــد بــر اســاس تجربــة شــخصی تصمیــم بگیــری کــدوم بهتــر
اســت .ط»10-

«ممکــن اســت یکســری واژههــای تخصصــی را کــه در فورومهــا گفتــه شــده باشــد،
بــه اینهــا اضافــه کنیــد ،جس ـتوجو را دوبــاره انجــام دهیــد .هنــر جس ـتوجو در کل
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خیلــی مهــم اســت .ز»18-
مؤلفه سوم :بازیابی اطالعات

اعضــای تیــم ،طیــف متنوعــی از منابــع اطالعاتــی را بازیابــی میکننــد تــا در اســتفادههای
آتــی بــه آنهــا رجــوع کننــد .روشهــای بازیابــی اطالعــات منابــع چاپــی کامـ ً
ا متفــاوت از منابــع

الکترونیکــی اســت .در مــورد منابــع چاپــی ،کــه بهطــور عمــده شــامل کتــاب میشــود ،خریــد

کتــاب ،فتوکپــی ،اســکن ،عکسگرفتــن و  ...روشهایــی هســتند کــه جامعــة پژوهــش بــرای

بازیابــی یــک منبــع چاپــی نــام بردهانــد .اولیــن برخــورد مصاحبهشــوندگان بــا یــک کتــاب فارســی
مرتبــط بــا پــروژه ،خریــد آن کتــاب اســت .معمــوالً بــا هزینــة شــخصی و در برخــی مــوارد بــا هزینــة
ســازمان خریــداری میشــود ،ولــی در هــر صــورت بهطــور مشــترک مــورد اســتفادة اعضــای
ســازمان قــرار میگیــرد .امــا در مــورد منابــع الکترونیکــی ،فایــل مــورد نظــر را ذخیــره کــرده و
بهصــورت الکترونیکــی مطالعــه میکننــد ،یــا اینکــه آن را پرینــت گرفتــه و بــهشــکل چاپــی

اســتفاده میکننــد.

«زمانــی کــه در «گــوگل» ســرچ میکنــم و بــه یــک لینــک مفیــد میرســم ،آن را
بــاز کــرده همانجــا میخوانــم یــا اینکــه لینکــش را ذخیــره میکنــم کــه بعــدا ً تــوی

تســکهای دیگــر بتوانــم ازش اســتفاده کنــم .ز»27-
مؤلفه چهارم :روشهای ارزیابی اطالعات

در مؤلفــة ارزیابــی منابــع اطالعاتــی ،بــهروز بــودن و میــزان ربــط منبــع بــه مســئله اهمیــت

خیلــی زیــادی دارد .از طــرف دیگــر ،در رابطــه بــا پروژههــای نرمافــزاری مفهــوم ســوگیری معنــا
نــدارد .بهعنــوان مثــال ،پروژههایــی کــه قب ـ ً
ا انجــام شــدهاند ،هــر کــدام در پاســخ بــه یــک مســئله
بــوده اســت.

«یکــی بــه خــود مســئله برمیگــردد ،اگــر دقیق ـاً مســئلة مــورد نظــر را یکــی قب ـ ً
ا حــل

کــرده و اینجــا گذاشــته ،عیــن پاســخ را برمیداریــم و ب ـهکار میبندیــم .اینکــه بیــن
اونهــا کــدام بهتــر اســت ،بســتگی بــه کار خودمــان دارد .ک»18-

«حــوزة آیتــی بــه نســبت ،رشــتة نــو و جدیــد اســت و بهواســطة نوبــودن ،تغییــرات و

تحــوالت تــوش زیــاد اســت .بنابرایــن ،منابعــی کــه بازیابــی میشــود ،بایــد up to date

باشــد .ز»12-

ابزارهــای دیگــری هــم بــرای ارزیابــی اطالعــات وجــود دارد .مثـ ً
ا وقتــی یــک نرمافزار
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مدعــی میشــود خروجــی خاصــی ارائــه میدهــد ،نرمافزارهــای دیگــری هــم هســتند

کــه ورودی میپذیرنــد .بنابرایــن ،خروجیهــای یــک نرمافــزار را در ورودی یــک
نرمافــزار (معمــوالً اُپــن ســورس) دیگــر انتقــال میدهنــد و عملکــرد برنامــة خــود را
میســنجند.

«االن یکســری ابزارهایــی بــرای چــک کــردن وجــود دارد .مثــ ً
ا شــما میگوییــد

نرمافــزار مــن خروجــی متــس میدهــد .در دنیــا یــک نرمافــزار هســت کــه ورودی
متــس میپذیــرد .میریزیــم تــو اون نرمافــزار .ببینیــم میخوانــد یــا نــه.اگــر خروجــی

داد ،یعنــی متــس دارد درســت خروجــی میدهــد .ب»35-33-
مؤلفه پنجم :سازماندهی و مستندسازی اطالعات

ســازماندهی و مستندســازی دانــش تجربــی متخصصــان در ایــن حــوزه ،بــ ه روشهــای

گوناگــون انجــام میشــود .تمــام پیشــنهادات و خطاهــای نرمافــزار در محیــط «جیــرا» وارد

میشــوند .همچنیــن ،اطالعــات مربــوط بــه مشــتریان در محیــط  CRMثبــت و نگهــداری میشــود.
همچنیــن ،ویکــی ســازمانی ابــزاری اســت کــه بــرای ثبــت دانــش کارکنــان ســازمان از آن اســتفاده

میشــود .امــا بهصــورت کلــی ،روش و سیاســت مدونــی بــرای ایــن کار وجــود نــدارد .معمــوالً
افــراد بهصــورت شــخصی اطالعــات کسبشــده را بــا اســتفاده از نرمافزارهایــی مثــل ُورد یــا
ُوردپــد نگهــداری میکننــد ،یــا اینکــه در وبــاگ یــا وبســایت شــخصی خودشــان قــرار
میدهنــد.

آنهــا اطالعــات کسبشــده را بــرای خودشــان ثبــت و نگهــداری میکننــد تــا در

دفعــات بعــد کــه بــا مســئلة دیگــری مواجــه شــدند ،بتواننــد از ایــن اطالعــات اســتفاده

کننــد .بهعبــارت دیگــر ،زمانــی میتــوان گفــت اطالعــات بهدرســتی ســازماندهی
شــده کــه اطالعــات ذخیرهشــده ،بــرای پروژههــای بعــدی قابــل بازیابــی و اســتفاده

باشــد.

«مــن خــودم تمــام مســتندات خــودم را نگــه مـیدارم ،فولدربنــدی دارم .ولــی متأســفانه

جــوری کــه شــرکت بخواهــد جــای مدونــی وجــود داشــته باشــد کــه مــا دانشمــان را
بــه اشــتراک بگذاریــم ،مثــل یــک دایرکتــوری ماننــد ،همچیــن چیــزی نداریــم .البتــه،
مــا وبســایت جدیــد را کــه راه انداختهایــم ،اگــر فرصــت شــود قــرار اســت کــه یــک

دایرکتــوری کنــارش بگــذارم کــه بچههــا بتواننــد مســتندات خودشــان را ،دانــش،
نقطةنظــرات ،اینهــا را بهصــورت داخلــی بــه اشــتراک بگذارنــد .پیشــنهادش رو هــم
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بــه شــرکت گفتــم .د»21-

«مــا اآلن محیطــی داریــم بــه نــام «جیــرا» کــه تمــام درخواس ـتها و باگهــای سیســتم

در ایــن محیــط گــزارش میشــوند .الــف»42-

اســتناددهی :بیشــتر منابــع مــورد اســتفاده در ســازمان ،یــا از طریــق ســایتهای اینترنتــی بهدســت

میآیــد ،یــا حاصــل تجربیــات همــکاران اســت کــه در نتیجــة تعامــات شــفاهی بــا آنهــا بهدســت
میآیــد .ایــن منابــع وقتــی در پروژههــای نرمافــزاری اســتفاده میشــوند ،اغلــب جایــی بــرای

اســتناد دادن بــه اینهــا وجــود نــدارد ،چــون داخــل پــروژه ایــن اطالعــات بـهکار گرفتــه میشــوند.
«اغلــب کدهــای نرمافــزاری رو از نرمافزارهــای اُپــن ســورس میشــود دریافــت کــرد.
چــون ایــن کدهــا شــامل قانــون کپیرایــت نمیشــوند ،پــس اســتناد بــه آنهــا معنــی
نــدارد .ط»19-

مؤلفه ششم :اشتراک اطالعات

انتشــار اطالعــات مســئلهای اســت کــه از طــرف متخصصــان نرمافــزار کتابخانــه نادیــده گرفتــه

میشــود .منظــور از اطالعــات ،تجربیــات جدیــدی اســت کــه متخصصــان نرمافــزار در جریــان
پــروژه کســب میکننــد ،یــا راهحلهــای تــازهای کــه بــرای حــل مســائل موجــود ب ـهکار میبرنــد.

ممکــن اســت برخــی نتایــج مربــوط بــه پــروژه یــا خطاهــای موجــود ،در بیــن همــکاران در داخــل

ســازمان بــه اشــتراک گذاشــته شــود ،یــا اینکــه بــا حمایــت ســازمان ،در کنفرانــس یــا مجلــه چــاپ

شــود .امــا در کل ،دانــش تجربــی ایــن متخصصــان بهصــورت ضمنــی باقــی میمانــد و بــهشــکل

مکتــوب درنمیآیــد .یــک روش دیگــر بــرای اشــتراک اطالعــات ،مطرحکــردن مســئله و پاســخ
آن در یکــی از فورومهاســت .در جامعــة متخصصــان طراحــی وبســایت ،اشــتراک اطالعــات

یــک فراینــد چرخـهای اســت کــه در آن متخصصــان از دانــش همدیگــر اســتفاده میکننــد .آنهــا

دانــش خــود را در اختیــار دیگــران میگذارنــد ،و یــا از دانــش ارائهشــده توســط دیگــران اســتفاده
میکننــد .در کل ،ایــن فراینــد باعــث توســعه و پیشــرفت ایــن حــوزه میشــود.
 .6بحث و نتیجهگیری

پژوهــش حاضــر بــه بررســی مفهــوم ســواد اطالعاتــی در محیــط کار پرداختــه اســت .ابتــدا،

مهمتریــن توانمندیهــای مــورد نیــاز هــر یــک از اعضــای تیــم بهصــورت جداگانــه مشــخص

گردیــد .مهارتهایــی چــون قابلیــت کار تیمــی ( ،)Lloyd 2013; Lloyd 2005انعطافپذیــری
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اطالعاتــی( ،)Lloyd 2013; Lloyd 2011قــوة تفکــر و تحلیــل انتقــادی (پریــرخ 1386؛ ســاالری

و حســنآبادی  )1383مــورد تأکیــد جامعــة پژوهــش حاضــر و نیــز پژوهشهــای مشــابه بــود،
در حالــی کــه در متــن مدلهــا و اســتانداردهای ســواد اطالعاتــی ،بــه ایــن قابلیتهــا اشــارهای

نشــده اســت .در پژوهــش ) Hoyer (2011نیــز مهارتهایــی چــون آشــنایی بــا ادبیــات خاکســتری

و مهارتهــای فــردی ،مدیریــت اطالعــات مالــی ،ســازماندهی گروههــا و نوشــتن بــرای کســب

درآمــد (پــول درآوردن) بــرای جامعــة پژوهــش دارای اهمیــت اســت کــه در متــن اســتانداردها

گنجانــده نشــده اســت.

مؤلفههــای اصلــی و فرعــی ســواد اطالعاتــی در بافــت پژوهــش بازتعریــف شــدند .بــر

ایــن اســاس ،شــش مؤلفــة اصلــی ســواد اطالعاتــی بهدســت آمــد .مؤلفــة اول یعنــی «توجــه بــه

نیازهــای اطالعاتــی» ،در جامعــة پژوهــش حاضــر نمــود متفاوتــی دارد و خــود اعضــای جامعــه نیــاز

اطالعاتیشــان را تعییــن نمیکننــد .در مطالعــة پرســتاران توســط )Johannisson & Sundin (2007

نیــز مشــخص شــد کــه مفهــوم نیــاز اطالعاتــی از مجموعــة فعالیتهــای اطالعاتــی پرســتاران

حــذف شــده اســت ،چــرا کــه ایــن نیــاز توســط پزشــکان تعریــف میشــود .همچنیــن ،در پژوهــش
( ،Abdi, Patridge & Bruce (2013نیــاز مشــتری در درجة اول اهمیــت قــرار گرفتــه اســت .بهعبارتــی،

محصــول تولیدشــده بایــد طــوری باشــد کــه رضایــت مشــتری را جلــب کند.

مؤلفــة دوم ســواد اطالعاتــی شــامل «روشهــای جســتوجو و دسترســی بــه اطالعــات»
اســت .جامعــة پژوهــش عمومـاً اشــاره بــه جسـتوجوی آنالیــن داشــتند کــه اغلــب نیــز از طریــق

«گــوگل» انجــام میگیــرد .ایــن نتیجــه مغایــر بــا نتایــج پژوهشهــای انجامشــده در محیــط دانشــگاه
( )Špiranec, Toth and Zorica 2009اســت کــه در آن «گــوگل» کــردن مــورد نقــد واقــع شــده

اســت و فعالیتــی ســطحی بــه شــمار م ـیرود .همچنیــن ،اســتفاده از فورومهــا در بیــن متخصصــان

طراحــی نرمافــزار بســیار متــداول اســت.

در مؤلفــة ســوم ،یعنــی «بازیابــی اطالعــات» ،اعضــای جامعــه معمــوالً اطالعــات را بهصــورت

ســازمانی خریــداری میکننــد و ســپس ،بهعنــوان دانــش جمعــی آن را ب ـهکار میبرنــد .بهعبارتــی،
افــراد جامعــه بیشــتر خواســتار مالکیــت منابــع بهصــورت جمعــی هســتند تــا دسترســی بــه آنهــا.

مؤلفــة چهــارم شــامل «روشهــای ارزیابــی اطالعــات» اســت .روزآمدبــودن اطالعــات

بهدســتآمده مهمتریــن معیــار ارزیابــی اطالعــات اســت .همچنیــن ،مفهــوم «ســوگیری» در ایــن

حــوزه مطــرح نیســت؛ زیــرا اطالعــات و دانشــی کــه ارائــه میشــود ،حاصــل نظــر شــخص یــا
اشــخاص مختلــف نیســت ،بلکــه عملکــرد یــک سیســتم را نشــان میدهــد و عملکــرد یــک سیســتم
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نمیتوانــد تحــت تأثیــر ســوگیری باشــد ،در حالــی کــه بررســی دیدگاههــا و تشــخیص ســوگیری
از شــاخصهای مهــم اســتانداردهای ســواد اطالعاتــی اســت« .عبــدی ،پتریــج و بــروس» نیــز در

پژوهــش خــود ،معیارهــای ارزیابــی را اعتبــار و صحــت اطالعــات ،در دســترسبودن یــا میــزان

دســترسپذیری ،و بــهروز بــودن عنــوان کردهانــد ( .)Abdi, Patridge & Bruce 2013همچنیــن،

یــک روش بــرای ارزیابــی اطالعــات ،تســت آن در خروجــی نرمافزارهــای دیگــر (معمــوالً
نرمافزارهــای کــد اُپــن ســورس) اســت .اطالعــات و دانشــی کــه متخصصــان در ایــن زمینــه کســب

میکننــد ،زمانــی تأییــد میشــود کــه عملکــرد آن در یــک سیســتم نرمافــزاری بهصــورت عملــی
مــورد آزمایــش قــرار گیــرد و تأییــد شــود .ایــن روش ارزیابــی در هیــچ منبعــی مــورد اشــاره نبــوده

اســت.

مؤلفــة پنجــم بــا راهکارهــای «ســازماندهی و مستندســازی اطالعــات» مرتبــط اســت .بهدلیــل

ماهیــت اطالعــات ایــن حــوزه ،مستندســازی دانــش ایــن متخصصــان در محیطهــای نرمافــزاری

خاصــی ماننــد  JIRA, CRM, OneNoteانجــام میشــود .همچنیــن ،بســیاری از منابــع مــورد اســتفادة
ایــن متخصصــان ،منابــع کــد اُپــن ســورس هســتند .بنابرایــن ،چــون حــق کپیرایــت نیــز بــه آن

تعلــق نمیگیــرد ،پــس نیــازی بــه اســتناد نیســت .ایــن نتیجــه مغایــر بــا برخــی پژوهشهــای ســواد
اطالعاتــی اســت کــه در آن آشــنایی بــا الگوهــای اســتناددهی جــزو مؤلفههــای ســواد اطالعاتــی

اســت (.)Loo and Chung 2006

مؤلفــة ششــم ،دربــارة اشــتراک اطالعــات بهدســتآمده اســت .معمــوالً متخصصــان ایــن

حــوزه حاصــل تجربیــات خــود را در تاالرهــای گفتوگــو بــا دیگــران بــه اشــتراک میگذارنــد.

در داخــل ســازمان نیــز متخصصــان نقــش مهمــی در اشــتراک دانــش دارنــد ،زیــرا دانــش ســازمانی
بهعنــوان یــک هــوش جمعــی بــه حســاب میآیــد .بــا ایــن حــال ،دانــش تجربــی متخصصــان ایــن

حــوزه اغلــب بهصــورت ضمنــی باقــی میمانــد و مکتــوب نمیشــود (;Jinadu and Kaur 2014

.)Toledano 2010

 .7پیشنهادها و کاربردهای پژوهش

مهمتریــن چالــش مــورد اشــارة متخصصــان ،عــدم مستندســازی بــود .توصیــه میشــود

دانــش تجربــی افــراد بــهشــکل مــدون و مکتــوب درآیــد تــا بتــوان بــرای نیازهــای آینــده یــا انجــام

فعالیتهــای دیگــر از آن بهــره بــرد .همچنیــن ،متخصصــان ،بیشــتر اطالعــات مــورد نیازشــان را از

طریــق فورومهــا بهدســت میآورنــد ،پیشــنهاد میشــود فــوروم ملــی بــرای متخصصــان طراحــی
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نرمافــزار کتابخانــه راهانــدازی شــود.

در پژوهــش حاضــر ،ســواد اطالعاتــی بهصــورت کلــی بررســی شــده اســت .پیشــنهاد میشــود

هــر یــک از مؤلفههــای ســواد اطالعــات بــه تفکیــک مــورد بررســی قــرار گیــرد .بهعــاوه،
توانمندیهــای مــورد نیــاز هــر شــغل بــهتفکیــک هــر عنــوان شــغلی مشــخص گــردد و در فراینــد

گزینــش و اســتخدام نیروهــا مــد نظــر قــرار گیــرد ،چــون نتیجــة اینگونــه پژوهشهــا کمــک

میکنــد افــرادی کــه در محیــط کار بهعنــوان طــراح نرمافــزار کتابخانــه مشــغول ب ـهکار میشــوند،

مهارتهــای مــورد نیــاز بــرای تصــدی ایــن شــغل را داشــته باشــند .همچنیــن ،کارفرمایــان و

کســانی کــه میخواهنــد چنیــن افــرادی را اســتخدام کننــد ،چارچوبــی دارنــد کــه بــر اســاس آن
بــه ارزیابــی مهارتهــای افــراد بپردازنــد .در محیــط آموزشــی نیــز از الگــوی ارائهشــده در ایــن
پژوهــش میتــوان در برنامههــای آموزشــی اســتفاده کــرد ،چــرا کــه الگــوی مــد نظــر میتوانــد

مبنــای تربیــت متخصــص طراحــی نرمافــزار کتابخانــه در محیــط آمــوزش عالــی باشــد.
قدردانی

از معلــم توانــای حــوزة ســواد اطالعاتــی ،خانــم دکتــر نظــری ،کمــال تشــکر و قدردانــی را

دارم کــه افقهــای تــازة ایــن حــوزه را پیــش روی مــن گشــودند.
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بیگدلــی ،زاهــد و ســمیه شــریفی .1389 .مفهــوم بافــت در حــوزة رفتارهــای اطالعاتــی .فصلنامــه کتابــداری و
اطالعرســانی .52-31 :51
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پریرخ ،مهری.1386 .آموزش سواد اطالعاتی :مفاهیم ،روشها و برنامهها .تهران :کتابدار.
_____ ،شــعله ارســطوپور و رامیــن نــادری .1390.اثربخشــی کارگاههــای آموزشــی ســواد اطالعاتــی برای دانشــجویان
تحصیــات تکمیلــی :پژوهشــی بــا رویکــرد زمینهگــرا .پژوهشــنامه کتابــداری و اطالعرســانی .224-201 :)2( 1

پندپذیــر ،معصومــه ،مظفــر چشمهســهرابی .1389 .بررســی ســواد اطالعاتــی دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه

علــوم پزشــکی کرمانشــاه بــر اســاس مــدل شــش مهــارت بــزرگ آیزنبــرگ و برکویتــز .تحقیقــات اطالعرســانی

و کتابخانههــای عمــوی137-115 :)2( 16 ،

پورصالحــی ،نســترن ،فاطمــه زندیــان ،و فاطمــه فهیمنیــا .1390 .مطالعــه مقایســهای تأثیــر آمــوزش ســواد اطالعاتــی
توســط «کتابــدار» و «معلــم» بــر ارتقــای مهارتهــای ســواد اطالعاتــی دانشآمــوزان دبیرســتانهای هوشــمند
دخترانــه شــهر تهــران .تحقیقــات کتابــداری و اطالعرســانی دانشــگاهی.32-13 :)58( 45 ،

پورنقــی ،رویــا و زهــرا ابــاذری .1387 .بررســی تطبیقــی میــزان ســواد اطالعاتــی کتابــداران کتابخانههــای دانشــگاههای

علــوم پزشــکی ایــران ،علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی ،تربیــت مــدرس ،تهــران و شــهید بهشــتی .مدیریــت اطالعــات.

.62-55 :)31( 11

حبیبــی ،شــفیع ،هاچهســو رضایــی ،و راضیــه طبقــی .1388 .ارتقــای ســواد اطالعاتــی؛ اســاس توســعهی پرســتاری مبتنــی
بــر شــواهد .مدیریــت اطالعــات ســامت.378-371 :)3( 7 ،

رحیمــی ،علیرضــا ،صــادق الماســی ،و محمدجــواد آل مختــار .1384 .وضعیــت ســواد اطالعاتــی و عوامــل مؤثــر بــر آن

در میــان کتابــداران و اطالعرســانان کتابخانههــای دانشــگاه علــوم پزشــکی .فصلنامــه مدیریــت و اطالعــات در
بهداشــت و درمــان14-8 :)3( 2 .

رضایــی ،علیاکبــر و ارســان فتحیپــور .1392 .نقــش ســواد اطالعاتــی و فنــاوری اطالعــات در توســعه ســازمانی.
تهــران :انتشــارات فرهنــگ و تمــدن.

ســاالری ،محمــود و ابوالفضــل حســنآبادی .۱۳۸۳ .شناســایی و تحلیــل پیشنیازهــای دســتیابی بــه مهــارت ســواد

اطالعاتــی .همایــش آمــوزش اســتفادهکنندگان و توســعه ســواد اطالعاتــی در کتابخانههــا ،مراکــز اطالعرســانی و
موزههــا .مشــهد ،ســازمان کتابخانههــا ،موزههــا و مرکــز اســناد آســتان قــدس رضــوی.

ســیامک ،مرضیــه و محمدرضــا داورپنــاه .1388 .ســاخت و اعتباریابــی پرسشــنامه ســنجش ســواد اطالعاتــی پایــه و
واقعــی دانشــجویان مقطــع کارشناســی .146-119 :)1( 12

شــعبانی ،احمــد ،عشــرت زمانــی ،علیرضــا عابــدی لنجــی ،و ناهیــد ســلیمانی .1391 .تعییــن ســطح مهارتهــای ســواد
اطالعاتــی کتابــداران ســازمان فرهنگــی تفریحــی شــهرداری اصفهــان بــر اســاس مــدل آیزنبــرگ و برکویتــز.
فصلنامــه دانششناســی.102-89 :)25( 7 .

شــیبانی ،بهنــاز ،حمیدرضــا جمالــی مهموئــی ،و امیررضــا اصنافــی .1390 .رابطــه محیــط اطالعاتــی و ســواد اطالعاتــی:

مطالعــه مــوردی دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه تبریــز .تحقیقــات کتابــداری و اطالعرســانی
دانشــگاهی.48-27 :)55( 45 ،

علینــژاد ،مهرانگیــز ،محمدرضــا ســرمدی ،بهمــن زنــدی ،و ســید محمــد شــبیری .1390 .ســطح ســواد اطالعاتــی
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و نقــش آن در فراینــد آمــوزش یادگیــری الکترونیکــی دانشــجویان .تحقيقــات اطالعرســاني و كتابخانههــاي

عمومــي .۳۷۱-۳۳۷: )۲( ۱۷

فرجــی خیــاوی ،فــرزاد ،منصــور ظهیــری ،کامبیــز احمــدی انگالــی ،بهــاره میرزایــی ،محمــد ویســی ،و مرجــان عــرب
رحمتیپــور.1393 .بررســی ســطح ســواد اطالعاتــی دانشــجویان مدیریــت خدمــات بهداشــتی و درمانــی بــر
اســاس مــدل هفــت ســتونی اســکانل در دانشــگاه جندیشــاپور اهــواز .پیــاورد ســامت .۱۱۲-۱۰۱: )۲( ۸

فقیهی ،ابوالحسن و محسن علیزاده .1384 .روایی در تحقیق کیفی .مدیریت فرهنگ سازمانی.19-5 :)2( 3 ،

فیضــی ،کامــران و آلفــرد سرکیســیان .1387 .تجزیــه و تحلیــل معیارهــای کیفیــت در روشهــای تحقیــق کیفــی .فصلنامه
مطالعــات مدیریت گردشــگری .23-1 :)9( 3

قاســمی ،علــی حســین .1385 .اســتاندارد قابلیتهــای ســواد اطالعاتــی بــرای آمــوزش عالــی .فصلنامــه علــوم و فنــاوری
اطالعــات 119-97 :)4( 21

الزار ،جاناتــان ،هاکهایــزر ،جینجــوان هــری و هایــدی فنــگ .1392 .روشهــای تحقیــق در فنــاوری اطالعــات (بــا
تأکیــد بــر تعامــل انســان و رایانــه) ،ترجمــة کاوه بــازرگان و عبــاس بــازرگان .تهــران :کنــدوکاو.

مقــدسزاده ،حســن .1387 .بررســی میــزان ســواد اطالعاتــی اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه آزاد اســامی-واحد

مشــهد .اطالعیابــی و اطالعرســانی 65-57 :8

منصوریان ،یزدان .1387 .سواد اطالعاتی و سطوح پنجگانة آن .کتاب ماه کلیات .7-4 :)128( 8
_____ .1390 .سواد اطالعاتی .دانشنامه ایرانی برنامه درسی .بازیابیشده از

( .http://www.daneshnamehicsa.ir/userfiles/file/article/دسترسی در )1394/2/30

نظری ،مریم .1384 .سواد اطالعاتی .تهران :مرکز اطالعات و مدارک علمی ایران.
_____ .1390 .بافت تکه گمشده پژوهشهای سواد اطالعاتی .جامعه اطالعاتی .67-66 :14
_____ .1392 .گسســت دانشــی در پژوهشهــای مولــد چگونــه رصــد میشــود؟ پیشــنهاد ترســیم دو نقشــه :نقشــۀ
دانــش و نقشــۀ پژوهــش .تحقیقــات کتابــداری و اطالعرســانی دانشــگاهی .48-27 :47

_____ .1394 .یــک ســایز فیــت همــه نیســت :تولیــد میکرومدلهــای بافتــی ســواد اطالعاتــی؛ پاســخی بــه نیازهــای
«متنــوع» افــراد و ســازمانها .لیزنــا .گاهــی دور ،گاهــی نزدیــک .شــماره .118

نظــری ،مریــم 5( 1394 .اردیبهشــت) .یــک ســایز فیــت همــه نیســت :تولیــد میکرومدلهــای بافتــی ســواد اطالعاتــی؛

پاســخی بــه نیازهــای «متنــوع» افــراد و ســازمانها .لیزنــا .گاهــی دور گاهــی نزدیــک ،شــماره .118

نوکاریــزی ،محســن و کلثــوم دهقانــی .1392 .تأثیــر مهارتهــای ســواد اطالعاتــی بــر خودکارآمــدی دانشــجویان
دانشــگاه بیرجنــد .پژوهشنامــه کتابــداری و اطالعرســانی.172-153 :)2( 3 ،

نیکپــور ،امیــن ،علیرضــا منظــری توکلــی ،و مهــدی رجائینــژاد.1391 .بررســی رابطــه بیــن ســواد اطالعاتــی کارکنــان

و اثربخشــی ســازمانی در ســازمانهای دولتــی شــهر کرمــان .فصلنامــه علمــی  -پژوهشــی فراینــد مدیریــت و
توســعه .161-145 :)3( 25
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.21-18 :53  فصلنامه کتابداری و اطالعرسانی. مروری بر متون سواد اطالعاتی در ایران.1390 . شیوا،یاری
 طراحــی ابــزاری بــرای ســنجش ســواد اطالعاتــی دانشــجویان دانشــگاه پیــام نــور اســتان.1391 . فریــدون،یزدانــی
.52-29 :)4( 2  فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات درعلــوم تربیتــی.همــدان
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ﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ29:
ﻓﺎﻃﻤﻪ رﻧﺠﺒﺮي ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  ،1369داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛ4-15.

ﻣﺪركاﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و
اﺳﺖ .ﺳﻮاد
داﻧﺸﮕﺎه
رﻧﺠﺒﺮيﺷﻨﺎﺳﻲ
اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲﻧﻴﺰﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ
ﺗﻬﺮانداراي
،1369
ﻣﺘﻮﻟﺪازﺳﺎل
ﻋﻠﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ

فاطمه رنجبری

ﺗﻬﺮاناﺳﺖ.
ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي
از ﺟﻤﻠﻪ
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاي
اﻓﺰارﻫﺎي
اﺳﺖ .ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ﻧﻴﺰ
ﻋﻼﻳﻖداﻧﺸﮕﺎه
ﺷﻨﺎﺳﻲ از
داﻧﺶ
اﻃﻼﻋﺎت و
ﻧﺮمﻋﻠﻢ

ارﺷﺪــد علــم اطالعــات
ﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارش
کارشناســی
متولــد ســال  ،1369داراي مــدرك تحصيلــي
ﻓﺎﻃﻤﻪ رﻧﺠﺒﺮي ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  ،1369داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛ
ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاي از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.

داﻧﺸﮕﺎهـران
ـگاه تهـ
داﻧﺶ دانش
شناسـوـی از
ﻋﻠﻢش
و دان
ـت .ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ﻧﻴﺰ
اسـاﺳﺖ.
ﺗﻬﺮان
ﺷﻨﺎﺳﻲـ از
اﻃﻼﻋﺎت

ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ
ﺟﻤﻠﻪمﻋﻼﻳﻖ
اي از
اﻓﺰارﻫﺎي
ﻧﺮم
کتابخانــ.های از جملــه عاليــق پژوهشــي
افزارهــای
نیــز نر
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و
اطالعاتــی
ســواد

وي اســت.

ﻧﺎدر ﻧﻘﺸﻴﻨﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  ،1340داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧـﺶﺷﻨﺎﺳـﻲ از
ﺗﻬﺮان اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن ﻫﻢاﻛﻨﻮن اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳـﻲ داﻧﺸـﮕﺎه
داﻧﺸﮕﺎه
نقشینه
نادر

داﻧـﺶﺷﻨﺎﺳـﻲ از
ﻧﺎدر ﻧﻘﺸﻴﻨﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  ،1340داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
اﻃﻼﻋﺎت وو رﺧﻨـﺔ
ﻋﻠﻢو ﺣﻔﺎﻇـﺖ
ﺗﻬﺮان اﺳﺖ .ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ دﻳﺠﻴﺘﺎلDigital Emergence ،

متولــد ســال  ،1340دارای مــدرک تحصیلــی علــم اطالعــات و دانششناســی

ﺎﺳـﻲو ازداﻧﺶﺷﻨﺎﺳـﻲ داﻧﺸـﮕﺎه
اﻃﻼﻋﺎت
ﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه
اﺳﺖ.اﺳ
اﻛﻨﻮن
ﭘﮋوﻫﺸﻲﻫﻢ
اﻳﺸﺎن
اﺳﺖ.
ﺗﻬﺮان
داﻧﺸﮕﺎه
وي
دﻳﺠﻴﺘﺎل
ﻋﻠﻢداﻧـﺶﺷﻨ
اﻃﻼﻋﺎت و
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻋﻠﻢ
ﻣﺪرك
ﻋﻼﻳﻖداراي
ﺟﻤﻠﻪ،1340
ﻣﺘﻮﻟﺪاز ﺳﺎل
ﻧﺎدر ﻧﻘﺸﻴﻨﻪ

ـات و
علـوـم اطالعـ
ﺷﻨﺎﺳـﻲــروه
Emergenceگ
ـتادیار
ـون اسـ
ﻋﻠﻢماکنـ
زﻧﺪﮔﻲه
ـان
ـت.ﺑﻪایشـ
ـران اسـ
اﺳﺖ .تهـ
ـگاه
دانشـ
از
دﻳﺠﻴﺘﺎل،
ﻣﺮﺑﻮط
ﺗﻬﺮان
رﺧﻨـﺔ
ﺣﻔﺎﻇـﺖ و
Digital
داﻧﺸـﮕﺎه
اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ
ﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه
ﻣﺴﺎﺋﻞاﻛﻨﻮن اﺳ
اﻳﺸﺎن ﻫﻢ
اﺳﺖ.
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

زندگــي ديجيتــال،
مســائل ومربــوط
اســت.
دانش
اﺳﺖ
تهــران وي
ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﻋﻼﻳﻖ
دﻳﺠﻴﺘﺎل از
دانشــگاهدﻳﺠﻴﺘﺎل،
ﺟﻤﻠﻪزﻧﺪﮔﻲ
شناســی ﺑﻪ
ﻣﺮﺑﻮط
ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺗﻬﺮان اﺳﺖ.
بــهرﺧﻨـﺔ
ﺣﻔﺎﻇـﺖ و
Digital.Emergence

وي اﺳﺖ.
Emergenceﭘﮋوﻫﺸﻲ
دﻳﺠﻴﺘﺎل از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ
حفاظــت و رخنــة ديجيتــال از جملــه عاليــق پژوهشــي
 Digitalو

وي اســت.

محمدرضا اسمعيلي گيوي

متولد سـال  ،1362داراي مدرك تحصيلي دكتري در رشـتة مديريت سيسـتمها

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ اﺳﻤﻌﻴﻠﻲ ﮔﻴﻮي ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  ،1362داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دﻛﺘﺮي در رﺷﺘﺔ
دانشـكدة مديريت
از دانشـگاه شـهيد بهشـتي اسـت .ايشـان هماكنون اسـتاديار

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ از داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن ﻫﻢاﻛﻨﻮن اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪة ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

دانشـگاه تهـران اسـت .آیندهپژوهـی ،مديريـت دانـش ،سياسـتگذاري علـم،

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان اﺳﺖ .آﻳﻨﺪهﭘﮋوﻫﻲ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ،ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاري ﻋﻠﻢ ،ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت،

جملـهدرعاليق
اسلامي
مديريـت
ﻋﻼﻳﻖ و
مديريـت
اطالعـات،
فنـاوري
رﺷﺘﺔ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲازدﻛﺘﺮي
داراي
اسـتراتژيك،
1362
ﺳﺎل
ﮔﻴﻮي
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ
اﺳﺖ.رﺷﺘﺔ
ﻣﺪركدر
دﻛﺘﺮي
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
ﻣﺪرك
داراي
،1362
اﺳﻤﻌﻴﻠﻲﺳﺎل
ﻣﺘﻮﻟﺪ
ﮔﻴﻮي
اﺳﻤﻌﻴﻠﻲ
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ
ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي
ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﺘﻮﻟﺪاز
اﺳﻼﻣﻲ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ و
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪة ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
اﻳﺸﺎن ﻫﻢ
ويﻫﺎ از
ﺳﻴﺴﺘﻢ
اﻛﻨﻮنﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
داﻧﺸﻜﺪة
اﺳﺖ.اﺳﺘﺎدﻳﺎر
ﺑﻬﺸﺘﻲاﻛﻨﻮن
ﺷﻬﻴﺪاﻳﺸﺎن ﻫﻢ
داﻧﺸﮕﺎهاﺳﺖ.
ﺑﻬﺸﺘﻲ
ﺷﻬﻴﺪ
داﻧﺸﮕﺎه
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖاز
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ
است.
پژوهشـي
اﻃﻼﻋﺎت،
داﻧﺶ،ﻋﻠﻢ،
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﮔﺬاري
داﻧﺶ ،ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
ﻋﻠﻢ ،ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت،
ﻓﻨﺎوريﮔﺬاري
ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﭘﮋوﻫﻲ،
ﭘﮋوﻫﻲ ،آﻳﻨﺪه
آﻳﻨﺪه اﺳﺖ.
اﺳﺖ.ﺗﻬﺮان
داﻧﺸﮕﺎه

ﺟﻤﻠﻪوي
ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ
اﺳﻼﻣﻲ از
اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
اﺳﺖ.ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.
ﻋﻼﻳﻖ
اﺳﻼﻣﻲ از
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ و
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
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