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فصلنامۀ عل ی پژوهشی

کار است .از طرفی ،مدلها و تعاریف ارائه شده از ساواد اطالعااتی ،قاباع تع ایم باه
بافتهای مختلف نیستند .طراحی نرم افزار کتابخانه یکی از مشاغلی است که به طاور
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مستقیم با مهارت هاای کاامویوتری و ساواد اطالعااتی ارتدااد دارد .رکا ا الی در
فرآیند طراحی نرمافزار کتابخانه ،نیروی انسانی(طراح نرمافزار) اسات .بناابرای  ،ایا
پژوهش با هدف «ارائه الگویی از مولفههای سواد اطالعااتی بارای تایمهاای طراحای
نرمافازار کتابخاناه» انناام ررفتاه اسات .عامعاه آمااری پاژوهش حا ار 15 ،نفار از
متخصصان خدره تیم طراحی نرمافزار کتابخانه شامع« :پیاده ساز»« ،تحلیعرر سیستم»،
«پشتیدان» و «ررافیست» هستند کاه در ایا حاوزه باه عناوان افاراد غنای از اطالعاات
شناخته شدهاند .عامعه پژوهش به روش «ن ونهریری رلوله برفی» ونیاز «ن وناهریاری
مدتنی بر معرفی مشارکتکننده» انتخاب شده است .پاژوهش حا ار باه شایوه کیفای
اننام شده است و ابزار رردآوری اطالعات ،مصاحده نی هساختاریافته اسات .پا

از

پیادهسازی مصاحدهها ،داده ها با روشاهای کیفای تحلیاع و دساته بنادی شادند .ابتادا
توان ندیهای هرعنوان شغلی به تفکیک مشخص شد ،سو مهاارتهاای مشاتر
بی اعضای تیم شناسایی و دستهبندی شدند .ای مهاارتهاا عدارتناد از :قابلیات کاار
تی ی ،انعطافپذیری اطالعاتی ،دانش فنی آی تی ودانش کتاباداری .ساو

مولفاه-

های ا لی سواد اطالعاتی به دست آمد که عدارتند از :توعه باه نیازهاای اطالعااتی،
عستنو و دسترسی به اطالعاات ،بازیاابی اطالعاات ،روش هاای ارزیاابی اطالعاات،
سازماندهی و مستندسازی اطالعات و اشترا

اطالعات .ه چنی مولفاههاای فرعای
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کلیدواژهها :سواد اطالعاتی ،محیط کار ،طراحان نرم افزار کتابخانه ،پژوهش بافتی
*نادر نقشینه nnaghsh@ut.ac.ir

 .1مقدمه

از زمان پیدایش مفهوم سواد اطالعاتی ،تعاریف بیش اری از آن ارائه شده است .در ابتدای دهه
 ،1980تعریفی که انن

کتابداران آمریکا )ALA( 1از سواد اطالعاتی ارائه کرده بود ،مورد

پذیرش ه گان قرار ررفت(نظری  .)1384ای انن  ،سواد اطالعاتی را من وعهای از قابلیتها
معرفی میکند که فرد را قادر میسازد تا تشخیص دهد چه زمانی به اطالعات نیاز دارد و توانایی
مکان یابی ،ارزیابی و استفاده موثر از اطالعات را داشته باشد .عالوه بر انن

کتابداران آمریکا،

من ع کتابداران دانشگاهی استرالیا )CAUL( 2و عامعه کتابخانههای دانشکدهای ،ملی و دانشگاهی

3

( )SCONULنیز استانداردهایی را برای سواد اطالعاتی تدوی کرده اند.
ای استانداردها بیشتر روی محیطهای آموزشی و باالخص دانشگاهها ت رکز دارند(.)Hoyer 2010
ه چنی

ای

استانداردها ،سایر محیطها مثع محیطهای کاری یا اعت اعی را نادیده می-

ریرند( .)Hoyer 2010در حالی که سواد اطالعاتی معیار مهم برای سننش نیروی کار است ،امروزه
ارزش اطالعات و دانش به مسئلهای روری و مهم برای سازمانهای دولتی و خصو ی تددیع
شده است .سواد اطالعاتی و قابلیتهای آن ،نظیر تفکر انتقادی و یادریری مادام الع ر برای
کارفرمایان خیلی مهم است .زیرا کارفرمایان نیاز به نیروی کاری دارند که آمادری و توانایی کافی
عهت یادریری مداوم مهارتهای عدید را داشته باشند(.)Head 2012
طی دهههای اخیر ای مسئله به و وح از سوی سازمانها و کاررزاریهای مختلف دولتی و
خصو ی مطرح شده است که بسیاری از دانشآموختگان فاقد مهارتهایی هستند که ام
موفقیت شغلی و تحصیلی است(نظری .)1384 ،زیرا مهارتهای سواد اطالعاتی آموزش داده شده
توسط متخصصان در بافتهای آموزشی ،متفاوت با مهارتهای موردنیاز در محیط کار است.
آموزشهایی که کتابداران و اعضای هیئت عل ی در محیطهای آموزشی به دانشنویان میدهند،
برای ع

لکرد آتی آنها در محیط کار کافی نیستند و به مهارتهایی فراتر از آن نیازمندند( & Lloyd
1 . American Library Association
2 . Council of Australian University Libraries
3 . Society of Collage, National & University Libraries
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به بسته های سواد اطالعاتی دسترسی داشته باشند که با مسائع و شرایط خاص آنها تناسب
دارد(نظری  (Limberg et al. 2012) .)1394نیز در پژوهش خود ویژریهای ع ومی یادریری سواد
اطالعاتی را به چالش میکشد و نظریه «عداسازی اطالعات از بافت» 1را رد میکند.
در سال های اخیر مطالعات زیادی در مورد سواد اطالعاتی در محیط کار اننام ررفته است .ای
پژوهش ها اه یت پرداخت به ای مسئله در محیط کاری وآشنا ساخت کارکنان با ای

مفهوم را

نشان دادهاند .سواد اطالعاتی برای افراد مختلف و در بافتهای رونارون ،معانی متنوعی دارد .ای
امر به دلیع تفاوت در محیطهای کاری است که موعب تفاوت در نحوه آموزش و مهارتهای
مورد نیاز میشود .افراد ،بسته به شغلی که دارند ،مهارتهای متفاوتی نیاز دارند.
در حوزه کتابداری و اطالعرسانی ،طراحی نرمافزار کتابخانه یکی از مشاغلی است که به طور
مستقیم با مهارت های کامویوتری و سواد اطالعاتی ارتداد دارد .رک ا لی در فرآیند طراحی نرم-
افزار کتابخانه ،نیروی انسانی یا تیم طراحی نرم افزار است .طراحان نرم افزار کتابخانه به دلیع نقش
واسطه و میاننی که دارند ،یعنی بی اطالعات ذخیره شده در نرم افزار و کاربران ارتداد برقرار
میکنند ،دارای اه یت زیادی هستند و سواد اطالعاتی آنها بسیار مهم است .طراحان نرم افزار،
نقش کلیدی در فرآیند طراحی ،نصب ،آزمایش و پشتیدانی

نرم افزارهای کامویوتری دارند( Abdi,

 .)Partridge & Bruce 2013تاکنون مطالعهای اننام نگرفته که سواد اطالعاتی طراحان نرمافزار
کتابخانه را بررسی کند و ای پژوهش شکاف موعود را پر خواهد کرد .ای پژوهش دید بهتری
درمورد سواد اطالعاتی به ویژه در بافت طراحی نرم افزار کتابخانه ارائه می دهد.
سواالت پژوهش
)1

توان ندیهای مورد نیاز هریک از اعضای تیم طراحی نرمافزار کتابخانه چیست؟

)2

مفهوم سواد اطالعاتی از دیدراه عامعه طراحان نرم افزار کتابخانه چیست و چه مولفههایی دارد؟

پیشینه پژوهش

پیشینه پژوهش براساس الگوی نظری( )1392و با استفاده از دو لنز «مو وعی» و «روششناختی»
که حا ع دریافتهای پژوهشگر از مدانی نظری پژوهش هستند ،تحلیع شده است .از منظر

1 . decontextualized notion of information
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اننام ررفته است.
در محیط آموزشی(شامع دانشگاه و مدرسه) ،پژوهشهای سواد اطالعاتی در حوزههای مختلف و
با رویکردهای متفاوتی اننام ررفتهاند .حنم زیادی از ای پژوهشها ،به بررسی سواد اطالعاتی
دانشنویان پرداختهاند(پندپذیر و چش ه سهرابی  ،1389پریرخ ،ارسطوپور و نادری ،1390
نوکاریزی و دهقانی  ،1392شیدانی ،ع الی مه وئی و ا نافی  ،1390یزدانی .)1391برخی
پژوهشها نظیر(پور الحی ،زندیان و فهیمنیا  ،1390اسفندیاریمقدم وکاشینهننی)1390نیز سواد
اطالعاتی دانش آموزان را در محیط مدارس بررسی کردهاند .ه چنی تعدادی از پژوهشها به
بررسی سواد اطالعاتی اعضای هیئت عل ی پرداخته اند(مقدسزاده  ،1387آزاد پیلهرود  .)1387با
مطالعه متون میتوان دریافت اکثر استانداردها ،سیاستها و خطمشی های تدوی شده نیز در زمینه
آموزش و بهخصوص آموزش عالی هستند(

Lloyd & Williamson 2008, Johnston & Webber

 ، 2003, Crawford 2013ر ایی و فتحی پور  .)1389ه چنی یک عقیده ثابت وعود دارد که ای
استانداردها ،ع ومی و قابع تع یم به ه ه بافتها و عندههای مختلف زندری روزمره است(

Lloyd

 .)2012اما واقعیت غیر از ای است ،چرا که م ک است ای استانداردها ،در محیط کار یا محیط
اعت اعی ،معیار قرار نگیرند .سواد اطالعاتی در اعت اع نیز ،محور برخی پژوهشهای خارعی بوده
است .از ع

له()Hoyer 2003, Monge & Frisicaro- Powlowski 2013, Lloyd & Williamson 2008

مفهوم سواد اطالعاتی را در مت اعت اع بررسی کرده اند .از دیدراه ای محققان ،رستره سواد
اطالعاتی باید از محیطهای دانشگاهی ،به کلیه عر ههای حیات بشری ،افزایش یابد.
محیطهای کاری ،هنوز هم به عنوان حوزهای دستنخورده برای پژوهش های سواد اطالعاتی به
ش ار میآیند( .)Lloyd 2011بسیاری از پژوهشهای ورت ررفته در محیط کار ،کتابداران را
مورد مطالعه قرار دادهاند .از ع له (رحی ی ،ال اسی و آلمختار  ،1384اباذری و پورنقی ،1387
برعیان و خسروی  ،1391سیامک و اح دینسب  ،1391شعدانی و دیگران  .)1391کتابداران به
ای دلیع مورد مطالعه قرار ررفتهاند که از ع له رروههایی هستند که سواد اطالعاتی در مت کار
آنان قرار دارد و به نوعی ،از کاربران و اشاعهدهندران ای مهارت محسوب میشوند .در واقع آنان
یکی از موعهتری رروه از افراد برای آموزش سواد اطالعاتی به ش ار میروند(برعیان و خسروی
.)1390
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های دولتی(نیکپور ،منظری توکلی و رعائینژاد  )1390یا بی ارستانها مانند شغع پرستاری(حدیدی،
ر

اییهاچهسو و طدقی  )1389پرداختهاند .در خارج از کشور نیز ،پژوهش هایی چون ( Lawal et

al. 2012, Lawal et al. 2014, Lloyd 2006, Head 2012, Webber, Boon and Johnston 2005, Abdi,

 )Partridge & Bruce 2013سواد اطالعاتی را در محیطهای کاری مختلف بررسی کرده اند .مطالعۀ
تنربیات سواد اطالعاتی در محیط کار ،نوعی هننارشکنی در پارادایم غالب سواد اطالعاتی است.
بحث در مورد مفهوم سواد اطالعاتی در محیط کار ،ای رفت ان را وسیعتر می کند و توانایی ما را
در مفهومسازی سواد اطالعاتی افزایش میدهد( .)Lloyd 2012برخی پژوهشهای داخع کشور از
ع له (قاس ی  ،1385نظری 1385و سیامک  )1386اقدام به تدوی یا ترع ه استاندارد ،ابزار
سننش یا طراحی مدل سواد اطالعاتی کردهاند که در نوع خود ارزش ند است.
از منظر روششناختی ،اغلب پژوهشها به ورت پی ایشی اننام ررفته است(علی نژاد و دیگران
 ،1390پندپذیر و چش ه سهرابی  ،1389نوکاریزی و دهقانی  ،1392بیگدلی و دیگران ،1390
مقدس زاده  ،1378آزاد پیله رود  ،1387رحی ی و دیگران  ،1384فرعی خیاوی و دیگران ،1392
میرزا فی و دیگران  .)1390ای پژوهشها ،اغلب به ورت ک ی بوده و تنها به سننش سواد
اطالعاتی پرداختهاند .تقریدا در ت ام پژوهشها ابزار مورد استفاده «پرسشنامه» بوده است که با
استفاده از استانداردها یا مدل های سواد اطالعاتی ساخته شده است .اینکه نتایج استانداردهای سواد
اطالعاتی (ازع له )ACRLرا در قالب سواالت تستی 1قرار دهیم ،خطرنا
که من

است و مثع ای است

وعه ای از مهارت ها و دانش پیچیده را در قالب سواالت ساده و سطحی قرار دهیم( Lloyd

.)2011

درمقابع ،پژوهش هایی که نگاه کیفی به مو وع سواد اطالعاتی داشته اند ،مانند(

Bruce 1999,

Lawal et al. 2012, Lawal et al. 2014, Lloyd 2006, Head 2012, Webber, Boon and Johnston

 )2005, Nazari 2011, Abdi, Partridge & Bruce 2013با استفاده از روش هایی چون پدیدارشناسی،
رراندد تئوری و آمیخته اکتشافی سواد اطالعاتی را مطالعه کرده اند .ابزار مورد استفاده ،مصاحده-
های ع یق یا نی ه ساختاریافته ونیز رروه های بحث مت رکز بوده است .تنها پژوهش بافتی اننام
ررفته در حوزه سواد اطالعاتی ،پژوهش

(2011

 )Nazariاست که یک مدل بافتی از سواد

اطالعاتی در بافت رشته  GISدر محیطهای یادریری الکترونیکی ارائه میدهد.

1 . tick the box
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ای پژوهشها اه یت پرداخت به ای مسئله در محیط کاری و آشنا ساخت کارکنان با ای مفهوم
را نشان دادهاند .باتوعه به اه یت فهم فعالیتها و مسائع در فهم چیستی سواد اطالعاتی

( Nazari

 ،2011نظری  - )1394یعنی نیاز به پژوهش بافتی سواد اطالعاتی  -ای پژوهش قصد دارد با
رویکرد بافتی به فهم فعالیت های تیم طراحی نرم افزار کتابخانه و شناسایی نیاز اطالعاتی و مهارتی
و منابع موردنیاز برای تامی ای نیازها بوردازد.
روش شناسی پژوهش

ای پژوهش به ورت کیفی اننام شده و از نظر روش شناسی ،آمیخته اکتشافی است .عامعه
آماری پژوهش حا ر 15 ،نفر از متخصصان طراحی نرمافزار کتابخانه(برنامهنوی  ،توسعهدهنده،
تحلیعرر سیستم ،ررافیست و پشتیدان نرم افزار) هستند که در ای حوزه به عنوان افراد احب
تنربه در شغع موردنظر شناخته شدهاند .ای افراد نقش احب نظران کلیدی 1را ایفا می کنند،
به طوری که بارها میتوان از آنان اطالعات قابع توعهی را در یک دوره زمانی به دست آورد
(بازرران و بازرران .)1393 ،برای انتخاب عامعه پژوهش ،از استراتژی «رلوله برفی» و نیز «ن ونه-
ریری مدتنی بر معرفی مشارکتکننده »2استفاده شده است .از آننایی که مشارکتکنندران ،بر
عامعه مورد مطالعه اشراف کامع داشتند ،ن ونههای مورد مطالعه برای مصاحده های بعدی ،بر پایه
معرفی آنان انتخاب شد .مندع ا لی اطالعات ،مصاحده نی ه ساختاریافته است .در ای نوع مصاحده،
درعهای از انعطافپذیری وعود دارد و مصاحدهشونده مندور نیست سواالت و چند و چون
مصاحده را از پیش طراحی کند .به ه ی دلیع یک راهن ای مصاحده از قدع طراحی شده است.
در پژوهش های کیفی ،به سه نوع روایی «تو یفی»« ،تفسیری» و «تئوریکی(نظری)» اشاره کرده
اند(فقیهی و علیزاده  ،1385فیضی و سرکیسیان « .)1387روایی تو یفی» به حت دادهای
مو وع رزارش شده توسط محقق اشاره مین اید .برای حصول روایی تو یفی ،اطالعات
رردآوریشده ،ه ان روز ثدت شدند .بعضی دادهها حی مصاحده و مشاهده ثدت شدند و برخی
دیگر پ

از تر

محع یادداشت برداری شدند.

اننام مصاحده نیز ،یادداشت برداری

ورت میررفت .مهمتری استراتژی برای کسب «روایی تفسیری» ،بازخورد مشارکتکننده
است .بر ای اساس پ

از تحلیع مصاحدهها ،محتوای کدرذاری ع الت مصاحدهشوندران
1 . key informants
2 . respondent-driven sampling
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ه انگونه که اشاره شد مطالعات زیادی در مورد سواد اطالعاتی در محیط کار اننام ررفته است.
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ه چنی به منظور کسب روایی تئوریکی از تنربه متخصصان سواد اطالعاتی و کتابداری و اطالع-
رسانی بهره برده شد.
تحلیل يافته ها

برای تحلیع یافتههای پژوهش ،ابتدا مصاحدههای اننام شده ،به دقت پیادهسازی شدند .سو

به هر

مصاحده شونده یک کد ،و به هر پارارراف یک ش اره اختصاص داده شد .از ای ش ارهرذاریها،
به عنوان استناد برای هرکد استخراج شده از مت استفاده شده است .به عنوان مثال ،استناد«الف-
»2که «الف» به متخصص اول اشاره میکند و ش اره  ،2به ش اره پارارراف مت مصاحده استناد
میکند.
توانمندیهای مورد نیاز هر شغل

در عدول زیر ،توان ندیهای مورد نیاز متخصصان به تفکیک عنوان شغلی(به طور مثال پشتیدان،
تحلیعرر سیستم ،پیاده ساز و )...به ه راه استنادات مربوطه ،بیان شده است .ای مهارتها ،از دل
مصاحده با اعضای عامعه استخراج شده اند.
جدول  :1توانمندیهای موردنیاز هر شغل
عنوان شغلی

توانمندیهای موردنیاز

استناد مربوطه

تحلیعرر سیستم

داشت شم تناری

الف ،78-الف ،76-ب ،9-ب21-

کار تی ی

الف ،46-الف ،47-ب،14-

آشنایی با به حوزه کتابداری و اطالع رسانی

الف ،5-ب ،2-ب8-

دانش فنی آی تی

ب ،2-ب ،14ب15-

داشت ذه تحلیع رر

الف ،5-ب2-

آشنایی با دیتابی

پشتیدان

های مختلف و قابلیتهای آنها

ب ،2-ب ،17-ب18-

آشنایی با انواع زبان های برنامه نویسی

ب ،16-ب3-

آشنایی با انواع روش های تحلیع و طراحی

الف ،8-ب ،15-ب ،9-ب13-

انعطاف پذیری اطالعاتی

الف ،47-ب29-

توانایی نوشت use case

ب ،9-ب ،10-ب16-

توانایی رسم Active Diagram

ب ،24-ب25-

دانش کتابداری

ج ، 2-ج ،7-د4-

دانش فنی کامویوتر

ج ،3-ج ،16-ج ،15-د8-
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برایشان ارسال شد تا نظرات آنان در مورد مطابقت رفتهها و فرایند کدرذاری دریافت شود.
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تسلط کامع به نرم افزار

ج ،11-د6-

انعطاف پذیری اطالعاتی

ج22-

زبان انگلیسی

ج ،4-ج10-

آشنایی با نرم افزارهای دیگر

ج ،23-ج ،22-د18-

نرم افزارهای ررافیکی مثع فتوشاپ ،ایالستریتور

ها ،4-ها5

و...

پیاده ساز

نرم افزارهای انی یشنی

ها4-

ابزارهای وب مثع  ،css ،htmlعاوا اسکریوت

ها  ،4-ها ،21-ها22-

تسلط بر زبان برنامه نویسی

ها  ،2-ها  ،6-ها7-

دانش فنی کامویوتر

ها  ،5-ها 6-

دانش کتابداری

ها 6-

قوه تنزیه و تحلیع و هوش باال

ها  ،7-ها ،19ها20-

به روز بودن

ها  ،27-ها28-

انعطاف پذیری اطالعاتی

ها31-

به روز بودن

و ،4-و ،7-ز12-

داشت ذه الگوریت یک(ریا ی)

و ،4-و ،29-ز3-

آشنایی با استانداردهای پیاده سازی

و ،5-ز3-

تسلط به زبان های برنامه نویسی

و ،12-ز ،9-ز26-

آشنایی با الگوهای طراحی()Design Pattern

و12-

کار تی ی

و ،7-و ،27-ز6-

زبان انگلیسی

و ،7-و ،10-و30-

انعطاف پذیری اطالعاتی

ز15-

دانش ریا ی

و7-

به طور کلی توان ندی های مشتر

بی اعضای تیم طراحی نرم افزار کتابخانه ،که عامعه پژوهش

بدانها اشاره کرده بود ،عدارتند از:
-1قابلیت کار تیمی :کاررروهی(تی ی) مهمتری توان ندی است که عامعه پژوهش به آن اشاره
داشتند .درواقع یکی از معیارهای «باسواد اطالعاتی بودن» قابلیت کار تی ی است .اغلب پروژههای
طراحی نرمافزار کتابخانه ،به ورت تی ی اننام میشود ،وظایف و مسئولیتها بی اعضای تیم
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ررافیست

کار رروهی

ج ،9-د ،3-د ،4-د27-
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تعامع دارند.
«اول تواناییهای ماشی را برای کتابدار تو یح میدهم ،به او منتقع میکنم که ماشی
می تواند ای کار را برای تو اننام دهد .یعنی اول باید بداند توانایی ماشی چه چیز هایی
هست ،بعد از کتابدار بورسیم از ماشی چه می خواهی الف.»14-
«م هنوز هم میرویم ای یک کار تی ی است و یک متخصص کامویوتر به تنهایی ن یتواند
موفق باشدالف« .»46-پروژه موفق «رسا» ثابت کرد که برای موفقیت اینگونه پروژه ها ،باید تیم
متخصص کامویوتر و کتابدار کنار هم باشند.ب» 17-
-2انعطافپذيری اطالعاتی :اطالعات عنصر اساسی و کلیدی برای ت امی شرکتکنندران است.
باسواد اطالعاتی بودن در ای مرحله شامع دو مفهوم کلی است :بهروز بودن ،و خود را بهروز نگه
داشت ؛ چرا که در ای دوره ،فعالیتهای اطالعاتی باید بتوانند به راحتی در محیطهای دائ ا در
حال تغییر بهسرعت منطدق و وفق داده شوند .به ه ی دلیع کارکنان باید «انعطافپذیری اطالعاتی»
داشته باشند ،مفهوم انعطافپذیری اطالعاتی یعنی توانایی استفاده از آموختهها و دانش خود ،برای
انتقال از یک محیط به محیط دیگر ،و است رار ع لکرد.
« استاندارد ه ان است ،فقط یک سری تئوری که در  UIتاثیر دارد ،مثال ش ا وقتی
دارید برای یک بانک نرم افزار مینویسید ،در ه الری ابتداییتری در ه است ،ولی
برای یک کتابدار در ه عستنو ،ابتداییتری در ه است .مفهوم اون ال انهایی که از
لحاظ ررافیکی روی فحه میچینید بستگی به اون کسی که براش تولید نر م افزار
میکنید ،متفاوت است .باید بشناسید که کاربر چی استفاده میکند .ها»29-
«ابزارهایی که استفاده میکنید ،ه ان ابزارها هستند ،استانداردها ه ان استانداردها
هستند ،ولی یک وقت برنامه برای بانک می نویسی ،یک وقت برای کتابخانه .باید
خودت را عای کتابدار بگذاری و بعد شروع به طراحی یا پیاده سازی کنی .ز»15-
-3دانش فنی آی تی :مهارتهای فناوری اطالعات ،برای هر عنوان شغلی متفاوت است .مهارت-
های فناوری اطالعات که یک پیاده ساز یا تحلیعرر سیستم باید داشته باشد ،شامع آشنایی با
استانداردهای پیاده سازی ،الگوهای طراحی و تنزیه و تحلیع ،زبان های برنامهنویسی و  ...است ،به
طور کلی شامع تددیع نوشتار به برنامه کامویوتری است.
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ابزارهایی که وعود دارد ،ورودیها را به آن میدهیم .اطالعات الزمش را تحلیعرر
قدال با کتابدار حدت کرده و از کتابدار ای اطالعات را ررفته ،سو
کرده که برنامهنوی

به زبانی ترع ه

یا کدزن ای زبان را می فه د .ب»25-

« اینکه باید انواع روش های تحلیع را بداند .مثال یک ن ونه را رفتم که  RUPاست.
»15دانش فناوری اطالعات پشتیدانها ،بیشتر شامع مداحث مربود به شدکه و ویندوز است .از ع له
آشنایی با برنامه ها و امکاناتی

چون،VPN ،Remote Desktop ،Putty ،Vnc ،TeamViewer :

.Browsers

«مثال برنامه  .Puttyباید بلد باشی از برنامه پوتی استفاده کنی .ج«»16-به طور کلی
پشتیدان باید اطالعات کامویوتری خوبی داشته باشد .مثال ارر تنظی ات مروررر به هم
ریخت ،خودت بتوانی درست کنی ،نیازی به نیروی فنی نداشد .د»15-
 -4دانش کتابداری :آشنایی با به حوزه کتابداری و اطالعرسانی ،در تیم طراحی نرمافزار کتابخانه
امری روری است .به طور مثال پشتیدان سیستم یا ررافیست ،باید به ای حوزه مسلط باشد .اما
تحلیعرر سیستم یا پیادهساز الزامی ندارد که به ا ول و قواعد کتابداری آشنا باشد ،اما باید یک
نفر واسط باشد که تئوریهای کتابداری را به تحلیعرر یا پیادهساز منتقع کند .دانش کتابداری
موردنیاز پشتیدانها ،بیشتر شامع مداحث فنی کتابداری مثع ساختار فایع ایزو یا ساختار ا طالحنامه
است .عالوه بر ای با استانداردهای روز مثع مار  ،ایک .ام.ال ،آر.دی.ای ،اف.آر.بی.آر.و...
آشنا باشد.
«ای وسط یک نفر رابط باید با استفاده از سوالهایی که از متخصص کتابدار(کسی که
درخواستها را داده) ،ت ام ریزهکاری هایی که در نهایت م ک است به ذه م تحلیع-
رر برسد ،را کشف کند .ب»19-
مولفههای سواد اطالعاتی
شکل  -1مدل مولفههای سواد اطالعاتی(منبع :يافته های پژوهش)
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«برای هر فعالیت ،اکتیو دیاررام عدارانه داریم .با استفاده از ه ان  use caseها و
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افزار کتابخانه6 ،مولفه ا لی به شرح زیر دارد:
تم اول :توجه به نیازهای اطالعاتی

مولفه تشخیص نیاز اطالعاتی درمن وعه فعالیتهای اطالعاتی تیمهای طراحی نرمافزار کتابخانه
ن ود متفاوتی دارد .چرا که ای افراد،خودشان نیازهای اطالعاتیشان را مشخص ن یکنند ،بلکه
براساس نتایج مصاحده ،مهمتری عوامع مشخصکننده نیاز اطالعاتی طراحان نرمافزار کتابخانه
عدارتند از:
 -1نیاز کاربران و درخواست مشتری :در ای مولفه توعه بسیار زیادی به درخواستها و
بازخوردهای کاربران میشود .بازخوردهای کاربران ،اولی و ع دهتری عامع مشخص-
کننده نیاز اطالعاتی ای افراد است .منظور از کاربران ،هم شامع کاربران نهایی است ،و
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تحلیع داده های حا ع از مصاحده ،نشان داد که مفهوم سواد اطالعاتی در بی عامعه طراحان نرم
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مختلف را درمیان میرذارند .درخواستها اولویتبندی شده ،سو
«مورد کاربرد( »)Use caseبه برنامهنوی

درقالب ن ونههای

تحویع داده میشود.

«کتابدار تخصصی که با دنیا ارتداد دارد و پیشرفتهای حوزه را میشناسد ،با اساتید
کتابداری در ارتداد است .ای کتابدار به شرکت پیشنهاد میدهد که در فالن عای دنیا
ای امکان وعود داشت.الف»39-
« یک عاهایی کاربرنهایی است که مارا مندور میکند ما امکاناتی را در نرمافزار ا افه
کنیم .ب»20-
«بنابرای هردو (کاربر و کتابدار) در ای فرایند سهیم هستند .ب»21-
 -2پیشرفت های فناوری و تغییرات تکنولوژی :از آننا که حوزه فناوری اطالعات و بهویژه
برنامه نویسی ،حوزه عدیدی است و سرعت تغییرات در آن بسیار باالست ،بنابرای
پیشرفتهای حا ع از تکنولوژی ،یکی از عوامع تعیی کننده نیاز اطالعاتی در تیم
طراحی نرمافزار کتابخانه است .برای مثال ابزارها ،زبانهای برنامهنویسی و نرمافزارهای
مرتدط با آنها هر روز پیشرفت میکنند و افرادی که با ای ابزارها کار میکنند ،بایستی
خود را بهروز نگه دارند.
«یکی پیشرفت ابزارها و زبانها و نرمافزارهایی است که ش ا در کارتان از آن استفاده
میکنید .مثال تا چند سال پیش ما  html1استفاده میکردیم Html .مع ولی بود که ه ه
استفاده میکردند .از چند سال پیش  html5اومد که کال دنیای اینترنت را درررون
کرد .یا  CSSکه االن استفاده میکنیم ،قدال  CSS1بود االن  CSS3استفاده میشود.
منظورم ای است که امکاناتی که داری ازش بهره می بری ،به روز شده اند .وقتی اینها
به روز می شوند ،الزم است ش ا هم به روز شوید .یعنی ه گام با اینها علو بروید.د،8-
د»9-
تم دوم :جستجو و دسترسی به اطالعات

عستنو و دسترسی اطالعات ،شامع مولفه های زیر میداشد:
 -1منابع اطالعاتی:
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بخش کیفی ای پژوهش عدارتند از:


گوگل و ساير موتورهای جستجو googling :یا ه ان عستنو از طریق درراه رورع
اولی روش عستنوی منابع است .برای تیم طراحی نرمافزار کتابخانه ،درراه موتور
عستنوی رورع ،مندع اولیه ی عستنوی منابع اطالعاتی و ه چنی پایگاهها است.
مع وال چون بسیاری از سایتها بر اساس استاندارد

SEO(search engine

) optimizationخودشان را به رورع معرفی کرده اند ،از طریق رورع میتوان به ای
سایتها دست پیدا کرد.
«آی تی چون خیلی وسیع است و یک پایگاه مشخصی شاید نداشته باشد ،رورع شاید
یک درراه خوبی است که ما را هدایت میکند .پ

سرچ اولیه را از طریق درراه

رورع ،بعد از اون لحظه به بعد دیگر خودت تص یم میریری که ای اطالعات کدام
قابع استفاده است ،کدام به درد میخورد ،کدام قابع استفاده است.ح»23-


سايتهای مرجع :درمورد برخی زبانهای برنامهنویسی یا پایگاههای داده ،مثع اوراکع،
اس.کیو.ال ،.عاوا و ...که وبسایت مرعع دارند ،وبسایت خود ای

پایگاهها یا

استانداردها ،به عنوان اولی مندع کسب اطالعات به ش ار میآید .م ک است عستنو را
با رورع شروع کرده باشند ،بعد به دیتابی

اوراکع برسند .دفعات بعدی مستقی ا به

خود سایت مراععه میکنند.
«بعضی وقتها ،یک بار از رورع سرچ میکنی ،بعد مثال به وبسایت دیتابی

اوراکع

میری ،دفعات بعدی مستقی ا به خود سایت می روی ،به عای اینکه از رورع بروی.د-
» 18


فوروم يا گروههای بحث الکترونیکی :سخنگاه ها یا رروههای بحث الکترونیکی ،به دلیع
سرعت به روز آوری شان ،اغلب به عنوان اولی مندع مورد مراععه تیم طراحی نرم افزار
کتابخانه به ش ار می روند .چرا که خیلی از مشکالت فنی ،که برنامه نویسان یا پیاده
سازان با آن مواعه می شوند ،قدال توسط اشخاص دیگری تنربه شده و افراد مع وال
تنربه مشکع یا مسئله خود را به ه راه پاسخ آن در فوروم ها یا سخنگاه ها ارائه می
دهند.
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افزارها را به ورت رایگان در اختیار بقیه می رذارند .چون اکثر تکنولوژی ها را از نرم
افزارهای اوپ سورس می ریریم .رفرن

اول90 ،در د کارهای ان از فوروم ها راه می

افتد.و»7-
« Stackoverflow.comای فوروم عنرال است ،ولی مثال عاوا برای خودش سایت و
فوروم تخصصی دارد .در فوروم ها ،هرکسی هرعایی به مشکع بر می خورد ،ایننا
مطرح می کند .عواب خیلی از مشکالت را می توان ایننا پیدا کرد .مگر اینکه خیلی
خاص باشد.و»10-


کتاب(چاپی و الکترونیکی) :کتابهای چاپی به دلیع اعتدار اطالعات و موثق بودن ،ه یشه
به عنوان منابع مورد رعوع متخصصان بوده اند .الدته سرعت به روز آوری اطالعات در
کتاب های چاپی ،به نسدت منابع الکترونیکی ک تر است ،اما دانش پایه ارائه شده در
کتاب ،به طور مع ول مرعع اول تیم طراحی نرم افزار کتابخانه است.

کتاب های الکترونیکی مثع فایع های  PDFیا فایع های  ،Htmlعالوه بر

حت و اعتدار

اطالعات ،مشکع به روز آوری را ندارند و مع وال در فضای منازی در قالب روابط رس ی یا غیر
رس ی منتشر می شوند.
« اطالعات بیزینسی که مربود به کتابداری است ،بیشتر از طریق تعامع با کتابداران به
دست میاوریم .ولی اطالعات فنی را از طریق سایتها و کتابهای موعود به دست
میاوریم.د« .»21-کتابها و فایع های پی دی اف هم ک ک می کنند .فایع های پی دی
اف مطالدشان روزآمدتر از کتاب هستند ،از طرفی دیگر مطالدشان هم معتدر است .ها22-
»


سورس های نرم افزاری :به طور کلی ،کدهای نرم افزاری به ویژه نرم افزار مت باز،
الگوهای طراحی ،الگوهای تنزیه و تحلیع و  ...مهم تری منابع اطالعاتی موردنیاز
توسط تیم طراحی نرم افزار کتابخانه است .ه چنی برخی استانداردهای مربود به
طراحی ،تنزیه و تحلیع بی ت ام زبان های برنامه نویسی مشتر

است.

«بعضی سایتها هستند که طراحیها را تو یح میدهند ،اینها مهماند ،کدهای نرم
افزاری ،بعضی سایتهای اینترنتی هم خیلی قوی هستند.و»20-
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می رویم نگاه کنیم چه طراحی هایی تا االن اننام شده .یا کدهایش رابرمیداریم یا الگو
می ریریم.و»23-
 -2نحوه دسترسی به اطالعات

درمورد نحوه دسترسی به اطالعات ،متخصصان نرم افزار کتابخانه عقیده دارند که بیشتر اطالعات
موردنیاز آنها به ورت پولی عر ه می شود و رایگان نیست ،مگر اطالعاتی که از طریق نرم افزار
های اوپ سورس دریافت می کنند .سیاست هایی که عامعه پژوهش حا ر در مقابله با اطالعات
پولی اتخاذ می کنند ،متفاوت است .الدته به نوع اطالعات موردنیاز ،مع وال تیم طراحی نرم افزار
کتابخانه ،هزینه ای اطالعات را یا بصورت شخصی یا ازطریق هزینه های سازمانی پرداخت می
کنند و اطالعات را به ورت شخصی دراختیار می ریرند یا اینکه بی ه کاران در سازمان به
اشترا

می رذارند.
«یکی از کارهایی که ماباید میکردیم ،ای بود که ای ابزارها را به فارسی بومیسازی
میکردیم .چون اون موقع ابزاری که در پلتفرم عاوا باشد و پی دی اف فارسی را به مت
تددیع کند ،نداشتیم .الدته ابزار التی داشتیم که پولی بود ،ای رو شرکت خریداری کرد
که کدش را برداریم ،بعد فارسی سازی کنیم.و»17-

 -3استراتژی های جستجو

عامعه مورد مطالعه ،برای عستنو استراتژی های متفاوتی داشتند ،اما عستنو از درراه رورع،
نقطه مشتر

ت ام رفته های مصاحده شوندران است .اعضای تیم ،مع وال وقتی می خواهند

عستنو اننام دهند ،دقیقا با ه ان عدارتی که در ذهنشان است ،شروع می کنند .در ورتی که به
نتینه دلخواه نرسند ،عدارت عستنو را عوض می کنند .درای مورد یا از متخصصان ای حوزه
مشورت می ریرند ،یا اینکه در سایت های مختلف به ویژه سخنگاه ها به دندال عدارت بهتر و
مناسب تر می رردند و عستنو را با عدارت عایگزی ادامه می دهند .ع لگرهای عستنو کاربرد
آنچنانی در رفتار اطالع یابی ای افراد ندارد.
« بخشی به تنربه شخصی بر می رردد .مثال یک کدی سرچ کردیم ،به ده روش نتینه
اومد ،باید براساس تنربه شخصی تص یم بگیری کدوم بهتر است .د»10-
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ا افه کنید ،عستنو را دوباره اننام دهید .هنر عستنو در کع خیلی مهم است .ز»18-
تم سوم :بازيابی اطالعات

اعضای تیم ،طیف متنوعی از منابع اطالعاتی را بازیابی می کنند تا در استفاده های آتی ،به آنها
رعوع کنند .روشهای بازیابی اطالعات منابع چاپی ،کامال متفاوت با منابع الکترونیکی است.
درمورد منابع چاپی ،که به طور ع ده شامع کتاب میشود ،خرید کتاب ،فتوکوی ،اسک  ،عک
ر رفت و  ...روش هایی هستند که عامعه پژوهش برای بازیابی یک مندع چاپی نام برده اند .اولی
برخورد مصاحده شوندران با یک کتاب فارسی مرتدط با پروژه ،خرید آن کتاب است .مع وال
باهزینه شخصی و دربرخی موارد با هزینه سازمان ،خریداری می شود ،ولی در هر ورت به
مشتر

مورد استفاده اعضای سازمان قرار می ریرد.

اما در مورد منابع الکترونیکی ،فایع موردنظر را ذخیره کرده و به ورت الکترونیکی مطالعه می
کنند ،یا اینکه آن را پرینت ررفته و به شکع چاپی استفاده می کنند.
« زمانی که در رورع سرچ می کنم و به یک لینک مفید می رسم ،آن را باز کرده
ه اننا می خوانم یا اینکه لینکش را ذخیره می کنم که بعدا توی تسک های دیگر
بتوانم ازش استفاده کنم.ز»27-
تم چهارم :روش های ارزيابی اطالعات

در مولفه ارزیابی منابع اطالعاتی ،به روز بودن و میزان ربط مندع به مسئله اه یت خیلی زیادی دارد.
از طرفی دیگر ،در رابطه با پروژه های نرم افزاری ،مفهوم سوریری معنا ندارد .به عنوان مثال پروژه
هایی که قدال اننام شده اند ،هرکدام در پاسخ به یک مسئله اعرا شده اند.
«یکی به خود مسئله برمیرردد ،ارر دقیقا مسئله موردنظر را یکی قدال حع کرده و ایننا
رذاشته ،عی پاسخ را برمی داریم و به کار می بندیم .اینکه بی اونها کدام بهتر است،
بستگی به کارخودمان دارد»18- .
«حوزه آیتی به نسدت ،رشته نو و عدید است و بهواسطه نوبودن تغییرات وتحوالت
توش زیاد است .بنابرای منابعی که بازیابی میشود ،باید  up to dateباشد.ز»12-
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خروعی خا ی ارائه می دهد ،نرم افزارهای دیگری هم هستند که ورودی می پذیرند .بنابرای
خروعی های یک نرم افزار را در ورودی یک نرم افزار(مع وال اوپ سورس) دیگر انتقال می
دهند و ع لکرد برنامه خود را می سننند.
« االن یک سری ابزارهایی برای چک کردن وعود دارد .مثال ش ا می رویید نرم افزار
م خروعی مت

می دهد .در دنیا یک نرم افزار هست که ورودی مت

ریزیم تو اون نرم افزار .بدینیم می خواند یا نه .ارر خروعی داد ،یعنی مت

می پذیرد .می
دارد درست

خروعی می دهد.ب»35-33-
تم پنجم :سازماندهی و مستندسازی اطالعات

سازماندهی و مستندسازی دانش تنربی متخصصان در ای حوزه ،به روشهای رونارون اننام
میشود .ت ام پیشنهادات و خطاهای نرم افزار در محیط عیرا وارد میشوند .ه چنی اطالعات
مربود به مشتریان در محیط  CRMثدت و نگهداری میشود .ه چنی ویکی سازمانی ابزاری است
که برای ثدت دانش کارکنان سازمان از آن استفاده می شود .اما به ورت کلی ،روش و سیاست
مدونی برای ای کار وعود ندارد .مع وال افراد به ورت شخصی اطالعات کسب شده را با
استفاده از نرمافزارهایی مثع ورد یا ورد پد نگهداری میکنند ،یا اینکه در وبالگ یا وبسایت
شخصی خودشان قرار می دهند.
آنها اطالعات کسب شده را برای خودشان ثدت و نگهداری می کنند .دردفعات بعدی که با مسئله
دیگری مواعه شدند ،بتوانند از ای اطالعات استفاده کنند .به عدارتی دیگر زمانی میتوان رفت
اطالعات به درستی سازماندهی شده که اطالعات ذخیره شده ،برای پروژه های بعدی قابع بازیابی
و استفاده باشد.
« م خودم ت ام مستندات خودم را نگه می دارم ،فولدر بندی دارم .ولی متاسفانه
عوری که شرکت بخواهد عای مدونی وعود داشته باشد که ما دانشمان را به اشترا
بگذاریم مثع یک دایرکتوری مانند ،ه چی چیزی نداریم .الدته ما وبسایت عدید را که
راه انداخته ایم ،ارر فر ت شود قرار است که یک دایرکتوری کنارش بگذارم که بچه
ها بتوانند مستندات خودشان را ،دانش ،نقطه نظرات اینها را به ورت داخلی به اشترا
بگذارنند .پیشنهادش رو هم به شرکت رفتم.د»21-
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رزارش میشوند .الف»42-
استناددهی :بیشتر منابع مورد استفاده در سازمان ،یا از طریق سایتهای اینترنتی به دست میاید ،یا
حا ع تنربیات ه کاران است که در نتینه تعامالت شفاهی با آنها به دست میآید .ای منابع
وقتی در پروژه های نرم افزاری استفاده می کنند ،اغلب عایی برای استناد دادن به اینها وعود ندارد
چون داخع پروژه ای اطالعات به کار ررفته می شوند.
«اغلب کدهای نرم افزاری رو از نرم افزارهای اوپ سورس میشود دریافت
کرد .چون ای کدها شامع قانون کوی رایت ن ی شوند ،پ

استناد به آنها

معنی ندارد.د»19-
تم ششم :اشتراک اطالعات

انتشار اطالعات مسئله ای است که از طرف متخصصان نرم افزار کتابخانه نادیده ررفته می شود.
منظور از اطالعات ،تنربیات عدیدی است که متخصصان نرمافزار در عریان پروژه کسب می-
کنند ،یا راه حعهای تازه ای که برای حع مسائع موعود ،به کار میبرند .م ک است برخی نتایج
مربود به پروژه یا خطا های موعود ،در بی ه کاران در داخع سازمان به اشترا
اینکه با ح ایت سازمان ،در کنفران
به ورت

رذاشته شود ،یا

یا منله چاپ شود .اما در کع دانش تنربی ای متخصصان

نی باقی می ماند و به شکع مکتوب درن یآید .یک روش دیگر برای اشترا

اطالعات ،مطرح کردن مسئله و پاسخ آن در یکی از فوروم هاست .در عامعه متخصصان طراحی
وبسایت ،اشترا

اطالعات یک فرایند چرخه ای است که در آن متخصصان از دانش ه دیگر

استفاده می کنند .آنها دانش خود را در اختیار دیگران می رذارند ،و یا از دانش ارائه شده توسط
دیگران استفاده می کنند .در کع ای فرایند باعث توسعه و پیشرفت ای حوزه می شود.
بحث و نتیجه گیری

پژوهش حا ر ،به بررسی مفهوم سواد اطالعاتی در محیط کار پرداخته است .ابتدا مهمتری
توان ندیهای مورد نیاز هریک از اعضای تیم ،به ورت عدارانه ،مشخص رردید .مهارتهایی
چون قابلیت کار تی ی( ،)Lloyd 2005 ،Lloyd 2013انعطافپذیری

اطالعاتی(،Lloyd 2013

 ،)Lloyd 2011قوه تفکر و تحلیع انتقادی(پریرخ  ،1386ساالری وحس آبادی  )1383مورد تاکید
عامعه پژوهش حا ر ونیز پژوهشهای مشابه بود .درحالی که در مت مدلها و استانداردهای سواد
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آشنایی با ادبیات خاکستری و مهارتهای فردی ،مدیریت اطالعات مالی ،سازماندهی رروهها و
نوشت برای کسب درآمد(پول درآوردن) برای عامعه پژوهش دارای اه یت است که در مت
استانداردها رننانده نشده است.
مولفه های ا لی و فرعی سواد اطالعاتی در بافت پژوهش بازتعریف شدند .بر ای اساس 6مولفه
ا لی سواد اطالعاتی به دست آمد .مولفه اول یعنی «توعه به نیازهای اطالعاتی» ،در عامعه
پژوهش حا ر ن ود متفاوتی دارد و اعضای عامعه خود ،نیاز اطالعاتی شان را تعیی ن یکنند .در
مطالعه پرستاران توسط ( )Johannisson & Sundin 2007نیز مشخص شد که مفهوم نیاز اطالعاتی
از من وعه فعالیتهای اطالعاتی پرستاران حذف شده است ،چرا که ای نیاز توسط پزشکان
تعریف میشود .ه چنی در پژوهش ) ، (Abdi, Patridge & Bruce 2013نیاز مشتری در درعه
اول اه یت قرار ررفته است .به عدارتی محصول تولید شده باید طوری باشد که ر ایت مشتری را
علب کند.
مولفه دوم سواد اطالعاتی ،شامع «روشهای عستنو و دسترسی به اطالعات» است .عامعه پژوهش
ع وما اشاره به عستنوی آنالی داشتند که اغلب نیز از طریق رورع اننام می ریرد .ای نتینه
مغایر با نتایج پژوهش های اننام شده در محیط دانشگاه(

Špiranec, Toth and Banek Zorica

 )2009است که در آن رورع کردن ،مورد نقد واقع شده است و فعالیتی سطحی به ش ار می رود.
ه چنی استفاده از فوروم ها در بی متخصصان طراحی نرم افزار ،بسیار متداول است.
در مولفه سوم یعنی «بازیابی اطالعات» ،اعضای عامعه مع وال اطالعات را به ورت سازمانی
خریداری می کنند و سو

به عنوان دانش ع عی آن را به کار می برند .به عدارتی افراد عامعه،

بیشتر خواستار مالکیت منابع به ورت ع عی هستند تا دسترسی به آنها.
مولفه چهارم شامع «روش های ارزیابی اطالعات» است .روزآمدبودن اطالعات به دست آمده،
مهمتری معیار ارزیابی اطالعات است .ه چنی مفهوم «سوریری» در ای حوزه مطرح نیست .زیرا
اطالعات و دانشی که ارائه میشود ،حا ع نظر شخص یا اشخاص مختلف نیست ،بلکه ع لکرد
یک سیستم را نشان میدهد و ع لکرد یک سیستم ن یتواند تحت تاثیر سوریری باشد .در حالی که
بررسی دیدراه ها و تشخیص سوریری ،از شاخصهای مهم استانداردهای سواد اطالعاتی است.
) (Abdi, Patridge & Bruce 2013نیز در پژوهش خود ،معیارهای ارزیابی را اعتدار و حت
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روش برای ارزیابی اطالعات ،تست آن در خروعی نرم افزارهای دیگر(مع وال نرم افزارهای کد
مندع باز) است .اطالعات و دانشی که متخصصان در ای زمینه کسب میکنند ،زمانی تایید میشود
که ع لکرد آن در یک سیستم نرم افزاری به ورت ع لی مورد آزمایش قرار ریرد و تایید شود.
ای روش ارزیابی ،در هیچ مندعی مورد اشاره ندوده است.
مولفه پننم با راهکارهای «سازماندهی و مستندسازی اطالعات» مرتدط است .به دلیع ماهیت
اطالعات ای حوزه ،مستندسازی دانش ای متخصصان ،در محیطهای نرمافزاری خا ی(مانند
 )JIRA, CRM, OneNoteاننام می شود .ه چنی  ،بسیاری از منابع مورد استفاده ای متخصصان،
منابع کد مندع باز هستند .بنابرای چون حق کوی رایت نیز به آن تعلق ن یریرد ،پ

نیازی به استناد

نیست .ای نتینه مغایر با برخی پژوهش های سواد اطالعاتی است که در آن آشنایی با الگوهای
استناددهی عزو مولفه های سواد اطالعاتی است(.)Loo and Chung 2006
مولفه ششم ،درباره اشترا

اطالعات به دست آمده است .مع وال متخصصان ای حوزه ،حا ع

تنربیات خود را در تاالرهای رفتگو با دیگران به اشترا
متخصصان نقش مه ی در اشترا

می رذارند .در داخع سازمان نیز،

دانش دارند ،زیرا دانش سازمانی ،به عنوان یک هوش ع عی

به حساب می آید .باای حال دانش تنربی متخصصان ای حوزه ،اغلب به ورت

نی باقی می

ماند و مکتوب ن ی شود(.)Jinadu and Kaur 2014, Toledano 2010
پیشنهادها و کاربردهای پژوهش

مهم تری چالش مورد اشاره متخصصان ،عدم مستندسازی بود .تو یه می شود دانش تنربی افراد،
به شکع مدون و مکتوب درآید تا بتوان برای نیازهای آینده یا اننام فعالیت های دیگر از آن بهره
برد.ه چنی متخصصان ،بیشتر اطالعات موردنیازشان را از طریق تاالرهای رفتگو به دست می-
آورند ،پیشنهاد می شود تاالر رفتگوی(فوروم) ملی برای متخصصان طراحی نرم افزار کتابخانه راه
اندازی شود.
در پژوهش حا ر ،سواد اطالعاتی به ورت کلی بررسی شده است .پیشنهاد میشود هریک از
مولفههای سواد اطالعات به تفکیک مورد بررسی قرار ریرد .به عالوه توان ندیهای موردنیاز هر
شغع به تفکیک هر عنوان شغلی مشخص رردد و در فرایند رزینش و استخدام نیروها ،مدنظر قرار
ریرد .چون نتینه ای رونه پژوهش ها ک ک میکند ،افرادی که در محیط کار به عنوان طراح
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باشند .ه چنی کارفرمایان و کسانی که میخواهند چنی افرادی را استخدام کنند ،چارچوبی
دارند که بر اساس آن به ارزیابی مهارتهای افراد بوردازند .در محیط آموزشی نیز ،از الگوی ارائه-
شده در ای پژوهش میتوان در برنامههای آموزشی استفاده کرد .چرا که الگوی مدنظر ،میتواند
مدنای تربیت متخصص طراحی نرمافزار کتابخانه در محیط آموزش عالی باشد.
قدردانی

از معلم توانای حوزه سواد اطالعاتی ،خانم دکتر نظری ک ال تشکر و قدردانی را دارم که افق های
تازه ی ای حوزه را پیش روی م رشودند.
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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. Library
software design 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 design team including ‘an operator’, ‘a system
analyst’, ‘a supporter’ and ‘a graphic artist’ that have a rich and
extensive knowledge of the field. The sampling method is Snowball
sampling and respondent-driven sampling. In terms of methodology,
the present study fall into the category of qualitative research. To
collect the data, semi-structured interviews have been used. After
transcribing the interviews, their written versions were subject to
qualitative content analysis. First, capabilities of each job were
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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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 سواد اطالعاتی و نیز نرم افزار های.اطالعات و دانش شناسی از دانشگاه تهران است
.کتابخانه ای از ع له عالیق پژوهشی وی است
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دانشگاه تهران است .ایشان هم اکنون استادیار رروه علم اطالعات و دانش شناسی دانشاگاه
تهران است .مسائع مربود به زنادری دینیتاال Digital Emergence ،و حفاظات و رخناۀ
دینیتال از ع له عالیق پژوهشی وی است.

مح در ا اس عیلی ریوی ،متولد سال  ،1362دارای مدر

تحصیلی دکتری در رشته

مدیریت سیستم ها از دانشگاه شهید بهشتی است .ایشان هم اکنون استادیار دانشکده
مدیریت دانشگاه تهران است .آینده پژوهی ،مدیریت دانش ،سیاستگذاری علم ،فناوری
اطالعات ،مدیریت استراتژیک و مدیریت اسالمی از ع له عالیق پژوهشی وی است.
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