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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.

Infopreneurship, Information Entrepreneurship, Information Business, Electronic 
Business, Information Technology.
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نقش محصوالت اطالعاتی معرفی شده توسط کتابداران 
کتابخانه ملی )ج.ا.ا( بر اطالفرینی کاربران 

زهره دوگچی1| زهرا اباذری2
زهره میرحسینی3| نجال حریری4

ملی  کتابخانه  کتابداران  توسط  معرفی شده  اطالعاتی  محصوالت  نقش  بررسی  هدف: 
جمهوری اسالمی ایران بر اطالفرینی کاربران.

روش شناسی: پژوهش کاربردی حارض به روش پیامیشی–تحلیلی انجام شد. براساس جدول 
مورگان )با80% رضیب اطمینان( از میان 320 نفر از کتابداران کتابخانه ملی، 94 نفر با 
منونه گیری تصادفی ساده به منظور تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند که درنهایت 92 نفر 
پرسشنامه ها را تکمیل کردند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه  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 کّمی، رضیب نسبی روایی محتوایی برای 
برای  محتوایی  روایی  شاخص  همچنین  شد.  گزارش   0/49 از  باالتر  پرسش ها  از  یک  هر 
پرسشنامه نیز برابر 0/92 بوده  است. پایایی آن نیز بر اساس رضیب آلفای کرونباخ برابر 
با 0/97 سنجیده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آمار توصیفی میانگین و آمار 

استنباطی آزمون تی تک متغیری« بهره گرفته شد.
اطالفرینی  بر  اطالعاتی  محصوالت  مؤلفه های  نقش  کتابداران  نظر  به  توجه  با  یافته ها: 
کاربران )61%(، محصوالت اطالعاتی بر راه اندازی پیشه های اطالفرینی )62%(، زیرساخت های 
اطالعاتی و فناورانه بر اطالفرینی کاربران )64%(، و زیرساخت های فناورانه بر راه اندازی 
حرفه های اطالعاتی )66%( است که همگی بیانگر آن است که معرفی محصوالت اطالعاتی 

توسط کتابداران بر اطالفرینی کاربران تا حد زیادی )در حدود 63%( نقش دارند.
نتیجه گیری: با توجه به اهمیت کتابخانه ها به عنوان کانون فرهنگی- آموزشی در اشاعه 
بتوانند  که  شوند  داده  آموزش  طوری  کتابداران  باید  اطالعاتی  کار  و  کارآفرینی  فرهنگ 
کاربران را با فناوری های 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 اشتغال زایی و ایجاد کسب وکار 

الکرتونیک و درنهایت درآمدزایی مستقل برای کاربران کتابخانه ها منجر شود.

اطالفرینی، کارآفرینی اطالعاتی، کسب وکار اطالعاتی، کسب وکار الکرتونیک، فناوری  
اطالعات
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مقدمه
امروزه نگاه خاص به اطالعات با هر موجودیتی که دارد، آن را یک محصول می پندارد 
که برحسب محتوا در اشکال مختلف تولید و به فروش می رسد. بنابراین، اطالعات 
به عنوان محصول در مرکز مبادله در صنعت اطالعات قرار می گیرد. جدا از محصوالت 
باسابقه این صنعت مانند کتاب، مجالت تخصصی، و سایر رسانه های قدیمی، محتوا 
این  به  اختصاصی  و  مستقل  نگاه  که ضرورت  کرده اند  قالب های جدیدی ظهور  و 
محصوالت خاص را ایجاب می کنند. عالوه بر این، درحال حاضر بازارهای اینترنتی 
طریق  از  کارآفرینی  و  کرده  است  متحول  را  کسب وکار  سنتی  الگوهای  مجازی  و 
محصوالت اطالعاتی و راه اندازی کسب وکار الکترونیکی نیز به واسطه این بازار باعث 
بتوانند  اقتصادی  چرخه  یک  مشتریان  و  فروشندگان،  تولیدکنندگان،  تا  است  شده 
اطالعات، خدمات،  و  باشند  ارتباط  در  یکدیگر  با  مشترك  مجازی  فضای  یک  در 
محصوالت، و پول را مبادله کنند )قراگوزلو، 1391(. اطالفرینی نیز که از پیوند ابتدا 
و انتهای دو واژه  »اطالعات«1 و »کارآفرینی«2، برابرنهاد »اطالفرینی«3 پدید آمده  است 
)علیدوستی و خسروجردی، 1391(، به پیدایش فردی به نام »اطالفرین« منجر شده 
 است که همان فروشنده  اطالعات است. ازآنجاکه اطالعات امروزه دست مایه  اصلی 
اقتصاد دانش مدار قلمداد می شود، پویا و پرهزینه است و شکل بسته بندی آن پی درپی 
دگرکون می شود )چندلر4، 2007(. بنابراین، کارآفریني اطالعاتی از طریق کسب وکار 
اطالعاتی و  تولید محصوالت  با  آورد که  پدید  تازه اي  الکترونیکی مي تواند شرایط 
اطالعات،  مجازي  فضاي  در  اشتراك  و  فناورانه  زیرساخت های  طریق  از  اشتراك 
خدمات، و محصوالت اطالعاتی را مبادله و تولید ثروت کرد )سرشار، آقاجانی، و 

بابایی،1392 (. 
اطالعاتی،  مشاغل  برمبنای  خود  توانایی های  حیطه   به  باید  کتابداران  این رو،  از 
تهیه  به  کتابخانه ها،  در  کاربران  مختلف  نیازهای  به  توجه  با  بتوانند  تا  شوند  آگاه 
محصوالت اطالعاتی در اشکال مختلف الکترونیکی و تولید مجدد اطالعات5 اقدام 
کنند و این گونه درخصوص معضل بیکاری و خوداشتغالی، راه گشای کاربران شوند. 

درادامه، معرفی مؤلفه های پژوهش ضروری است:
محصوالت اطالعاتی به هر محصولی گفته می شود که در قالب اطالعات بوده 
و می تواند به کار فرد خاصی بیاید و شامل مؤلفه های اطالعاتی مختلفی بوده  است 
که در زنجیره ارزش جای می گیرند. اطالعات، نه تنها محصول است، بلکه در کنار 
نیز وجود دارد و چیزی است که می تواند برای سایر محصوالت  تمام محصوالت 

1. Information
2. Entrepreneurship
3. Infopreneurship
4. Chandler
5. Repackaging
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جنبه تبلیغی یا تکمیلی داشته  باشد و برای تأثیرگذاشتندر افراد یا افزایش رضایت آنها 
استفاده شود )قراگوزلو، 1391(. محصوالت اطالعاتی به نوعی منابع تبدیل اطالعات 
به ثروت هستند و انواع آن در تعریف محصوالت اطالعاتی الکترونیکی قید می شود 
تهیه و ارائه  را  بتوان اطالعات  آن  از طریق  و در کل شامل هر روشی می شود که 
کرد. برای ایجاد و راه اندازی کسب وکار نو و یا افزودن جریان های درآمدی نوین به 
کسب وکار قبلی، کتابداران می توانند فرصت های بسیاری را از طریق ارائه و معرفی 
محصوالت اطالعاتی در اختیار کاربران قرار دهند. ازآنجایی که افراد، دلبستگی ها و 
برنامه ریزی های  و  استراتژی ها  همه  است  ممکن  دارند،  گوناگونی  استعداد  و  ذوق 
بنابراین،  نباشد.  کارساز  کاربران،  در  انگیزه  ایجاد  و  تشویق  راستای  در  کتابداران 
هم خوانی  کاربران  هدف  با  راهکار  کدام  اینکه  درك  برای  را  زمانی  باید  کتابداران 
دارد، اختصاص دهند. در این راستا، شناساندن برخی گونه های کاالها و محصوالت 
بتوانند کسب  آنها  از طریق  تا  نیست  بی ربط  کاربران  به  کتابداران  توسط  اطالعاتی 
درآمد داشته باشند و کا رآفرینی کنند. محصوالت اطالعاتی الکترونیکی نیز به هر نوع 
کاال یا محصول اطالعاتی گفته می شود که به نوعی با زیرساخت های فناوری اطالعات 
و ارتباطات و با محیط ها و شبکه های اینترنتی و وبی مرتبط باشد و بعضی از انواع 
مهم آن به جهت درآمدزایی و اشتغال و تولید کسب وکار عبارت اند از: سمینارهای 
کار،  کتاب های  کارگاه ها و  سمینارها،  دیداری و شنیداری،  راه دور، محصوالت  از 
کالس های الکترونیکی، مجموعة نکات چاپی، پایگاه وب، کتاب الکترونیکی، عکس 
دیجیتالی، متن الکترونیکی، فرامتن، و مجله الکترونیکی )علیدوستی و خسروجردی، 
1391(. مؤلفه 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 کم وبیش همه عوامل دست اندرکار یک چرخه اقتصادی، قادرند در فضای مجازی 
مشترك با یکدیگر در ارتباط باشند و اطالعات، خدمات، محصوالت، و پول را مبادله 
کنند. اینترنت، تئوری ها 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 
رایانه ای انجام می دهد و حاصل کار را که می تواند محصولی مانند یک نرم افزار و 
قرار  مشتریان  یا  کارفرما  اختیار  در  اینترنت  طریق  از  باشد  کاوش  نظیر  خدمتی  یا 
می دهد )مه نگار، پیکری فر، و توسرکانی، 1394(. بنابراین، کتابداران می توانند به کمک 
زیرساخت های فناورانه اطالعاتی، محصوالت اطالعاتی و الکترونیکی و دیجیتالی را 
On Line  business .1در اختیار کاربران قرار دهند و با آموزش و معرفی پیشه ها و روش های کارآفرینی 
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اطالعاتی به این افراد، به ایجاد خالقیت و کسب وکارهای اطالعاتی و الکترونیکی 
و سوق دادن آنها به سمت اشتغال زایی در عصر اطالعات منجر شوند. بدین ترتیب با 
فناوری  ارتباطات، می توان گفت  فناوری اطالعات و  به نقش مهم و اساسی  توجه 
و   )1392 حسینی،  در  نقل   1382 )بهزادیان نژاد،  است  کارآفرینی  مقوله   از  جزئی 
کتابداران می توانند به کمک اطالعات و ارتباطات ناشی از فناوری های اطالعاتی و با 
شناخت شرایط عصر اطالعات و روش های کارآفرینی، تحوالت شگرفی در دستیابی 
به اطالعات و کارآفرینی اطالعاتی ایجاد  کنند. پیشه های اطالفرینی نیز زمانی به وجود 
تازه ای  راه های  از  باشند و  ایجاد کرده  را  نوینی  فناوری های  اطالفرینان،  می آید که 
برای پخش داده ها و اطالعات بهره برده و شکل های نوینی از اطالعات و روش های 
تازه ای را نیز برای پول درآوردن بنیان گذاشته باشند. بعضی از این پیشه ها عبارت اند 
از: نشر الکترونیکی، نمایندگی تبلیغات الکترونیکی، ویترین مجازی، سیاست مجازی، 
تبلیغات  و  الکترونیکی  زرد  مجازی، صفحه های  بازار  پژوهشگر  مالی،  امور  مشاور 
دسته بندی شده، به دلیل جدید و ناشناخته بودن خدمات بازاریابی الکترونیکی و پخش 

داده ها )ویتزن و پارك هیل1، 1996(.
در ایران پیشینه های پژوهشی اطالفرینی نسبت به نمونه های خارجی کمتر است 
و فقط به طور مجزا به موضوعاتی توجه شده که از تلفیق آنها واژه اطالفرینی به وجود 
آمده  است، ازجمله کارآفرینی در موضوعاتی چون فناوری اطالعات و محصوالت 
اطالعاتی و.... اما درخصوص پیشینه های خارجی، چون این واژه برگرفته از منابع 
خارجی است به  طور مستقیم و تخصصی تر پژوهش هایی با عنوان »اطالفرینی« انجام 

شده  است که درادامه به آنها اشاره می شود:
شناسایی عناصر تشکیل دهنده مدل بازاریابی محصوالت  با   )1391( قراگوزلو 
این عناصر شامل  داد  نشان  دیجیتالی در بازار رسانه های تخصصی ایران  اطالعات 
پنج بُعد اصلی؛ محدوده، زنجیره عرضه، وب سایت، زیرساخت کالن، و زیرساخت 
خرد و دوازده زیرمجموعه است که هر کدام از آنها نیز شامل عوامل دیگری است 
ازجمله بُعد محصول اطالعاتی و زیرساخت های فناورانه که در پژوهش حاضر نیز 

به آن توجه شده  است.
مه نگار و همکاران )1394( در پژوهشی با بررسی رابطه میان فناوری اطالعات، 
اطالعات، و عدالت سازمانی با کارآفرینی در میان کارکنان شرکت کشت و صنعت 
نیشکر هفت تپه در سال 1394 بیان کردند میان فناوری اطالعات و کارآفرینی با توجه 
به تعامل دوسویه آنها با هدف نشان دادن نقش فناوری اطالعات در توسعه کارآفرینی  1. Weitzen & Parkhill



121
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | دوره 30 ، شامره 1 )بهار  1398( 

نقش محصوالت اطالعاتی معرفی شده 
توسط کتابداران کتابخانه ملی )ج.ا.ا( 

بر اطالفرینی کاربران 

و اشتغال زایی رابطه معناداری وجود دارد.
حسینی )1392( در پژوهش خود با بررسی نقش فناوری اطالعات و ارتباطات 
 )ICT(در 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 اطالع رسانی متغیرهای پژوهش بودند و درمجموع 44/26 
درصد از قابلیت ها و توانایی های فناوری اطالعات و ارتباطات را در توسعه کارآفرینی 

توجیه می کنند.
صابری )1395( در پژوهش خود عوامل تأثیرگذار در کارآفرینی دانشجویان علم 
اطالعات و دانش شناسی را شناسایی، تحلیل و تبیین کرد و نشان داد از میان پنج عامل 
مهارت افزایی، محتوایی، آموزشی، ترویجی، و پشتیبانی؛ مهارت افزایی بیشترین سهم 

را در کارآفرینی دانشجویان علم اطالعات و دانش شناسی داشت. 
دو تویت1 )2000( در پژوهش خود با بررسی مقدماتی آموزش و تدریس محتوا 
و ارائه  واحد اطالفرینی در میان دو گروه دانشجویان به  طور مقایسه ای، دریافت که 
ضمن توجه به واحد درسی اطالفرینی در دانشگاه، همسان سازی و تقویت اطالفرینی 

در میان دروس و محتوای واحدها و روش های ارائه، ضروری به نظر می رسد.
با تحقیق مقدماتی اطالفرینی به عنوان موقعیت شغلی برای  راموگاندو2 )2010( 
دانشجویان کتابداری و علم اطالعات، ایجاد انگیزه اطالفرینی، برنامه    ریزی آموزشی 
مناسب اطالفرینی و مشکالت موجود در این زمینه را در میان دانشجویان بررسی کرد 
و اذعان داشت که یک برنامه ریزی 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 کاال3 )2015( در پژوهش خود با عنوان اهمیت آموزش 
برای  معتقدند  زیمباوه  دانشجویان  آرشیوهای  و  پیشینه ها  مدیریت  برای  اطالفرینی 
کارشناسان  و  دانشجویی  آرشیوهای  برای  باید  اطالفرینی،  بالقوه   مهارت های  ایجاد 
اطالعاتی، کسب وکارهای اطالعاتی ایجاد و راه اندازی کرد. از این رو این پژوهش، 
اهمیت تجهیز دانشجویان به مهارت های اطالفرینی را در کشور جهان سومی مانند 
زیمباوه بررسی کرده بود تا به میزان تجهیز دانشجویان در راستای ایجاد مهارت های 

عملکردی کار اطالعاتی و اشتغال زایی و پیشرفت اقتصادی پی ببرد. 
دوا و موتوال4 )2016( در پژوهش خود با عنوان اطالفرینی دانشجویان مدیریت 
دانشجویان  رشته  با  اطالفرینی  مبحث  فناوری دریافتند  و  علم  ملی  دانشگاه  آرشیو 
را  مفیدی  منابع  اگرچه، سخنران  و  است  بوده  مرتبط  کامل  به طور  آرشیو  مدیریت 

1. Du Toit
2. Ramugondo
3. Bruce Khumalo 
&  Shamaine Nkala
4. Dewah &  Mutula
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ارائه کرده  است؛ اما دانشجویان معتقد بودند برای آشنایی با برخی کسب وکارهای 
نیاز به مشاهده و حضور سخنرانان مدعو را از سراسر دنیای اطالفرینی  اطالعاتی، 
دارند. همچنین نتایج نشان داد میزان آموزش اطالفرینی رابطه معناداری با مرتبه این 

افراد دارد. 
ایوری و اکوال1 )2016( در پژوهش خود با عنوان موقعیت و پیشرفت اطالفرینی 
در نیجریه و آفریقای جنوبی با بیان راهبردی اطالفرینی در علم اطالعات و کتابخانه ها 
با استفاده از فناوری های ارتباطی اطالعات برمبنای همگانی کردن آن از طریق آموزش 
و پرورش دریافتند که اطالفرینی در شهرهای نمونه عملکردی روبه رشد داشت و 
جواب های نمونه گیری شده نشان داد تفاوت ها و شباهت های زیادی در اطالفرینی و 
تجارت ها برپایه فناوری اطالعات و علوم کامپیوتری ارائه شده در رشته تحصیلی علم 
اطالعات میان دو کشور وجود دارد. بیشترین محصوالت خدماتی و تجاری مشتق 
از تکنولوژی اطالعات و ارتباطات همانند نصب سخت افزارها و نرم افزارها، خدمات 
و  مداربسته  برنامه ریزی ها، نصب دوربین های  پیگیری، عیب زدایی ها، طراحی وب، 
کامپیوتری،  علوم  مدارس  در  مدنظر  پژوهش  بنابراین  بودند.  و...  برخط  تماشاگر 
عمومی سازی  برای  کشور،  دو  کتابداری  و  اطالعات  علم  و  ارتباطات  اطالعات، 

اطالفرینی بر حمایت دولت، تأکید بیشتری کرده  است. 
بر گروه هایی  برای اطالفرین شدن  الکترونیکی  بر کاربرد کتب  هیکس2 )2017( 
با ایده های جدید و ایجاد کسب وکارهای کوچک تأکید کرده است و راه های ارائه 
محصوالت اطالعاتی مانند کتب الکترونیکی در وب سایت ها به  طور رایگان و تشکیل 
سیاهه ای در راستای کمک به اعتماد کاال و محصوالت اطالعاتی معرفی شده به ایمیل 

افراد را به عنوان راه کارهای اطالفرینی بررسی کرده است. 
با توجه به اینکه پژوهش حاضر نقش مؤلفه های محصوالت اطالعاتی و پیشه  های 
اطالفرینی و زیرساخت های فناورانه اطالعاتی برای اطالفرینی را بررسی کرده است 
تفاوت آن با پژوهش قراگوزلو )1391( در آن است که وی به شناسایی این مؤلفه ها 
در راستای بازاریابی اطالعات دیجیتالی توجه کرده بود. مه نگار و همکاران )1394(، 
حسینی )1392(، و پژوهش کنونی همگی مؤلفه نقش فناوری اطالعات را بررسی 
کرده اند؛ اما پژوهش کنونی به نقش این مؤلفه بر کارآفرینی اطالعاتی )اطالفرینی( 
را  کارآفرینی  بر  اطالعات  فناوری  نقش  فقط  به طور خاص و دو پژوهش ذکرشده 
نیز هر دو  بررسی کرده اند. پژوهش صابری )1395( و پژوهش حاضر  به طور عام 
اما مؤلفه های سنجش شده در  به مسئله کارآفرینی در علم اطالعات توجه کرده اند؛ 

1. Ivwurie&  Ocholla
2. Hicks
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و  خمالو  بروس  و   )2010( راموگاندو   ،)2000( دوتویت  پژوهش  متفاوت اند.  آنها 
شمین کاال )2015( نیز از این لحاظ که اطالفرینی و آموزش   آن در میان دانشجویان 
و کاربران به اشتغال زایی و ایجاد پیشه های اطالفرینی منجر می شود، با نتایج پژوهش 
حاضر هم  راستاست. نتایج پژوهش دوا و موتوال )2016( نیز در بررسی نقش فناوری 
اطالعات بر پیشه های اطالفرینی با پژوهش مزبور همسوست. ایوری و اکوال )2016( 
هم به بیان راهبردی اطالفرینی در علم اطالعات و کتابخانه ها با استفاده از فناوری های 
ارتباطی اطالعات برمبنای همگانی کردن آن از طریق آموزش و پرورش توجه داشتند؛ 
اما در کل بیشتر پیشینه های پژوهشی خارجی، معطوف به جنبه آموزشی اطالفرینی 
شده اند؛ درحالی که پژوهش حاضر با پیش فرض شناخت و نهادینه کردن اطالفرینی 
معرفی  مانند  اطالفرینی  روش های  طریق  از  دارد  سعی  کتابداران  آموخته شدن  و 
میان  در  درآمد  کسب  کاربردی    روش های  کتابداران،  توسط  اطالعاتی  محصوالت 
کاربران به قصد استقالل شغلی و درآمدزایی را اجرایی و نهادینه کند تا هم کتابداران 
را برآن دارد که در رشته خود به اشتغال زایی همت گمارند و هم مراجعان خود را 

به لحاظ اقتصادی به فعالیت و تکاپو وادارند.
بنابراین، با درنظرگرفتن هم خوانی و نا  هم خوانی پژوهش کنونی با پژوهش های 
و  اطالعاتی  محصوالت  نقش  به  پژوهش  این  در  داشت  اذعان  می توان  پیشین، 
کارآفرینی برمبنای این محصوالت و نیز به نقش فناوری اطالعات و زیرساخت های 
فناورانه بر اطالفرینی و تولید و راه اندازی پیشه های اطالفرینی توجه شده   است تا 
درنهایت با پاسخ گویی به پرسش های پژوهش روشن شود که محصوالت و کاالهای 
اطالعاتی معرفی شده 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 ارائه شده توسط کتابداران اطالفرین به چه میزان بر تولید و 	

راه اندازی پیشه های اطالفرینی کاربران ازنظر کتابداران کتابخانه ملی نقش دارند؟
− بر 	 میزان  چه  به  ملی  کتابخانه  در  موجود  فناورانه  و  اطالعاتی  زیرساخت های 

اطالفرینی کاربران ازنظر کتابداران کتابخانه ملی نقش دارند؟
− بر 	 میزان  چه  به  ملی  کتابخانه  در  موجود  فناورانه  و  اطالعاتی  زیرساخت های 

تولید و راه اندازی پیشه های اطالفرینی کاربران ازنظر کتابداران کتابخانه ملی نقش 
دارند؟
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− بر 	 میزان  چه  به  ملی  کتابخانه  کتابداران  توسط  اطالعاتی  محصوالت  معرفی 
اطالفرینی کاربران نقش دارد؟

روش شناسی 
جدول  براساس  شد.  انجام  پیمایشی-تحلیلی  به روش  حاضر،  کاربردی  پژوهش 
مورگان )با 80 درصد اطمینان( 94 نفر با نمونه گیری تصادفی ساده از میان 320 نفر 
از کتابداران کتابخانه ملی به منظور تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند که درنهایت 92 
نفر پرسشنامه را تکمیل کردند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه  پژوهشگرساخته 
استفاده شد که حاوی 50 پرسش در چهار مؤلفه است که در دو مؤلفه اول به نقش 
محصوالت اطالعاتی بر اطالفرینی و راه اندازی پیشه های اطالفرینی توجه شده است 
راه اندازی  و  اطالفرینی  بر  فناورانه  زیرساخت های  نقش  به  بعدی  مؤلفه  دو  در  و 
بوده  لیکرت  پنج گزینه ای  برمبنای طیف  که  بررسی شده  است  اطالفرینی  پیشه های 
است و آزمودنی در این پرسشنامه نمره ای مابین 50 الی 250 به دست می آوردند. برای 
روایی پرسشنامه پژوهش از روایی محتوی بهره گرفته  شد. ابتدا در روش کیفی روایی 
محتوایی پرسشنامه در اختیار چهار نفر از متخّصصان این حوزه قرارگرفت و ازآنان 
خواسته  شد تا درباره هر یک از سؤاالت پرسشنامه و میزان تناسب آن با موضوع و 
اهداف پژوهش نقطه نظرات و دیدگاه های خود را بیان کنند. پس از گردآوری نظرات، 
 )CVR( اصالحات الزم انجام شد. اّما در روش کّمی از دو ضریب نسبی روایی محتوا
و شاخص روایی محتوا )CVI( استفاده شد. نتایج حاصل بر 15 نفر از متخّصصان 
در  پرسشنامه  محتوای 50 سؤال  روایی  نسبی  مقدار ضریب  داد  نشان  زمینه  دراین 
دامنه بین 0/6 تا 1 قرارگرفته است که از مقدار ضریب بحرانی باالتر بوده اند. بنابراین، 
می دهد  نشان  یافته ها  آن،  بر  عالوه  شد.  تأیید  پرسشنامه  سؤال   50 محتوای  روایی 
شاخص روایی محتوای پرسشنامه برابر 0/92 است که از مقدار استاندارد 0/79 باالتر 

بوده، و بنابراین روایی محتوای پرسشنامه نیز تأیید شد.
به منظور تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ بهره  گرفته  شد. نتایج 
این  ملی،مقدار  کتابخانه  در  مطالعه شده  کتابدار   15 بر  پرسش   50 با  به دست آمده 
ضریب را 0/97 نشان داد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی میانگین و 

آمار استنباطی تی تک متغیری با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس انجام شد.
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یافته ها
− نقش محصوالت اطالعاتی بر اطالفرینی کاربران 	

جدول 1. نتایج آزمون تی   تک متغیری برای نقش محصوالت اطالعاتی بر اطالفرینی کاربران

ویژگی های
 آماری

متغیرها
میانگین

انحراف 
معیار

تعداد
میانگین 

فرضی
تفاضل 

میانگین ها
مقدار 

t
درجه 
آزادی

احتامل خطای 
نوع دوم

میزان نقش محصوالت
 اطالعاتی براطالفرینی

 کاربران
40/247/5592337/249/2910/000

بر  اطالعاتی  محصوالت  نقش  که  می شود  استنباط  چنین   1 جدول  نتایج  از 
( با درجه آزادی 91 در سطح  0 و 9/2  اطالفرینی کاربران )01/
0 تفاوت معناداری را نشان داده  است. بنابراین، ازنظر کتابداران مطالعه شده،  /01

محصوالت اطالعاتی تا حد زیادی ) 61 درصد( بر اطالفرینی کاربران نقش دارند.

− و 	 تولید  بر  اطالفرین  کتابداران  توسط  ارائه شده  اطالعاتی  محصوالت  نقش 
راه اندازی پیشه های اطالفرینی کاربران 

جدول 2. نتایج آزمون تی   تک متغیری برای نقش محصوالت اطالعاتی بر راه اندازی پیشه های 
اطالفرینی

ویژگی های
 آماری

متغیرها
میانگین

انحراف 
معیار

تعداد
میانگین 

فرضی
تفاضل 

میانگین ها
مقدار 

t
درجه 
آزادی

احتامل خطای 
نوع دوم

نقش محصوالت
 اطالعاتی بر 

راه اندازی پیشه های 
اطالفرینی

63/469/54925112/4612/53910/000

پیشه های  راه اندازی  بر  اطالعاتی  محصوالت  نقش  می دهد  نشان   2 جدول 
0 و 12/53  ( با درجه آزادی 91 در سطح  اطالفرینی )01/
کتابداران  ازنظر  بنابراین،  است.  داده   نشان  را  معناداری  تفاوت   0 /01
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تا حد  کاربران  اطالفرینی  پیشه های  راه اندازی  بر  اطالعاتی  مطالعه شده، محصوالت 
زیادی )62 درصد( نقش دارند.

− نقش زیرساخت های اطالعاتی و فناورانه موجود در کتابخانه ملی بر اطالفرینی 	

جدول 3. نتایج آزمون تی   تک متغیری برای نقش زیرساخت های اطالعاتی و فناورانه بر 
اطالفرینی کاربران

ویژگی های
 آماری

متغیرها
میانگین

انحراف 
معیار

تعداد
میانگین 

فرضی
تفاضل 

میانگین ها
مقدار 

t
درجه 
آزادی

احتامل خطای 
نوع دوم

نقش زیرساخت های
 اطالعاتی و فناورانه 
براطالفرینی کاربران

53/618/82924211/6112/63910/000

از نتایج جدول 3 برداشت می شود که نقش زیرساخت های اطالعاتی و فناورانه 
 91 آزادی  درجه  با   )  12/63 و   0P</01( کاربران  اطالفرینی  بر 
0 تفاوت معناداری را نشان داده  است. بنابراین ازنظر کتابداران   P</01 درسطح
مطالعه شده، زیرساخت های اطالعاتی و فناورانه براطالفرینی کاربران تا حد زیادی 

)64 درصد( نقش دارند.

− نقش زیرساخت های اطالعاتی و فناورانه موجود در کتابخانه ملی بر تولید و 	
راه اندازی پیشه های اطالفرینی کاربران 

جدول 4. نتایج آزمون تی   تک متغیری برای نقش زیرساخت های فناورانه بر راه اندازی 
پیشه های اطالفرینی 

ویژگی های
 آماری

متغیرها
میانگین

انحراف 
معیار

تعداد
میانگین 

فرضی

تفاضل 
میانگین 

ها

مقدار 
t

درجه 
آزادی

احتامل خطای 
نوع دوم

نقش زیرساخت های
 فناورانه  برراه اندازی
  پیشه های اطالفرینی

31/66/0392247/612/08910/000
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از نتایج جدول 4 می توان چنین نتیجه گرفت که نقش زیرساخت های فناورانه بر 
راه اندازی حرفه های اطالعاتی )0P</01 و 12/08  ( با درجه آزادی 
کتابداران  بنابراین،  داده  است.  نشان  را  معناداری  تفاوت   0P< P</01 91 درسطح
راه اندازی حرفه های  بر  فناورانه  زیرساخت های  که  کرده اند  ابراز  چنین  مطالعه شده 

اطالعاتی تاحد زیادی )66 درصد( نقش دارند. 

− نقش معرفی محصوالت اطالعاتی توسط کتابداران بر اطالفرینی کاربران 	

جدول 5. نتایج آزمون تی   تک متغیری برای نقش معرفی محصوالت اطالعاتی توسط کتابداران 
اطالفرین بر اطالفرینی کاربران 

ویژگی های
 آماری

متغیرها
میانگین

انحراف 
معیار

تعداد
میانگین 

فرضی
تفاضل 

میانگین ها
t مقدار

درجه 
آزادی

احتامل خطای 
نوع دوم

نقش معرفی
 محصوالت اطالعاتی

 بر اطالفرینی کاربران 
188/927/679215038/913/48910/000

نتایج جدول 5، نقش معرفی محصوالت اطالعاتی بر اطالفرینی کاربران )0/01  
( با درجه آزادی 91 درسطح 0P< P</01 تفاوت  >P< P و 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. 

نتیجه گیری
نتایج به عمل آمده از آزمون تی  تک متغیری درباره هر یک از مؤلفه های پژوهش نشان 
می دهد در کل ازنظر کتابداران کتابخانه ملی، نقش محصوالت اطالعاتی بر اطالفرینی 
کاربران به میزان )9/2( با ضریب خطای کمتر از 1 درصد تفاوت معناداری را نشان 
داده  است، درنتیجه محصوالت اطالعاتی تا حدود )61 درصد( بر اطالفرینی کاربران 
نقش دارند. نقش محصوالت اطالعاتی نیز بر راه اندازی پیشه های اطالفرینی به میزان 
)12/53( با ضریب خطای کمتر از 1 درصد تفاوت معناداری را نشان داده  است و 
این محصوالت تا حدود )62 درصد( بر راه اندازی پیشه های اطالفرینی در کاربران 
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نقش دارند. از سوی دیگر، نقش زیرساخت های اطالعاتی و فناورانه بر اطالفرینی 
را  معناداری  تفاوت  از 1 درصد  با ضریب خطای کمتر  میزان )12/63(  به  کاربران 
نشان داد و بیانگر این امر است که زیرساخت های اطالعاتی و فناورانه تا حدود )64 
درصد( بر اطالفرینی کاربران نقش دارند. همچنین نقش زیرساخت های فناورانه بر 
راه اندازی حرفه های اطالعاتی به میزان )12/08( با ضریب خطای کمتر از 1 درصد 
فناورانه  زیرساخت های  که  است  آن  از  و حاکی  داد  نشان  را  معناداری  تفاوت  نیز 
با  درنهایت،  دارند.  نقش  درصد(   66( حدود  تا  اطالعاتی  حرفه های  راه اندازی  بر 
توجه به چهار مؤلفه بررسی شده، نتایج پژوهش حاکی از آن است که نقش معرفی 
محصوالت اطالعاتی بر اطالفرینی کاربران به میزان )13/48( با ضریب خطای کمتر 
از 1 درصد تفاوت معناداری را نشان می دهد. بنابراین معرفی محصوالت اطالعاتی 
تا  کاربران  اطالفرینی  بر  ملی  کتابخانه  کتابداران  ازنظر  اطالفرین  کتابداران  توسط 
حدود )63 درصد( نقش دارند. بررسی های انجام شده از کتابداران آشنا به اطالفرینی 
به لحاظ ضرایب باالی آرای آنها درخصوص همه مؤلفه های پژوهش که همگی باالی 
60 درصد را نشان می دهد، بیانگر آن است که کتابداران معتقدند می توانند با استفاده 
طریق  از  درآمدزایی  با  را  کاربران  که  کنند  کاری  خود،  اطالفرینی  قابلیت های  از 
اطالعات آشنا کنند و این توانایی و پتانسیل را در خود می بینند که با شناساندن انواع 
ازجمله  داد،  انجام  می توان  آنها  روی  که  مختلفی  کارهای  و  اطالعاتی  محصوالت 
تبدیل از قالبی به قالب دیگر و بسته بندی و بازتولید مجدد هر محصول اطالعاتی با 
توجه به نیاز قشرهای مختلف استفاده کنندگان و آموزش این روش ها و نیز معرفی 
انواع پیشه های جدید اطالعاتی که عموم افراد به آنها واقف نیستند، می توانند کاربرانی 

اطالفرین پرورش دهند.
پژوهش  با  حاضر  پژوهش  که  است  آن  از  حاکی  پژوهش  یافته های  بنابراین، 
قراگوزلو )1391( در بُعد نقش و تأثیر محصوالت اطالعاتی در راه  اندازی پیشه های 
اطالفرینی هم راستاست و ازآنجاکه قراگوزلو تأثیر بازاریابی محصوالت اطالعاتی را 
بر راه اندازی پیشه های اطالفرینی بررسی کرده بود، بنابراین می توان نتیجه گرفت که 
پس از بازاریابی و جاانداختن محصوالت اطالعاتی مانند پژوهش کنونی در راه اندازی 
با  نتایج این پژوهش  با مطابقت و مقایسه  پیشه های اطالفرینی از آنها بهره  گرفت. 
پژوهش های مه نگار و همکاران )1394( و حسینی )1392( نیز به لحاظ بررسی نقش 
فناوری اطالعات که با توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی رابطه معناداری دارد، می توان 
گفت که فناوری و زیرساخت فناوری اطالعات در کارآفرینی اطالعاتی)اطالفرینی( 
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و راه اندازی پیشه های اطالفرینی و درنتیجه اشتغال زایی رابطه مثبت و معناداری دارد، 
راه اندازی  بر  و  درصد(   64( حدود  تا  اطالفرینی  بر  اطالعات  فناوری  به نحوی که 
پژوهش  نتایج  عین حال  در  دارد.  نقش  درصد(   66( حدود  تا  اطالفرینی  پیشه های 
تویت  دو  که  سبب  این  به  ندارد،  هم خوانی  خارجی  مشابه  پیشینه های  با  حاضر 
موتوال  و  دوا   ،)2015( کاال  شیمن  و  خمالو  بروس   ،)2010( راموگاندو   ،)2000(
)2016(، ایوری و اکوال )2016( همگی به موضوع اطالفرینی از بُعد آموزشی توجه 
کرده اند که وجوه تشابهی با ابعاد پژوهش حاضر ندارند. اما پژوهش هیکس )2017( 
بررسی کرده  است و درواقع  اطالفرینی  برای  را  الکترونیکی  کاربرد کتب  ازآنجاکه 
به لحاظ  که  الکترونیکی است  اطالعاتی، همان کتب  از شاخه های محصوالت  یکی 
مشابهت  پژوهش حاضر  با  برایاطالفرینی  اطالعاتی  از محصوالت  نمونه ای  معرفی 
از  یکی  می تواند  اطالعاتی  محصوالت  شناساندن  که  گرفت  نتیجه  می توان  و  دارد 

راه کارهای اطالفرین کردن افراد باشد.
درنهایت با توجه به مهم ترین یافته های پژوهش می توان چنین بیان کرد که:

با توجه به شناخت کتابداران و دیدگاه آنها نسبت به نقش 61 درصدی محصوالت . 1
در  کتابداران چه  اگر  که  می رسد  به نظر  چنین  کاربران،  اطالفرینی  بر  اطالعاتی 
کتابخانه ملی، چه در هر کجای دیگر بتوانند انواع محصوالت اطالعاتی و نحوه 
درآمدزایی با آنها را در قالب های متنوع به کاربران معرفی کنند، آن گاه می توانند 
ادعا کنند که به عنوان واسطی اطالفرین میان محصوالت اطالعاتی و کاربران ایفای 
نقش کرده اند. بنابراین ازجمله محصوالتی که نسبت به سایر محصوالت اطالعاتی 
با توجه به فناوری های اطالعاتی امروزه و استفاده از آنها، احتمال دارد به دریافت 
آرای 61 درصدی کتابداران منجر شده  باشد، عبارت اند از: برگزاری همایش ها، 
سمینارهای از راه دور، وبینارها، کارگاه های آموزشی، و کالس های الکترونیکی 
که در میان آنها همایش ها، وبینارها، و کارگاه های آموزشی از عمومیت بیشتری 
برای استفاده برخوردارند. به عالوه ارائه مجموعه نکات چاپی، فیلم های آموزشی 
عکس های  مجالت(،  و  )کتاب ها  الکترونیکی  متون  پادکست ها،  اطالعاتی،  و 
متون  و  پادکست ها  آنها  میان  از  که  هستند  محصوالتی  دیگر  از  نیز  دیجیتالی 
الکترونیکی جهت اطالفرینی و درآمدزایی به مراتب امکان استفاده بیشتری دارند. 
برای  خوبی  راهنمای  نیز  اطالعاتی  بازاریابی  و  محصول  معرفی  خبرنامه  های 
به کاربران محسوب  کتابداران جهت معرفی و شناساندن محصوالت اطالعاتی 
می شود، درنهایت ارجاع متن های مشابه از طریق پایگاه ها، ساخت وب سایت ها، 
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وبالگ ها، و پایگاه های وبی و اطالعاتی نیز در صورتی که کتابداران بتوانند نحوه 
ساخت آنها را به کاربران بیاموزند، می  تواند از دالیلی باشد که کتابداران با توجه 

به شناخت قابلیت های خود، چنین آمار باالی 60 درصدی را ارائه داده اند.
درباره نقش 62 درصدی محصوالت اطالعاتی بر راه اندازی پیشه های اطالفرینی . 2

می توان گفت که احتمال دارد نشر و تبلیغات الکترونیکی، مشاوره های اطالعاتی 
و پژوهشی، نمایه سازی و چکیده نویسی در پایگاه های اطالعاتی، تأمین منابع و 
برای  آرشیو  ایجاد  و  اسناد  سازماندهی  اطالعاتی،  کارگزاران  به عنوان  اطالعات 
و  اطالعاتی  محتوای  تدوین  و  تهیه  اشخاص،  و  اطالعاتی  مراکز  و  سازمان ها 
درنهایت اشاعه اطالعات گزینشی بیشترین تأثیر را داشته  باشد، چرا که از میان 
گویه های بررسی شده، این دسته از محصوالت اطالعاتی بیشتر می توانند به تولید 
کنند  کمک  اطالعاتی  کارآفرینی  و  الکترونیک  و  اطالعاتی  کسب وکار  ایجاد  و 
و از طریق آنها پیشه های اطالفرینی را ابتدا در میان کتابداران و سپس کاربران 

الگوسازی کرد. 
از نتایج یافته های 64 درصدی کتابداران درباره نقش زیرساخت های اطالعاتی و . 3

از  پشتیبانی  به شرایط  توجه  با  که  برمی آید  کاربران چنین  اطالفرینی  بر  فناورانه 
زیرساخت های فناورانه موجود در کشور و باب شدن و عمومیت یافتن بعضی از 
فناوری های اطالعاتی و منسوخ شدن بعضی دیگر، می توان ادعا کرد که از این میان 
بیشترین نقش را از عام به خاص ابتدا تلفن همراه و اینترنت و سپس شبکه ها و 
مراکز  و  منابع  رقومی سازی  درنهایت خدمات  و  اطالعاتی  پایگاه های  و  وبگاه ها 
اطالعاتی به عهده دارند که به دسترس پذیری و تجهیز کتابخانه ها به عنوان ایستگاه های 
جستجوی کامپیوتری و جمع آوری اطالعات برای ایجاد امکان جستجوی پیشرفته 

کمک می کنند تا کتابداران بتوانند کاربرانی اطالفرین پرورش دهند.
درنهایت، درباره نقش 66 درصدی زیرساخت های فناورانه بر راه اندازی حرفه های . 4

اطالعاتی و پیشه های اطالفرینی می توان با توجه به دیدگاه کتابداران چنین ابراز 
کرد که احتمال دارد با تقویت و پشتیبانی از زیرساخت های فناورانه بتوان پایه های 
راه اندازی پیشه های اطالفرینی را مستحکم کرد تا در جامعه اطالعاتی امروزه که 
به واسطه اطالعات، مشاغل تولیدی و صنعتی کم رنگ شده است، از طریق اطالعات 
به عنوان کاال به ایجاد اشتغال، شناسایی و ترغیب و تشویق سرمایه گذاری، انتقال 
فناوری به سایر مراکز اطالعاتی، ساماندهی سیستم های اطالعاتی جهت راه اندازی 
حرفه های اطالعاتی )اطالفرینی(، ایجاد و گسترش بازارهای جدید مبتنی بر وب، 
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ایجاد نوآوری در حرفه های اطالعاتی و درنهایت تولید و توزیع ثروت کمک کرد.
پرسش . 5 بررسی چهار  پژوهش که حاصل  این  پنجم  پرسش  به  توجه  با  آخر  در 

پژوهش حاضر بود می توان به نقش اطالفرینانه 63 درصدی کتابداران در راستای 
معرفی محصوالت اطالعاتی توسط آنها به کاربران پی برد که درواقع برآیندی است 
تا  پژوهش  اصلی  اساسی و هدف  پرسش  نتیجه ای درخصوص  به  برای رسیدن 
بدانیم از دیدگاه کتابداران به چه میزان هر کدام از گویه های تعریف شده چهار مؤلفه 
پژوهش در پرسشنامه در کل به نقش آفرینی کتابداران بر اطالفرینی کاربران از طریق 

معرفی و شناساندن محصوالت اطالعاتی از دیدگاه خودشان منجر می شود. 
بنابراین با توجه به نتایج مثبت و ضرایب باالی 60 درصدی ارزیابی کتابداران، به نظر 
می رسد اگر کتابداران طوری آموزش ببینند که بتوانند کاربران را با فناوری های روز و 
کار با اطالعات و نحوه استفاده، ارائه و عرضه اطالعات آشنا کنند، فناوری اطالعات 
ایجاد کسب وکار اطالعاتی و درنهایت درآمدزایی مستقل  اشتغال زایی و  به  می تواند 
برای کاربران کتابخانه ها منجر شود. ازآنجاکه کتابداران ضریب 61 درصدی برای نقش 
محصوالت اطالعاتی بر اطالفرینی کاربران درنظر گرفته اند و کمترین نقش را به آن 
اختصاص داده اند باید سعی کرد نقش هایی که این محصوالت می توانند در راستای 
اطالفرینی ایفا کنند، ابتدا به جامعه کتابداران معرفی کرد. به سبب جدیدبودن مبحث 
دیگر چالش ها و محدودیت های   از  که  کارآفرینی  با  آن  میان رشته بودن  و  اطالفرینی 
پژوهش حاضر است، بسیاری از متخصصان و کتابداران هم، هنوز آگاهی و چیرگی 
کامل را به ابعاد و شاخه های 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 کتابخانه ها به کاربران معرفی کرده و در جامعه اشاعه 
دهند و درنهایت افراد بتوانند از طریق راه اندازی پیشه های اطالفرینی درآمدزایی کنند. 
واضح است که کتابخانه ملی، مرکزی است مملو از کتابداران متخصص، تربیت شده و 
مجرب و به نسبت با تحصیالت عالیه، بنابراین باوجودی که طی کردن مراحل دریافت 
مجوز برای ارائه پرسشنامه به بخش های مختلف و پرکردن آنها مستلزم پی گیری و 
صرف زمان طوالنی بود که این هم به نوبه خود از محدودیت ها و چالش های پژوهش 
حاضر محسوب می شد، اما در عین حال این محیط بهترین مکان جهت درگیرکردن 
اینکه  به  توجه  با  بدین ترتیب  می آمد.  به حساب  مهم  این  به  کتابداران  عمده  فکر 
جامعه آماری پژوهش حاضر کتابداران بوده اند پیشنهاد می شود: 1( در پژوهش های 
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از  این پژوهش محصوالت اطالعاتی که یکی  بررسی شود. در  آتی نظرات کاربران 
فناوری و  این محصوالت مستلزم  مؤلفه های اطالفرینی است بررسی  شد که وجود 
زیرساخت های فناورانه اطالعاتی است و درنهایت محصول اطالعاتی به عنوان یکی 
آتی  پژوهش های  در  قلمداد می شود، 2(  اطالفرینی  پیشه های  راه اندازی  ابزارهای  از 
بررسی  را  کتابخانه ملی  کتابداران و کاربران  میان  اطالفرینی در  می توان ویژگی های 
اطالعات  شناخت  موجود،  اطالعات  شناخت  ازجمله  اطالفرینی  روش های  یا  کرد 
شخصی شده، ایجاد دسترسی آسان  به اطالعات، سرعت بخشیدن به جریان اطالعات، و 
تولید مجدد اطالعات را توجه کرد، و 3( انواع پیشه های اطالفرینی را ازنظر کتابداران و 
کاربران کتابخانه ملیبررسی کرد که به گسترش تولید محتوای دیجیتالی، نشر الکترونیکی 
تولید ثروت و  اشتغال زایی و  تبادل داده ها و اطالعات منجر می شود و  و درنهایت، 

گردش چرخه اقتصاد از طریق اطالعات را سبب می شود. 
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  خیلی کم  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی  الف. محصوالت اطالعاتی زیر به چه میزان بر اطالفرینی کاربران نقش دارد؟

            ها و سمینارهای از راه دور، وبینارهابرگزاری هامیش  ١
            های آموزشیبرگزاری کارگاه  ٢
            های الکرتونیکیبرگزاری کالس  ٣
            مجموعه نکات چاپی ارائة  ٤
            هاهای آموزشی و اطالعاتی و پادکستارائه فیلم  ٥
            ها و مجالت) ارائة متون الکرتونیکی (کتاب  ٦
            های دیجیتالیارائه عکس  ٧
            ها جهت معرفی محصول و بازاریابی اطالعاتیارائه خربنامه  ۸
            هاهای مشابه از طریق پایگاهارجاع منت  ۹
            هاها و وبالگسایتساخت وب  ١۰
            های وبی و اطالعاتیساخت پایگاه  ١۱

  خیلی کم  کم  متوسط  زیاد  خیلی زیاد  های اطالفرینی نقش دارد؟اندازی پیشهب. محصوالت اطالعاتی زیر به چه میزان بر راه
            نرش الکرتونیکی  ١
            تبلیغات الکرتونیکی   ٢
            های اطالعاتیها و پایگاهصفحات زرد الکرتونیکی در شبکه ایجاد  ٣
            فروشی آنالینکتاب  ٤
            تبلیغات سیاسی آنالین  ٥
            های مختلف)های اطالعاتی (در حوزهمشاوره  ٦
پژوهشگر بازار مجازی (شناسایی رفتارهای اطالعاتی و روند بازاریابی اطالعاتی توسط   ٧

  پژوهشگران)
          

            های پژوهشیارائه مشاوره  ٨
            های اطالعاتینویسی در پایگاهو چکیده سازیارائه منایه  ٩
            ها توسط کارگزاران اطالعاتیگردآوری اطالعات برای خربگزاری  ١٠
            ها، و اشخاصها، سازمانایجاد آرشیو برای انجمن  ١١
            های اطالعاتیطراحی و ساخت سیستم  ١٢
            ها و مراکز اطالعاتیسازماندهی اسناد و منابع اطالعاتی در سازمان  ١٣
            های سواد اطالعاتیآموزش مهارت  ١٤
            اشاعه گزینشی اطالعاتی  ١٥
            تأمین منابع اطالعاتی (مانند کارگزاری)  ١٦
ش و تجزیه و تحلیل تهیه و تدوین محتوا (شامل نگارش، تهیه محتوای اینرتنتی، ویرای  ١٧

  ها...)داده
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