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Purpose: Investigation of the role of information products introduced by librarians of
the National Library of the Islamic Republic of Iran on the users ‘infopreneurship
Methodology: According to the Morgan table (with a confidence coefficient of 80%),
out of 320 national library librarians, 94 people were selected by simple random
sampling to complete a questionnaire, which finally completed 92 questionnaires. A
researcher-made questionnaire was used to collect data. Validity of the questionnaire by
content validity showed that the experts in the qualitative method confirmed the content
validity and in the quantitative section, the relative content validity coefficient for each
of the questions was higher than 0.49.
The content validity index for the questionnaire was also 0.92. The reliability of the test
was also calculated on the basis of the Cronbach’s alpha coefficient of 0.97. To analyze
the data, descriptive statistics and inferential statistics of single variable t test were used.
Findings: According to the view of librarians, the role of components of information
products on the users’ information (61%), information products on launching information
campaigns (62%), information and technology infrastructure on user information
(64%), and infrastructure The technology is based on the establishment of information
professions (66%), all of which indicates that the introduction of information products
by librarians contributes significantly to the information of users (about 63%).
Conclusion: Considering the importance of libraries as a cultural-educational center
in promoting the culture of entrepreneurship and information work, librarians should
be trained to familiarize users with day-to-day technologies and work with information
and how to use and provide information and products. Instruct them to create jobs and
create an electronics business and ultimately lead to an independent income for library
users.
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هدف :بررسی نقش محصوالت اطالعاتی معرفیشده توسط کتابداران کتابخانه ملی
جمهوری اسالمی ایران بر اطالفرینی کاربران.
روششناسی :پژوهش کاربردی حارض بهروش پیامیشی–تحلیلی انجام شد .براساس جدول
مورگان (با %80رضیب اطمینان) از میان  320نفر از کتابداران کتابخانه ملی 94 ،نفر با
منونهگیری تصادفی ساده بهمنظور تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند که درنهایت  92نفر
پرسشنامهها را تکمیل کردند .برای گردآوری دادهها از پرسشنام ه پژوهشگرساخته استفاده
شد .روایی پرسشنامه نیز با استفاده از روایی محتوایی نشان داد که متخصصان در روش
کیفی ،روایی محتوایی را تأیید کردند و در بخش ک ّمی ،رضیب نسبی روایی محتوایی برای
هر یک از پرسشها باالتر از  0/49گزارش شد .همچنین شاخص روایی محتوایی برای
پرسشنامه نیز برابر  0/92بوده است .پایایی آن نیز بر اساس رضیب آلفای کرونباخ برابر
با  0/97سنجیده شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها نیز از آمار توصیفی میانگین و آمار
استنباطی آزمون تی تکمتغیری» بهرهگرفته شد.
یافتهها :با توجه به نظر کتابداران نقش مؤلفههای محصوالت اطالعاتی بر اطالفرینی
کاربران ( ،)%61محصوالت اطالعاتی بر راهاندازی پیشههای اطالفرینی ( ،)%62زیرساختهای
اطالعاتی و فناورانه بر اطالفرینی کاربران ( ،)%64و زیرساختهای فناورانه بر راهاندازی
حرفههای اطالعاتی ( )%66است که همگی بیانگر آن است که معرفی محصوالت اطالعاتی
توسط کتابداران بر اطالفرینی کاربران تا حد زیادی (در حدود  )%63نقش دارند.
نتیجهگیری :با توجه به اهمیت کتابخانهها بهعنوان کانون فرهنگی -آموزشی در اشاعه
فرهنگ کارآفرینی و کار اطالعاتی باید کتابداران طوری آموزش داده شوند که بتوانند
کاربران را با فناوریهای روز آشنا کنند و کار با اطالعات و نحوه استفاده و ارائه و عرضه
اطالعات و محصوالت اطالعاتی را به آنها آموزش دهند تا به اشتغالزایی و ایجاد کسبوکار
الکرتونیک و درنهایت درآمدزایی مستقل برای کاربران کتابخانهها منجر شود.
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مقدمه
امروزه نگاه خاص به اطالعات با هر موجودیتی که دارد ،آن را یک محصول میپندارد
که برحسب محتوا در اشکال مختلف تولید و به فروش میرسد .بنابراین ،اطالعات
بهعنوان محصول در مرکز مبادله در صنعت اطالعات قرار میگیرد .جدا از محصوالت
باسابقه این صنعت مانند کتاب ،مجالت تخصصی ،و سایر رسانههای قدیمی ،محتوا
و قالبهای جدیدی ظهور کردهاند که ضرورت نگاه مستقل و اختصاصی به این
محصوالت خاص را ایجاب میکنند .عالوه بر این ،درحال حاضر بازارهای اینترنتی
و مجازی الگوهای سنتی کسبوکار را متحول کرده است و کارآفرینی از طریق
محصوالت اطالعاتی و راهاندازی کسبوکار الکترونیکی نیز بهواسطه این بازار باعث
شده است تا تولیدکنندگان ،فروشندگان ،و مشتریان یک چرخه اقتصادی بتوانند
در یک فضای مجازی مشترک با یکدیگر در ارتباط باشند و اطالعات ،خدمات،
محصوالت ،و پول را مبادله کنند (قراگوزلو .)1391 ،اطالفرینی نیز که از پیوند ابتدا
و انتهای دو واژ ه «اطالعات» 1و «کارآفرینی» ،2برابرنهاد «اطالفرینی» 3پدید آمدهاست
(علیدوستی و خسروجردی ،)1391 ،به پیدایش فردی به نام «اطالفرین» منجر شده
است که همان فروشند ه اطالعات است .ازآنجاکه اطالعات امروزه دستمای ه اصلی
اقتصاد دانشمدار قلمداد میشود ،پویا و پرهزینه است و شکل بستهبندی آن پیدرپی
دگرکون میشود (چندلر .)2007 ،4بنابراین ،كارآفريني اطالعاتی از طريق کسبوکار
الكترونيكی ميتواند شرايط تازهاي پدید آورد كه با تولید محصوالت اطالعاتی و
اشتراک از طریق زیرساختهای فناورانه و اشتراک در فضاي مجازي اطالعات،
خدمات ،و محصوالت اطالعاتی را مبادله و تولید ثروت کرد (سرشار ،آقاجانی ،و
بابایی.) 1392،
از اینرو ،کتابداران باید به حیطه تواناییهای خود برمبنای مشاغل اطالعاتی،
آگاه شوند تا بتوانند با توجه به نیازهای مختلف کاربران در کتابخانهها ،به تهیه
محصوالت اطالعاتی در اشکال مختلف الکترونیکی و تولید مجدد اطالعات 5اقدام
کنند و اینگونه درخصوص معضل بیکاری و خوداشتغالی ،راهگشای کاربران شوند.
درادامه ،معرفی مؤلفههای پژوهش ضروری است:
محصوالت اطالعاتی به هر محصولی گفته میشود که در قالب اطالعات بوده
و میتواند به کار فرد خاصی بیاید و شامل مؤلفههای اطالعاتی مختلفی بوده است
که در زنجیره ارزش جای میگیرند .اطالعات ،نهتنها محصول است ،بلکه در کنار
تمام محصوالت نیز وجود دارد و چیزی است که میتواند برای سایر محصوالت
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جنبه تبلیغی یا تکمیلی داشته باشد و برای تأثیرگذاشتندر افراد یا افزایش رضایت آنها
استفاده شود (قراگوزلو .)1391 ،محصوالت اطالعاتی بهنوعی منابع تبدیل اطالعات
به ثروت هستند و انواع آن در تعریف محصوالت اطالعاتی الکترونیکی قید میشود
و در کل شامل هر روشی میشود که از طریق آن بتوان اطالعات را تهیه و ارائه
کرد .برای ایجاد و راهاندازی کسبوکار نو و یا افزودن جریانهای درآمدی نوین به
کسبوکار قبلی ،کتابداران میتوانند فرصتهای بسیاری را از طریق ارائه و معرفی
محصوالت اطالعاتی در اختیار کاربران قرار دهند .ازآنجاییکه افراد ،دلبستگیها و
ذوق و استعداد گوناگونی دارند ،ممکن است همه استراتژیها و برنامهریزیهای
کتابداران در راستای تشویق و ایجاد انگیزه در کاربران ،کارساز نباشد .بنابراین،
کتابداران باید زمانی را برای درک اینکه کدام راهکار با هدف کاربران همخوانی
دارد ،اختصاص دهند .در این راستا ،شناساندن برخی گونههای کاالها و محصوالت
اطالعاتی توسط کتابداران به کاربران بیربط نیست تا از طریق آنها بتوانند کسب
درآمد داشته باشند و کا رآفرینی کنند .محصوالت اطالعاتی الکترونیکی نیز به هر نوع
کاال یا محصول اطالعاتی گفته میشود که بهنوعی با زیرساختهای فناوری اطالعات
و ارتباطات و با محیطها و شبکههای اینترنتی و وبی مرتبط باشد و بعضی از انواع
مهم آن به جهت درآمدزایی و اشتغال و تولید کسبوکار عبارتاند از :سمینارهای
از راه دور ،محصوالت دیداری و شنیداری ،سمینارها ،کارگاهها و کتابهای کار،
کالسهای الکترونیکی ،مجموعة نکات چاپی ،پایگاه وب ،کتاب الکترونیکی ،عکس
دیجیتالی ،متن الکترونیکی ،فرامتن ،و مجله الکترونیکی (علیدوستی و خسروجردی،
 .)1391مؤلفه مهم بعدی ،زیرساخت فناوری اطالعات است که در رأس آن اینترنت،
شرایطی تازه را پدید آورده است و در آن ،تولید کنندگان ،فروشندگان ،و مشتریان
و کموبیش همه عوامل دستاندرکار یک چرخه اقتصادی ،قادرند در فضای مجازی
مشترک با یکدیگر در ارتباط باشند و اطالعات ،خدمات ،محصوالت ،و پول را مبادله
کنند .اینترنت ،تئوریها و نظریات جدیدی را به میان آورده است که یکی از آنها
«اشتغال پیوسته» 1است .در این نوع اشتغال ،فرد شاغل کار خود را با استفاده از امکانات
رایانهای انجام میدهد و حاصل کار را که میتواند محصولی مانند یک نرمافزار و
یا خدمتی نظیر کاوش باشد از طریق اینترنت در اختیار کارفرما یا مشتریان قرار
میدهد (مهنگار ،پیکریفر ،و توسرکانی .)1394 ،بنابراین ،کتابداران میتوانند بهکمک
زیرساختهای فناورانه اطالعاتی ،محصوالت اطالعاتی و الکترونیکی و دیجیتالی را
در اختیار کاربران قرار دهند و با آموزش و معرفی پیشهها و روشهای کارآفرینی
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اطالعاتی به این افراد ،به ایجاد خالقیت و کسبوکارهای اطالعاتی و الکترونیکی
و سوقدادن آنها بهسمت اشتغالزایی در عصر اطالعات منجر شوند .بدینترتیب با
توجه به نقش مهم و اساسی فناوری اطالعات و ارتباطات ،میتوان گفت فناوری
جزئی از مقوله کارآفرینی است (بهزادیاننژاد 1382 ،نقل در حسینی )1392 ،و
کتابداران میتوانند به کمک اطالعات و ارتباطات ناشی از فناوریهای اطالعاتی و با
شناخت شرایط عصر اطالعات و روشهای کارآفرینی ،تحوالت شگرفی در دستیابی
به اطالعات و کارآفرینی اطالعاتی ایجادکنند .پیشههای اطالفرینی نیز زمانی بهوجود
میآید که اطالفرینان ،فناوریهای نوینی را ایجاد کرده باشند و از راههای تازهای
برای پخش دادهها و اطالعات بهره برده و شکلهای نوینی از اطالعات و روشهای
تازهای را نیز برای پولدرآوردن بنیان گذاشته باشند .بعضی از این پیشهها عبارتاند
از :نشر الکترونیکی ،نمایندگی تبلیغات الکترونیکی ،ویترین مجازی ،سیاست مجازی،
مشاور امور مالی ،پژوهشگر بازار مجازی ،صفحههای زرد الکترونیکی و تبلیغات
دستهبندیشده ،بهدلیل جدید و ناشناختهبودن خدمات بازاریابی الکترونیکی و پخش
دادهها (ویتزن و پارکهیل.)1996 ،1
در ایران پیشینههای پژوهشی اطالفرینی نسبت به نمونههای خارجی کمتر است
و فقط بهطور مجزا به موضوعاتی توجه شده که از تلفیق آنها واژه اطالفرینی بهوجود
آمده است ،ازجمله کارآفرینی در موضوعاتی چون فناوری اطالعات و محصوالت
اطالعاتی و ....اما درخصوص پیشینههای خارجی ،چون این واژه برگرفته از منابع
خارجی است بهطور مستقیم و تخصصیتر پژوهشهایی با عنوان «اطالفرینی» انجام
شدهاست که درادامه به آنها اشاره میشود:
قراگوزلو ( )1391با شناسایی عناصر تشکیلدهنده مدل بازاریابی محصوالت
اطالعات دیجیتالی در بازار رسانههای تخصصی ایران نشان داد این عناصر شامل
پنج بُعد اصلی؛ محدوده ،زنجیره عرضه ،وبسایت ،زیرساخت کالن ،و زیرساخت
خرد و دوازده زیرمجموعه است که هر کدام از آنها نیز شامل عوامل دیگری است
ازجمله بُعد محصول اطالعاتی و زیرساختهای فناورانه که در پژوهش حاضر نیز
به آن توجه شدهاست.
مهنگار و همکاران ( )1394در پژوهشی با بررسی رابطه میان فناوری اطالعات،
اطالعات ،و عدالت سازمانی با کارآفرینی در میان کارکنان شرکت کشت و صنعت
نیشکر هفتتپه در سال  1394بیان کردند میان فناوری اطالعات و کارآفرینی با توجه
به تعامل دوسویه آنها با هدف نشاندادن نقش فناوری اطالعات در توسعه کارآفرینی
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و اشتغالزایی رابطه معناداری وجود دارد.
حسینی ( )1392در پژوهش خود با بررسی نقش فناوری اطالعات و ارتباطات
)(ICTدر توسعه کارآفرینی از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی شهر تهران نشان
داد که شش عامل بهبود عملکرد کاری ،بسترسازی بهبود خدمات تولیدی ،فناوری،
بهبود انگیزش سازمانی ،و اطالعرسانی متغیرهای پژوهش بودند و درمجموع 44/26
درصد از قابلیتها و تواناییهای فناوری اطالعات و ارتباطات را در توسعه کارآفرینی
توجیه میکنند.
صابری ( )1395در پژوهش خود عوامل تأثیرگذار در کارآفرینی دانشجویان علم
اطالعات و دانششناسی را شناسایی ،تحلیل و تبیین کرد و نشان داد از میان پنج عامل
مهارتافزایی ،محتوایی ،آموزشی ،ترویجی ،و پشتیبانی؛ مهارتافزایی بیشترین سهم
را در کارآفرینی دانشجویان علم اطالعات و دانششناسی داشت.
دو تویت )2000( 1در پژوهش خود با بررسی مقدماتی آموزش و تدریس محتوا
و ارائه واحد اطالفرینی در میان دو گروه دانشجویان بهطور مقایسهای ،دریافت که
ضمن توجه به واحد درسی اطالفرینی در دانشگاه ،همسانسازی و تقویت اطالفرینی
در میان دروس و محتوای واحدها و روشهای ارائه ،ضروری بهنظر میرسد.
راموگاندو )2010( 2با تحقیق مقدماتی اطالفرینی بهعنوان موقعیت شغلی برای
دانشجویان کتابداری و علم اطالعات ،ایجاد انگیزه اطالفرینی ،برنامهریزی آموزشی
مناسب اطالفرینی و مشکالت موجود در این زمینه را در میان دانشجویان بررسی کرد
و اذعان داشت که یک برنامهریزی آموزشی مناسب در این راستا فقط نباید متمرکز
بر واحدهای خودگردان و کوچک باشد و باید در سطح وسیع آموزشی اقدام شود.
بروس خمالو و شمین کاال )2015( 3در پژوهش خود با عنوان اهمیت آموزش
اطالفرینی برای مدیریت پیشینهها و آرشیوهای دانشجویان زیمباوه معتقدند برای
ایجاد مهارتهای بالقوه اطالفرینی ،باید برای آرشیوهای دانشجویی و کارشناسان
اطالعاتی ،کسبوکارهای اطالعاتی ایجاد و راهاندازی کرد .از اینرو این پژوهش،
اهمیت تجهیز دانشجویان به مهارتهای اطالفرینی را در کشور جهان سومی مانند
زیمباوه بررسی کرده بود تا به میزان تجهیز دانشجویان در راستای ایجاد مهارتهای
عملکردی کار اطالعاتی و اشتغالزایی و پیشرفت اقتصادی پیببرد.
دوا و موتوال )2016( 4در پژوهش خود با عنوان اطالفرینی دانشجویان مدیریت
آرشیو دانشگاه ملی علم و فناوری دریافتند مبحث اطالفرینی با رشته دانشجویان
مدیریت آرشیو بهطور کامل مرتبط بوده است و اگرچه ،سخنران منابع مفیدی را

1. Du Toit
2. Ramugondo
3. Bruce Khumalo
& Shamaine Nkala
4. Dewah & Mutula
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1. Ivwurie& Ocholla
2. Hicks
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ارائه کرد ه است؛ اما دانشجویان معتقد بودند برای آشنایی با برخی کسبوکارهای
اطالعاتی ،نیاز به مشاهده و حضور سخنرانان مدعو را از سراسر دنیای اطالفرینی
دارند .همچنین نتایج نشان داد میزان آموزش اطالفرینی رابطه معناداری با مرتبه این
افراد دارد.
ایوری و اکوال )2016( 1در پژوهش خود با عنوان موقعیت و پیشرفت اطالفرینی
در نیجریه و آفریقای جنوبی با بیان راهبردی اطالفرینی در علم اطالعات و کتابخانهها
با استفاده از فناوریهای ارتباطی اطالعات برمبنای همگانیکردن آن از طریق آموزش
و پرورش دریافتند که اطالفرینی در شهرهای نمونه عملکردی روبه رشد داشت و
جوابهای نمونهگیریشده نشان داد تفاوتها و شباهتهای زیادی در اطالفرینی و
تجارتها برپایه فناوری اطالعات و علوم کامپیوتری ارائهشده در رشته تحصیلی علم
اطالعات میان دو کشور وجود دارد .بیشترین محصوالت خدماتی و تجاری مشتق
از تکنولوژی اطالعات و ارتباطات همانند نصب سختافزارها و نرمافزارها ،خدمات
پیگیری ،عیبزداییها ،طراحی وب ،برنامهریزیها ،نصب دوربینهای مداربسته و
تماشاگر برخط و ...بودند .بنابراین پژوهش مدنظر در مدارس علوم کامپیوتری،
اطالعات ،ارتباطات و علم اطالعات و کتابداری دو کشور ،برای عمومیسازی
اطالفرینی بر حمایت دولت ،تأکید بیشتری کردهاست.
هیکس )2017( 2بر کاربرد کتب الکترونیکی برای اطالفرینشدن بر گروههایی
با ایدههای جدید و ایجاد کسبوکارهای کوچک تأکید کرده است و راههای ارائه
محصوالت اطالعاتی مانند کتب الکترونیکی در وبسایتها بهطور رایگان و تشکیل
سیاههای در راستای کمک به اعتماد کاال و محصوالت اطالعاتی معرفیشده به ایمیل
افراد را بهعنوان راهکارهای اطالفرینی بررسی کرده است.
با توجه به اینکه پژوهش حاضر نقش مؤلفههای محصوالت اطالعاتی و پیشههای
اطالفرینی و زیرساختهای فناورانه اطالعاتی برای اطالفرینی را بررسی کرده است
تفاوت آن با پژوهش قراگوزلو ( )1391در آن است که وی به شناسایی این مؤلفهها
در راستای بازاریابی اطالعات دیجیتالی توجه کرده بود .مهنگار و همکاران (،)1394
حسینی ( ،)1392و پژوهش کنونی همگی مؤلفه نقش فناوری اطالعات را بررسی
کردهاند؛ اما پژوهش کنونی به نقش این مؤلفه بر کارآفرینی اطالعاتی (اطالفرینی)
بهطور خاص و دو پژوهش ذکرشده فقط نقش فناوری اطالعات بر کارآفرینی را
بهطور عام بررسی کردهاند .پژوهش صابری ( )1395و پژوهش حاضر نیز هر دو
به مسئله کارآفرینی در علم اطالعات توجه کردهاند؛ اما مؤلفههای سنجششده در
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آنها متفاوتاند .پژوهش دوتویت ( ،)2000راموگاندو ( )2010و بروس خمالو و
شمین کاال ( )2015نیز از این لحاظ که اطالفرینی و آموزشآن در میان دانشجویان
و کاربران به اشتغالزایی و ایجاد پیشههای اطالفرینی منجر میشود ،با نتایج پژوهش
حاضر همراستاست .نتایج پژوهش دوا و موتوال ( )2016نیز در بررسی نقش فناوری
اطالعات بر پیشههای اطالفرینی با پژوهش مزبور همسوست .ایوری و اکوال ()2016
هم به بیان راهبردی اطالفرینی در علم اطالعات و کتابخانهها با استفاده از فناوریهای
ارتباطی اطالعات برمبنای همگانیکردن آن از طریق آموزش و پرورش توجه داشتند؛
اما در کل بیشتر پیشینههای پژوهشی خارجی ،معطوف به جنبه آموزشی اطالفرینی
شدهاند؛ درحالیکه پژوهش حاضر با پیشفرض شناخت و نهادینهکردن اطالفرینی
و آموختهشدن کتابداران سعی دارد از طریق روشهای اطالفرینی مانند معرفی
محصوالت اطالعاتی توسط کتابداران ،روشهای کاربردی کسب درآمد در میان
کاربران به قصد استقالل شغلی و درآمدزایی را اجرایی و نهادینه کند تا هم کتابداران
را برآن دارد که در رشته خود به اشتغالزایی همت گمارند و هم مراجعان خود را
بهلحاظ اقتصادی به فعالیت و تکاپو وادارند.
بنابراین ،با درنظرگرفتن همخوانی و ناهمخوانی پژوهش کنونی با پژوهشهای
پیشین ،میتوان اذعان داشت در این پژوهش به نقش محصوالت اطالعاتی و
کارآفرینی برمبنای این محصوالت و نیز به نقش فناوری اطالعات و زیرساختهای
فناورانه بر اطالفرینی و تولید و راهاندازی پیشههای اطالفرینی توجه شده است تا
درنهایت با پاسخگویی به پرسشهای پژوهش روشن شود که محصوالت و کاالهای
اطالعاتی معرفیشده توسط کتابداران کتابخانه ملی به چه میزان بر اطالفرینی کاربران
نقش دارند.
−محصوالت اطالعاتی به چه میزان بر اطالفرینی کاربران ازنظر کتابداران کتابخانه
ملی نقش دارند؟
−محصوالت اطالعاتی ارائهشده توسط کتابداران اطالفرین به چه میزان بر تولید و
راهاندازی پیشههای اطالفرینی کاربران ازنظر کتابداران کتابخانه ملی نقش دارند؟
−زیرساختهای اطالعاتی و فناورانه موجود در کتابخانه ملی به چه میزان بر
اطالفرینی کاربران ازنظر کتابداران کتابخانه ملی نقش دارند؟
−زیرساختهای اطالعاتی و فناورانه موجود در کتابخانه ملی به چه میزان بر
تولید و راهاندازی پیشههای اطالفرینی کاربران ازنظر کتابداران کتابخانه ملی نقش
دارند؟
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−معرفی محصوالت اطالعاتی توسط کتابداران کتابخانه ملی به چه میزان بر
اطالفرینی کاربران نقش دارد؟
روش شناسی
پژوهش کاربردی حاضر ،بهروش پیمایشی-تحلیلی انجام شد .براساس جدول
مورگان (با  80درصد اطمینان)  94نفر با نمونهگیری تصادفی ساده از میان  320نفر
از کتابداران کتابخانه ملی بهمنظور تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند که درنهایت 92
نفر پرسشنامه را تکمیل کردند .برای گردآوری دادهها از پرسشنامه پژوهشگرساخته
استفاده شد که حاوی  50پرسش در چهار مؤلفه است که در دو مؤلفه اول به نقش
محصوالت اطالعاتی بر اطالفرینی و راهاندازی پیشههای اطالفرینی توجه شده است
و در دو مؤلفه بعدی به نقش زیرساختهای فناورانه بر اطالفرینی و راهاندازی
پیشههای اطالفرینی بررسی شده است که برمبنای طیف پنجگزینهای لیکرت بوده
است و آزمودنی در این پرسشنامه نمرهای مابین  50الی  250بهدست میآوردند .برای
روایی پرسشنامه پژوهش از روایی محتوی بهره گرفتهشد .ابتدا در روش کیفی روایی
متخصصان این حوزه قرارگرفت و ازآنان
محتوایی پرسشنامه در اختیار چهار نفر از
ّ
خواسته شد تا درباره هر یک از سؤاالت پرسشنامه و میزان تناسب آن با موضوع و
اهداف پژوهش نقطهنظرات و دیدگاههای خود را بیان کنند .پس از گردآوری نظرات،
اصالحات الزم انجام شد .ا ّما در روش ک ّمی از دو ضریب نسبی روایی محتوا ((CVR
متخصصان
و شاخص روایی محتوا ( (CVIاستفاده شد .نتایج حاصل بر  15نفر از
ّ
دراین زمینه نشان داد مقدار ضریب نسبی روایی محتوای  50سؤال پرسشنامه در
دامنه بین  0/6تا  1قرارگرفته است که از مقدار ضریب بحرانی باالتر بودهاند .بنابراین،
روایی محتوای  50سؤال پرسشنامه تأیید شد .عالوه بر آن ،یافتهها نشان میدهد
شاخص روایی محتوای پرسشنامه برابر  0/92است که از مقدار استاندارد  0/79باالتر
بوده ،و بنابراین روایی محتوای پرسشنامه نیز تأیید شد.
بهمنظور تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شد .نتایج
بهدستآمده با  50پرسش بر  15کتابدار مطالعهشده در کتابخانه ملی،مقدار این
ضریب را  0/97نشان داد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی میانگین و
آمار استنباطی تیتکمتغیری با استفاده از نرمافزار اسپیاساس انجام شد.
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یافتهها
•نقش محصوالت اطالعاتی بر اطالفرینی کاربران
جدول  .1نتایج آزمون تیتکمتغیری برای نقش محصوالت اطالعاتی بر اطالفرینی کاربران
متغیرها

ویژگیهای
آماری میانگین

میزاننقشمحصوالت
اطالعاتی براطالفرینی
کاربران

40/24

انحراف
معیار

تعداد

میانگین
فرضی

تفاضل
میانگینها

مقدار
t

درجه
آزادی

احتاملخطای
نوع دوم

7/55

92

33

7/24

9/2

91

0/000

از نتایج جدول  1چنین استنباط میشود که نقش محصوالت اطالعاتی بر
) با درجه آزادی  91در سطح
 0و 9/2
اطالفرینی کاربران (/01
 0تفاوت معناداری را نشان داده است .بنابراین ،ازنظر کتابداران مطالعهشده،
/01
محصوالت اطالعاتی تا حد زیادی (  61درصد) بر اطالفرینی کاربران نقش دارند.
•نقش محصوالت اطالعاتی ارائهشده توسط کتابداران اطالفرین بر تولید و
راهاندازی پیشههای اطالفرینی کاربران
جدول  .2نتایج آزمون تیتکمتغیری برای نقش محصوالت اطالعاتی بر راهاندازی پیشههای
اطالفرینی
ویژگیهای
آماری میانگین

متغیرها
نقش محصوالت
اطالعاتی بر
راهاندازی پیشههای
اطالفرینی

63/46

انحراف
معیار

تعداد

میانگین
فرضی

تفاضل
میانگینها

مقدار
t

درجه
آزادی

احتاملخطای
نوع دوم

9/54

92

51

12/46

12/53

91

0/000

جدول  2نشان میدهد نقش محصوالت اطالعاتی بر راهاندازی پیشههای
) با درجه آزادی  91در سطح
 0و 12/53
اطالفرینی (/01
 0تفاوت معناداری را نشان داده است .بنابراین ،ازنظر کتابداران
/01
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مطالعهشده ،محصوالت اطالعاتی بر راهاندازی پیشههای اطالفرینی کاربران تا حد
زیادی ( 62درصد) نقش دارند.
•نقش زیرساختهای اطالعاتی و فناورانه موجود در کتابخانه ملی بر اطالفرینی
جدول  .3نتایج آزمون تیتکمتغیری برای نقش زیرساختهای اطالعاتی و فناورانه بر
اطالفرینی کاربران
ویژگیهای
آماری میانگین

متغیرها
نقش زیرساختهای
اطالعاتی و فناورانه
براطالفرینی کاربران

53/61

انحراف
معیار

تعداد

میانگین
فرضی

تفاضل
میانگینها

مقدار
t

درجه
آزادی

احتاملخطای
نوع دوم

8/82

92

42

11/61

12/63

91

0/000

از نتایج جدول  3برداشت میشود که نقش زیرساختهای اطالعاتی و فناورانه
) با درجه آزادی 91
بر اطالفرینی کاربران ( 0P</01و 12/63
 0تفاوت معناداری را نشان دادهاست .بنابراین ازنظر کتابداران
درسطح P</01
مطالعهشده ،زیرساختهای اطالعاتی و فناورانه براطالفرینی کاربران تا حد زیادی
( 64درصد) نقش دارند.
•نقش زیرساختهای اطالعاتی و فناورانه موجود در کتابخانه ملی بر تولید و
راهاندازی پیشههای اطالفرینی کاربران
جدول  .4نتایج آزمون تی تکمتغیری برای نقش زیرساختهای فناورانه بر راهاندازی
پیشههای اطالفرینی
ویژگیهای
آماری میانگین

متغیرها
نقش زیرساختهای
فناورانه برراهاندازی
 پیشههای اطالفرینی
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31/6

انحراف
معیار

تعداد

میانگین
فرضی

تفاضل
میانگین
ها

مقدار
t

درجه
آزادی

احتاملخطای
نوع دوم

6/03

92

24

7/6

12/08

91

0/000
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از نتایج جدول  4میتوان چنین نتیجه گرفت که نقش زیرساختهای فناورانه بر
) با درجه آزادی
راهاندازی حرفههای اطالعاتی ( 0P</01و 12/08
 91درسطح  0P< P</01تفاوت معناداری را نشان داده است .بنابراین ،کتابداران
مطالعهشده چنین ابراز کردهاند که زیرساختهای فناورانه بر راهاندازی حرفههای
اطالعاتی تاحد زیادی ( 66درصد) نقش دارند.
•نقش معرفی محصوالت اطالعاتی توسط کتابداران بر اطالفرینی کاربران
جدول  .5نتایج آزمون تیتکمتغیری برای نقش معرفی محصوالت اطالعاتی توسط کتابداران
اطالفرین بر اطالفرینی کاربران
ویژگیهای
آماری میانگین

متغیرها
نقش معرفی
محصوالت اطالعاتی
بر اطالفرینی کاربران

188/9

انحراف
معیار

تعداد

میانگین
فرضی

تفاضل
میانگینها

مقدار t

درجه
آزادی

احتاملخطای
نوع دوم

27/67

92

150

38/9

13/48

91

0/000

نتایج جدول  ،5نقش معرفی محصوالت اطالعاتی بر اطالفرینی کاربران (0/01
) با درجه آزادی  91درسطح  0P< P</01تفاوت
< P< Pو 13/48
معناداری را نشان داده است .بنابراین ،معرفی محصوالت اطالعاتی توسط کتابداران
اطالفرین از دیدگاه کتابداران کتابخانه ملی براطالفرینی کاربران تا حد زیادی (63
درصد) نقش دارند.
نتیجهگیری
نتایج بهعملآمده از آزمون تیتکمتغیری درباره هر یک از مؤلفههای پژوهش نشان
میدهد در کل ازنظر کتابداران کتابخانه ملی ،نقش محصوالت اطالعاتی بر اطالفرینی
کاربران به میزان ( )9/2با ضریب خطای کمتر از  1درصد تفاوت معناداری را نشان
داده است ،درنتیجه محصوالت اطالعاتی تا حدود ( 61درصد) بر اطالفرینی کاربران
نقش دارند .نقش محصوالت اطالعاتی نیز بر راهاندازی پیشههای اطالفرینی به میزان
( )12/53با ضریب خطای کمتر از  1درصد تفاوت معناداری را نشان داده است و
این محصوالت تا حدود ( 62درصد) بر راهاندازی پیشههای اطالفرینی در کاربران
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نقش دارند .از سوی دیگر ،نقش زیرساختهای اطالعاتی و فناورانه بر اطالفرینی
کاربران به میزان ( )12/63با ضریب خطای کمتر از  1درصد تفاوت معناداری را
نشان داد و بیانگر این امر است که زیرساختهای اطالعاتی و فناورانه تا حدود (64
درصد) بر اطالفرینی کاربران نقش دارند .همچنین نقش زیرساختهای فناورانه بر
راهاندازی حرفههای اطالعاتی به میزان ( )12/08با ضریب خطای کمتر از  1درصد
نیز تفاوت معناداری را نشان داد و حاکی از آن است که زیرساختهای فناورانه
بر راهاندازی حرفههای اطالعاتی تا حدود ( 66درصد) نقش دارند .درنهایت ،با
توجه به چهار مؤلفه بررسیشده ،نتایج پژوهش حاکی از آن است که نقش معرفی
محصوالت اطالعاتی بر اطالفرینی کاربران به میزان ( )13/48با ضریب خطای کمتر
از  1درصد تفاوت معناداری را نشان میدهد .بنابراین معرفی محصوالت اطالعاتی
توسط کتابداران اطالفرین ازنظر کتابداران کتابخانه ملی بر اطالفرینی کاربران تا
حدود ( 63درصد) نقش دارند .بررسیهای انجامشده از کتابداران آشنا به اطالفرینی
بهلحاظ ضرایب باالی آرای آنها درخصوص همه مؤلفههای پژوهش که همگی باالی
 60درصد را نشان میدهد ،بیانگر آن است که کتابداران معتقدند میتوانند با استفاده
از قابلیتهای اطالفرینی خود ،کاری کنند که کاربران را با درآمدزایی از طریق
اطالعات آشنا کنند و این توانایی و پتانسیل را در خود میبینند که با شناساندن انواع
محصوالت اطالعاتی و کارهای مختلفی که روی آنها میتوان انجام داد ،ازجمله
تبدیل از قالبی به قالب دیگر و بستهبندی و بازتولید مجدد هر محصول اطالعاتی با
توجه به نیاز قشرهای مختلف استفادهکنندگان و آموزش این روشها و نیز معرفی
انواع پیشههای جدید اطالعاتی که عموم افراد به آنها واقف نیستند ،میتوانند کاربرانی
اطالفرین پرورش دهند.
بنابراین ،یافتههای پژوهش حاکی از آن است که پژوهش حاضر با پژوهش
قراگوزلو ( )1391در بُعد نقش و تأثیر محصوالت اطالعاتی در راهاندازی پیشههای
اطالفرینی همراستاست و ازآنجاکه قراگوزلو تأثیر بازاریابی محصوالت اطالعاتی را
بر راهاندازی پیشههای اطالفرینی بررسی کرده بود ،بنابراین میتوان نتیجه گرفت که
پس از بازاریابی و جاانداختن محصوالت اطالعاتی مانند پژوهش کنونی در راهاندازی
پیشههای اطالفرینی از آنها بهره گرفت .با مطابقت و مقایسه نتایج این پژوهش با
پژوهشهای مهنگار و همکاران ( )1394و حسینی ( )1392نیز بهلحاظ بررسی نقش
فناوری اطالعات که با توسعه کارآفرینی و اشتغالزایی رابطه معناداری دارد ،میتوان
گفت که فناوری و زیرساخت فناوری اطالعات در کارآفرینی اطالعاتی(اطالفرینی)
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و راهاندازی پیشههای اطالفرینی و درنتیجه اشتغالزایی رابطه مثبت و معناداری دارد،
بهنحویکه فناوری اطالعات بر اطالفرینی تا حدود ( 64درصد) و بر راهاندازی
پیشههای اطالفرینی تا حدود ( 66درصد) نقش دارد .در عینحال نتایج پژوهش
حاضر با پیشینههای مشابه خارجی همخوانی ندارد ،به این سبب که دو تویت
( ،)2000راموگاندو ( ،)2010بروس خمالو و شیمن کاال ( ،)2015دوا و موتوال
( ،)2016ایوری و اکوال ( )2016همگی به موضوع اطالفرینی از بُعد آموزشی توجه
کردهاند که وجوه تشابهی با ابعاد پژوهش حاضر ندارند .اما پژوهش هیکس ()2017
ازآنجاکه کاربرد کتب الکترونیکی را برای اطالفرینی بررسی کرده است و درواقع
یکی از شاخههای محصوالت اطالعاتی ،همان کتب الکترونیکی است که بهلحاظ
معرفی نمونهای از محصوالت اطالعاتی برایاطالفرینی با پژوهش حاضر مشابهت
دارد و میتوان نتیجه گرفت که شناساندن محصوالت اطالعاتی میتواند یکی از
راهکارهای اطالفرینکردن افراد باشد.
درنهایت با توجه به مهمترین یافتههای پژوهش میتوان چنین بیان کرد که:
1 .1با توجه به شناخت کتابداران و دیدگاه آنها نسبت به نقش  61درصدی محصوالت
اطالعاتی بر اطالفرینی کاربران ،چنین بهنظر میرسد که اگر کتابداران چه در
کتابخانه ملی ،چه در هر کجای دیگر بتوانند انواع محصوالت اطالعاتی و نحوه
درآمدزایی با آنها را در قالبهای متنوع به کاربران معرفی کنند ،آنگاه میتوانند
ادعا کنند که بهعنوان واسطی اطالفرین میان محصوالت اطالعاتی و کاربران ایفای
نقش کردهاند .بنابراین ازجمله محصوالتی که نسبت به سایر محصوالت اطالعاتی
با توجه به فناوریهای اطالعاتی امروزه و استفاده از آنها ،احتمال دارد به دریافت
آرای  61درصدی کتابداران منجر شده باشد ،عبارتاند از :برگزاری همایشها،
سمینارهای از راه دور ،وبینارها ،کارگاههای آموزشی ،و کالسهای الکترونیکی
که در میان آنها همایشها ،وبینارها ،و کارگاههای آموزشی از عمومیت بیشتری
برای استفاده برخوردارند .بهعالوه ارائه مجموعه نکات چاپی ،فیلمهای آموزشی
و اطالعاتی ،پادکستها ،متون الکترونیکی (کتابها و مجالت) ،عکسهای
دیجیتالی نیز از دیگر محصوالتی هستند که از میان آنها پادکستها و متون
الکترونیکی جهت اطالفرینی و درآمدزایی بهمراتب امکان استفاده بیشتری دارند.
خبرنامههای معرفی محصول و بازاریابی اطالعاتی نیز راهنمای خوبی برای
کتابداران جهت معرفی و شناساندن محصوالت اطالعاتی به کاربران محسوب
میشود ،درنهایت ارجاع متنهای مشابه از طریق پایگاهها ،ساخت وبسایتها،
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وبالگها ،و پایگاههای وبی و اطالعاتی نیز در صورتی که کتابداران بتوانند نحوه
ساخت آنها را به کاربران بیاموزند ،میتواند از دالیلی باشد که کتابداران با توجه
به شناخت قابلیتهای خود ،چنین آمار باالی  60درصدی را ارائه دادهاند.
2 .2درباره نقش  62درصدی محصوالت اطالعاتی بر راهاندازی پیشههای اطالفرینی
میتوان گفت که احتمال دارد نشر و تبلیغات الکترونیکی ،مشاورههای اطالعاتی
و پژوهشی ،نمایهسازی و چکیدهنویسی در پایگاههای اطالعاتی ،تأمین منابع و
اطالعات بهعنوان کارگزاران اطالعاتی ،سازماندهی اسناد و ایجاد آرشیو برای
سازمانها و مراکز اطالعاتی و اشخاص ،تهیه و تدوین محتوای اطالعاتی و
درنهایت اشاعه اطالعات گزینشی بیشترین تأثیر را داشته باشد ،چرا که از میان
گویههای بررسیشده ،این دسته از محصوالت اطالعاتی بیشتر میتوانند به تولید
و ایجاد کسبوکار اطالعاتی و الکترونیک و کارآفرینی اطالعاتی کمک کنند
و از طریق آنها پیشههای اطالفرینی را ابتدا در میان کتابداران و سپس کاربران
الگوسازی کرد.
3 .3از نتایج یافتههای  64درصدی کتابداران درباره نقش زیرساختهای اطالعاتی و
فناورانه بر اطالفرینی کاربران چنین برمیآید که با توجه به شرایط پشتیبانی از
زیرساختهای فناورانه موجود در کشور و بابشدن و عمومیتیافتن بعضی از
فناوریهای اطالعاتی و منسوخشدن بعضی دیگر ،میتوان ادعا کرد که از این میان
بیشترین نقش را از عام به خاص ابتدا تلفن همراه و اینترنت و سپس شبکهها و
وبگاهها و پایگاههای اطالعاتی و درنهایت خدمات رقومیسازی منابع و مراکز
اطالعاتی بهعهده دارند که به دسترسپذیری و تجهیز کتابخانهها بهعنوان ایستگاههای
جستجوی کامپیوتری و جمعآوری اطالعات برای ایجاد امکان جستجوی پیشرفته
کمک میکنند تا کتابداران بتوانند کاربرانی اطالفرین پرورش دهند.
4 .4درنهایت ،درباره نقش  66درصدی زیرساختهای فناورانه بر راهاندازی حرفههای
اطالعاتی و پیشههای اطالفرینی میتوان با توجه به دیدگاه کتابداران چنین ابراز
کرد که احتمال دارد با تقویت و پشتیبانی از زیرساختهای فناورانه بتوان پایههای
راهاندازی پیشههای اطالفرینی را مستحکم کرد تا در جامعه اطالعاتی امروزه که
بهواسطه اطالعات ،مشاغل تولیدی و صنعتی کمرنگ شده است ،از طریق اطالعات
بهعنوان کاال به ایجاد اشتغال ،شناسایی و ترغیب و تشویق سرمایهگذاری ،انتقال
فناوری به سایر مراکز اطالعاتی ،ساماندهی سیستمهای اطالعاتی جهت راهاندازی
حرفههای اطالعاتی (اطالفرینی) ،ایجاد و گسترش بازارهای جدید مبتنی بر وب،
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ایجاد نوآوری در حرفههای اطالعاتی و درنهایت تولید و توزیع ثروت کمک کرد.
5 .5در آخر با توجه به پرسش پنجم این پژوهش که حاصل بررسی چهار پرسش
پژوهش حاضر بود میتوان به نقش اطالفرینانه  63درصدی کتابداران در راستای
معرفی محصوالت اطالعاتی توسط آنها به کاربران پیبرد که درواقع برآیندی است
برای رسیدن به نتیجهای درخصوص پرسش اساسی و هدف اصلی پژوهش تا
بدانیم از دیدگاه کتابداران به چه میزان هر کدام از گویههای تعریفشده چهار مؤلفه
پژوهش در پرسشنامه در کل به نقشآفرینی کتابداران بر اطالفرینی کاربران از طریق
معرفی و شناساندن محصوالت اطالعاتی از دیدگاه خودشان منجر میشود.
بنابراین با توجه به نتایج مثبت و ضرایب باالی  60درصدی ارزیابی کتابداران ،بهنظر
میرسد اگر کتابداران طوری آموزش ببینند که بتوانند کاربران را با فناوریهای روز و
کار با اطالعات و نحوه استفاده ،ارائه و عرضه اطالعات آشنا کنند ،فناوری اطالعات
میتواند به اشتغالزایی و ایجاد کسبوکار اطالعاتی و درنهایت درآمدزایی مستقل
برای کاربران کتابخانهها منجر شود .ازآنجاکه کتابداران ضریب  61درصدی برای نقش
محصوالت اطالعاتی بر اطالفرینی کاربران درنظر گرفتهاند و کمترین نقش را به آن
اختصاص دادهاند باید سعی کرد نقشهایی که این محصوالت میتوانند در راستای
اطالفرینی ایفا کنند ،ابتدا به جامعه کتابداران معرفی کرد .به سبب جدیدبودن مبحث
ی
اطالفرینی و میانرشتهبودن آن با کارآفرینی که از دیگر چالشها و محدودیتها 
پژوهش حاضر است ،بسیاری از متخصصان و کتابداران هم ،هنوز آگاهی و چیرگی
کامل را به ابعاد و شاخههای وسیع اطالفرینی ندارند .بنابراین هدف پژوهش حاضر از
انتخاب جامعه آماری کتابداران این بود که ابتدا این موضوع را در میان متخصصان رشته
نهادینه کند تا آنها هم به نوبه خود بتوانند فرهنگ کارآفرینی اطالعاتی ،کار با اطالعات،
و محصوالت اطالعاتی را از طریق کتابخانهها به کاربران معرفی کرده و در جامعه اشاعه
دهند و درنهایت افراد بتوانند از طریق راهاندازی پیشههای اطالفرینی درآمدزایی کنند.
واضح است که کتابخانه ملی ،مرکزی است مملو از کتابداران متخصص ،تربیتشده و
مجرب و بهنسبت با تحصیالت عالیه ،بنابراین باوجودیکه طیکردن مراحل دریافت
مجوز برای ارائه پرسشنامه به بخشهای مختلف و پرکردن آنها مستلزم پیگیری و
صرف زمان طوالنی بود که این هم بهنوبه خود از محدودیتها و چالشهای پژوهش
حاضر محسوب میشد ،اما در عین حال این محیط بهترین مکان جهت درگیرکردن
فکر عمده کتابداران به این مهم بهحساب میآمد .بدینترتیب با توجه به اینکه
جامعه آماری پژوهش حاضر کتابداران بودهاند پیشنهاد میشود )1 :در پژوهشهای
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آتی نظرات کاربران بررسی شود .در این پژوهش محصوالت اطالعاتی که یکی از
مؤلفههای اطالفرینی است بررسی شد که وجود این محصوالت مستلزم فناوری و
زیرساختهای فناورانه اطالعاتی است و درنهایت محصول اطالعاتی بهعنوان یکی
از ابزارهای راهاندازی پیشههای اطالفرینی قلمداد میشود )2 ،در پژوهشهای آتی
میتوان ویژگیهای اطالفرینی در میان کتابداران و کاربران کتابخانه ملی را بررسی
کرد یا روشهای اطالفرینی ازجمله شناخت اطالعات موجود ،شناخت اطالعات
شخصیشده ،ایجاد دسترسی آسا ن به اطالعات ،سرعت بخشیدن به جریان اطالعات ،و
تولید مجدد اطالعات را توجه کرد ،و  )3انواع پیشههای اطالفرینی را ازنظر کتابداران و
کاربران کتابخانه ملیبررسی کرد که به گسترش توليد محتوای ديجيتالی ،نشر الکترونيکی
و درنهایت ،تبادل دادهها و اطالعات منجر میشود و اشتغالزایی و تولید ثروت و
گردش چرخه اقتصاد از طریق اطالعات را سبب میشود.
مآخذ

حسینی ،سیدهفائزه ( .)1392نقش فنآوری اطالعات و ارتباطات ) (ICTدر توسعة کارآفرینی از دیدگاه
کارشناسان جهاد کشاورزی شهر تهران .پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم
تحقیقات ،تهران.

علیدوستی ،سیروس؛ خسروجردی ،محمود ( .)1391مبانی اطالفرینی :کارآفرینی با اطالعات و در
اطالعرسانی .پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران :چاپار.

سرشار ،نیما؛ آقاجانی ،حسنعلی؛ و بابایی ،مجتبی ( 8 ،1392اسفند) .مطالعه تطبیقی نقش تجارت
الکترونیک بر کارآفرینی .مقاله ارائهشده در مجموعه مقاالت همایش ملی مدیریت بازرگانی با
محوریت :کسبوکارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانشبنیان .رامسر.
صابری ،محمدکریم ( .)1396کارآفرینی در علم اطالعات و دانششناسی :یک تحلیل عاملی اکتشافی.
مطالعات ملی کتابداري و سازماندهی اطالعات.45-29 ،)3( 28 ،

قراگوزلو ،علیرضا ( .)1391شناسایی عناصر تشکیلدهنده مدل بازاریابی محصوالت اطالعاتی دیجیتال
در بازار رسانههای تخصصی ایران .پایاننامه دکتری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات،
تهران.

مهنگار ،فرشاد؛ پیکریفر ،فاطمه؛ و توسرکانی ،زهرا ( 1 ،1394بهمن) .بررسی رابطه میان فنآوری
اطالعات ،اطالعات ،عدالت سازمانی با کارآفرینی در بین کارکنان شرکت کشت و صنعت نیشکر
هفتتپه در سال  1394.مقاله ارائهشده در سومین کنفرانس بینالمللی مدیریت چالشها و راهکارها.
شیراز .بازیابیشده  27آذر 1397ازhttps://www.civilica.com/Paper ،
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)ا.ا.توسط کتابداران کتابخانه ملی (ج
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پرسشنامه پژوهشگرساﺧته١٨نقش معرفي محصوﻻت اطﻼعاتي توسط كتابداران بر اطﻼفريني كاربران در كتابخانه ملي ج.ا.ا
اﻟﻒ .ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ زﯾﺮ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺮ اﻃﻼﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﻘﺶ دارد؟
ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﺎﻤﯾﺶﻫﺎ و ﺳﻤیﻨﺎرﻫﺎی از راه دور ،وﺑیﻨﺎرﻫﺎ
١
ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
٢
ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻼسﻫﺎی اﻟﮑﱰوﻧیﮑﯽ
٣
اراﺋﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﮑﺎت ﭼﺎﭘﯽ
٤
اراﺋﻪ ﻓیﻠﻢﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﭘﺎدﮐﺴﺖﻫﺎ
٥
اراﺋﺔ ﻣﺘﻮن اﻟﮑﱰوﻧیﮑﯽ )ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﻣﺠﻼت(
٦
اراﺋﻪ ﻋﮑﺲﻫﺎی دﯾﺠیﺘﺎﻟﯽ
٧
اراﺋﻪ ﺧﱪﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮل و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
۸
ارﺟﺎع ﻣﻦﺘﻫﺎی ﻣشﺎﺑﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎ
۹
 ١۰ﺳﺎﺧﺖ وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎ و وﺑﻼگﻫﺎ
 ١۱ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی وﺑﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
ب .ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ زﯾﺮ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺮ راهاﻧﺪازی ﭘﯿﺸﻪﻫﺎی اﻃﻼﻓﺮﯾﻨﯽ ﻧﻘﺶ دارد؟
ﻧﴩ اﻟﮑﱰوﻧیﮑﯽ
١
ﺗﺒﻠیﻐﺎت اﻟﮑﱰوﻧیﮑﯽ
٢
اﯾﺠﺎد ﺻﻔﺤﺎت زرد اﻟﮑﱰوﻧیﮑﯽ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ و ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
٣
ﮐﺘﺎبﻓﺮوﺷﯽ آﻧﻼﯾﻦ
٤
ﺗﺒﻠیﻐﺎت ﺳیﺎﺳﯽ آﻧﻼﯾﻦ
٥
ﻣشﺎورهﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ )در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ(
٦
ﭘﮋوﻫشﮕﺮ ﺑﺎزار ﻣﺠﺎزی )ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و روﻧﺪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺗﻮﺳﻂ
٧
ﭘﮋوﻫشﮕﺮان(
اراﺋﻪ ﻣشﺎورهﻫﺎی ﭘﮋوﻫشﯽ
٨
اراﺋﻪ ﻤﻧﺎﯾﻪﺳﺎزی و ﭼﮑیﺪهﻧﻮﯾﺴﯽ در ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
٩
 ١٠ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای ﺧﱪﮔﺰاریﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺰاران اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
 ١١اﯾﺠﺎد آرﺷیﻮ ﺑﺮای اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،و اﺷﺨﺎص
 ١٢ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳیﺴﺘﻢﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
 ١٣ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﺳﻨﺎد و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
 ١٤آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
 ١٥اﺷﺎﻋﻪ ﮔﺰﯾﻨشﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
 ١٦ﺗﺄﻣیﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرﮔﺰاری(
 ١٧ﺗﻬیﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮا )ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮕﺎرش ،ﺗﻬیﻪ ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻨﱰﻧﺘﯽ ،وﯾﺮاﯾﺶ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠیﻞ
دادهﻫﺎ(...
ج .زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﻓﻨﺎوراﻧﻪ زﯾﺮ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺮ اﻃﻼﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﻘﺶ دارد؟
١

وﯾﺪﺋﻮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ

٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠

رادﯾﻮ ،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن
ﻧﻮارﻫﺎی وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
دورﻧﮕﺎر
اﯾﻨﱰﻧﺖ
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎرﮔﺬاری ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮ روی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ و ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎ
ﺧﺪﻣﺎت رﻗﻮﻣﯽﺳﺎزی ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﮐﺰ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
ﺗﺎﻻرﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ
اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺒﮑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ

ﺧﯿﻠﯽزﯾﺎد

ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد

ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد

زﯾﺎد

ﻣﺘﻮﺳﻂ

زﯾﺎد

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﮐﻢ

ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ

زﯾﺎد

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﮐﻢ

ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ

 . ١٨منبﻊ ساخت پرسشنامه :ﻋﻠيدوستي و خسروجردي ) .(١٣٩١مباني اطﻼفريني :كارآفريني با اطﻼﻋات و در اطﻼعرساني.
19

 .1منبع ساخت پرسشنامه :علیدوستی و خسروجردی ( .)1391مبانی اطالفرینی :کارآفرینی با اطالعات و در اطالعرسانی.
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ﮐﻢ

ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ

نقش محصوالت اطالعاتی معرفیشده
توسط کتابداران کتابخانه ملی (ج.ا.ا)
بر اطالفرینی کاربران
اﻟﻒ .ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ زﯾﺮ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺮ اﻃﻼﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﻘﺶ دارد؟
ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﺎﻤﯾﺶﻫﺎ و ﺳﻤیﻨﺎرﻫﺎی از راه دور ،وﺑیﻨﺎرﻫﺎ
١
ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
٢
ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻼسﻫﺎی اﻟﮑﱰوﻧیﮑﯽ
٣
اراﺋﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﮑﺎت ﭼﺎﭘﯽ
٤
اراﺋﻪ ﻓیﻠﻢﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﭘﺎدﮐﺴﺖﻫﺎ
٥
اراﺋﺔ ﻣﺘﻮن اﻟﮑﱰوﻧیﮑﯽ )ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﻣﺠﻼت(
٦
اراﺋﻪ ﻋﮑﺲﻫﺎی دﯾﺠیﺘﺎﻟﯽ
٧
اراﺋﻪ ﺧﱪﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮل و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
۸
ارﺟﺎع ﻣﻦﺘﻫﺎی ﻣشﺎﺑﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎ
۹
 ١۰ﺳﺎﺧﺖ وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎ و وﺑﻼگﻫﺎ
 ١۱ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی وﺑﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
ب .ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ زﯾﺮ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺮ راهاﻧﺪازی ﭘﯿﺸﻪﻫﺎی اﻃﻼﻓﺮﯾﻨﯽ ﻧﻘﺶ دارد؟
ﻧﴩ اﻟﮑﱰوﻧیﮑﯽ
١
ﺗﺒﻠیﻐﺎت اﻟﮑﱰوﻧیﮑﯽ
٢
اﯾﺠﺎد ﺻﻔﺤﺎت زرد اﻟﮑﱰوﻧیﮑﯽ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ و ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
٣
ﮐﺘﺎبﻓﺮوﺷﯽ آﻧﻼﯾﻦ
٤
ﺗﺒﻠیﻐﺎت ﺳیﺎﺳﯽ آﻧﻼﯾﻦ
٥
ﻣشﺎورهﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ )در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ(
٦
ﭘﮋوﻫشﮕﺮ ﺑﺎزار ﻣﺠﺎزی )ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و روﻧﺪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺗﻮﺳﻂ
٧
ﭘﮋوﻫشﮕﺮان(
اراﺋﻪ ﻣشﺎورهﻫﺎی ﭘﮋوﻫشﯽ
٨
اراﺋﻪ ﻤﻧﺎﯾﻪﺳﺎزی و ﭼﮑیﺪهﻧﻮﯾﺴﯽ در ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
٩
 ١٠ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای ﺧﱪﮔﺰاریﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺰاران اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
 ١١اﯾﺠﺎد آرﺷیﻮ ﺑﺮای اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،و اﺷﺨﺎص
 ١٢ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳیﺴﺘﻢﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
 ١٣ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﺳﻨﺎد و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
 ١٤آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
 ١٥اﺷﺎﻋﻪ ﮔﺰﯾﻨشﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
 ١٦ﺗﺄﻣیﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرﮔﺰاری(
 ١٧ﺗﻬیﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮا )ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮕﺎرش ،ﺗﻬیﻪ ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻨﱰﻧﺘﯽ ،وﯾﺮاﯾﺶ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠیﻞ
دادهﻫﺎ(...
دﺳﱰسﭘﺬﯾﺮی ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و وﺑﮕﺎهﻫﺎ
١١
ﻣیﺰان ﻣﻨﺎﺑﻊ رﻗﻮﻣﯽﺷﺪه در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
١٢
١٣

ﺗﺠﻬیﺰ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎﻣﭙیﻮﺗﺮی و اﯾﻨﱰﻧﺘﯽ ﺑﻪﺟﺎی ﺑﺮﮔﻪدانﻫﺎ

١٤

وﺟﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭘیﴩﻓﺘﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ

د .ﻧﻘﺶ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﺑﺮ راهاﻧﺪازی ﭘﯿﺸﻪﻫﺎی اﻃﻼﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ:
١

ﺗﻮﻟیﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺛﺮوت

٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨

اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل
اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ،ﺗﺮﻏیﺐ ،و ﺗشﻮﯾﻖ ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
اﯾﺠﺎد و ﮔﺴﱰش ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وب
ﺗﻌﺎدل در اﻗﺘﺼﺎد
اﯾﺠﺎد ﻧﻮآوری در ﺣﺮﻓﻪﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ )اﻃﻼﻓﺮﯾﻨﯽ(
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳیﺴﺘﻢﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮای راهاﻧﺪازی ﺣﺮﻓﻪﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ )اﻃﻼﻓﺮﯾﻨﯽ(

ﺧﯿﻠﯽزﯾﺎد

ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد

ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد

زﯾﺎد

زﯾﺎد

زﯾﺎد

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﮐﻢ

ﮐﻢ

ﮐﻢ

ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ

ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ

ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ
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