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دانشگاهی،  رسانیاطالع  و  کتابداری تحقیقات 
دوره 54، شماره 2،   تابستان  1399، 69-85

 
 

های دولتی های مرکزی دانشگاهکتابداران در اطالفرینی کاربران کتابخانه آفرینی ارائۀ الگوی نقش 

 ایران

 4، نجال حریری3زهره میرحسینی ، 2، زهرا اباذری 1زهره دوگچی

 1399/ 04/ 14تاریخ پذیرش:      98/ 20/11تاریخ دریافت:  
 چکیده

 ران یا ی دولت  یهادانشگاه  یمرکز یهاکاربران کتابخانه ی نیکتابداران در اطالفر  ی نیآفرنقش یالگو ۀارائ دف:ه

ها در روش دلفی  ها جهت طراحی مؤلفه داده  ی گردآور.  باشدی م  به روش کیفی و کمّی حاضر    یپژوهش کاربرد  :روش

و   0/ 99پرسشنامه باالتر از    محتوای  کیفی   ضریب روایی.  صورت گرفت  یروش اسناد  و پرسشنامه پژوهشگر ساخته به

از  یمحتوا  یی شاخص روا بر اساس ضر  یی ایپا  .باشدمی   79/0باالتر  شد.    ده یسنج   971/0کرونباخ    یآلفا  بیپرسشنامه 

ساده انتخاب   ی نفر به صورت تصادف   241،    ننفر از کتابدارا  644  انیبراساس فرمول کوکران از م  یآمار  ۀجامع  یریگنمونه

 نمودند.  لیرا تکم  هانفر پرسشنامه 240 تیو درنها

بوده و   %70از    شتریسؤاالت ب  ادیارزیو بس  ادیز  یهاپاسخ  ی تجمع  ی دو مرحله فراوان  ی ط  ی دلف  ی فیدر روش ک  ها:یافته

نشان   ی اکتشاف   ی عامل  لیخبرگان قرار گرفت. تحل  دییسؤال مورد تأ  39را نشان نداد و هر    ی تفاوت چندان  زیکندال ن  بیضر

گو که  بارها  7در  هاه یداد  با  ترت  ی عامل  یعامل  اطالعات 89/0)ینیاطالفری هادهیا  بیبه   مجدد  دیتول  (،84/0)دهیگز(، 

نقش و   نیشتریببا  (  77/0)ی نی(، آموزش اطالفر81/0(، پردازش اطالعات)82/0از اطالعات)  ی بانی(، پشت83/0)اطالعات

 . بارگذاری شد  تیاهم زانیم نیکمتربا ( 65/0اطالعات) تیماه

های  گذشته و از طریق پرداختن به روش سنتی کتابداری های از مهارت هایی است که اثر حاضر از نخستین :اصالت اثر

های خود بر مبنای ی توانایی کتابداران به حیطه  سازی جامعه در راستای آگاه  را  اطالفرینی، جنبۀ جدیدی از کتابداری

اطالعاتی   کتابخانهمشاغل  کتابداران  میان  دانشگاه در  مرکزی  نموده  های  بررسی  ایران  دولتی  الگوی  های  ارائۀ  با  تا 

زایی از طریق اطالعات و کارآفرینی اطالعاتی و اشتغالبتواند  ها  اطالفرینی کاربران کتابخانه  کتابداران در   آفرینی نقش

 ها اجرایی و نهادینه نماید. تولید ثروت را به کمک کتابداران در بین کاربران کتابخانه

 ، الگوهای مرکزی کتابخانه وکار اطالعاتی،اطالفرینی، کارآفرینی اطالعاتی، کسب: یکلیدها: واژه
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 مقدمه 
چند دهۀ اخیر به    های اجتماعیترین چالش ، یکی از مهم های اقتصادیامروزه چالش اشتغال با توجه به بحران

  است، در  دانش  بر  مبتنی  سریع  تغییرات  ،اطالعات  عصر  در  جهان  اقتصاد  بارز   ویژگیآید و چون  حساب می

  بیشتر  بهرهگیری به  قادر  و داشته  را  تغییرات  با این  تطبیق  قابلیت  که  شوندمی  موفق  کشورهایی  ،  شرایطی  چنین

  است و  کارآفرینیها  آن   پیشهی  که  ،ندمداردانش   افراد  ،ثروتمندترین مردم  که  باشند، چرا  دانش  و   اطالعات  از

میسازند  تحوالت،   و   تغییر  از   صحیح   اطالعات   کسب   با علم  دانش     (.1395صابری،  ) فرصت  آموختگان 

ای کار با اطالعات و کارآفرینی اطالعاتی واژه   روبداران نیز از این امر مستثنی نیستند و از همین اطالعات و کتا

نام »اطالفرینی« را به خود اختصاص داده  به  در واقع    (.1397)بیات،  استبوده  «1مبتکر آن »ویتزن  که   مستقل 

از منابع    باشندافرادی کنجکاو و مشتاق و ماجراجو می  اطالفرینان به جستجوی هوشمندانه طیف وسیعی  که 

اهمیت روابط    ،   بندی مجدد نموده بسته  و  بتوانند خدمات و منابع اطالعاتی را ارزیابیتا  مصرّ هستند،  اطالعاتی  

گشته و  نتی قادر به ارائه و فروش این محصوالت و خدمات  ینترسپس توسط ابزارهای اکرده و  ها را تعیین  آن

افزایش امور بازرگانی و تجاری گردند)ال  به  اندازی  نجا که  آ از    (.2016کاش، محمد و آنیکی،  -منجر  راه 

تا بر مبنای    دارد   هاییها و تهیۀ مدل و کارهای اطالعاتی و تولید اشتغال و ثروت نیاز به وجود روش  چنین کسب 

که   اشاره شده   هاییروشبه  در پژوهش حاضر  ،  ها بتوان سیر تدریجی به سمت اطالفرین شدن را طی نمودآن

آن متغیرهای  طریق  امکاناز  امری  است.، چنین  پژوهشگران   یهامؤلفه   ترتیببدین   پذیر  توسط  مطرح شده 

جریان سرعت بخشیدن به    ،  به اطالعات شده، دسترسی آسان  نظیر اطالعات موجود، اطالعات شخصی  پیشین

مجدد    همچنین   و   اطالعات  شدن   ،  اطالعات تولید  تبدیل  تا  بودن  موجود  مرحله  پردازش   از  اطالعات  به 

طی فرایندی خالقانه و آگاهانه توسط   توانندمی  (1391نقل در علیدوستی و خسرو جردی،    2007  ،2چندلر )شده 

به اهمیت نقش    توانبر این اساس می  را ممکن نمایند.اطالفرینی  آموزش    و پیموده فرد اطالفرین، مسیر خود را  

چنین رسالتی  .  پرداخت  نیز  هادر اطالفرین ساختن کتابداران و کاربران امروزی در کتابخانه   های اطالفرینیمؤلفه 

دانشگاهی فضاهای  در  مگر  نیست  ممکن  نوظهور  اطالعاتی  مشاغل  سازی  فرهنگ  یعنیجهت  اشاعه    ، 

مملو از  های  های حقیقی و دیواردار دیروز و کتابخانه در فضاهایی تحت عنوان کتابخانه مربوطه  های  آگاهی

عمل پوشاند.    جامۀ  کاربردی ها به صورت ها تا بتوان به تئوری اطالعات و بدون دیوار و مجازی امروزی دانشگاه 

های خود برمبنای مشاغل اطالعاتی و کار با اطالعات، آگاه توانایی  ابتدا کتابداران باید به حیطهدر این راستا  

کتابخانه    (1391)علیدوستی و خسروجردی،  شوند  نیازهای مختلف کاربران در  به  با توجه  بتوانند  به  تا  و  ها 

  کاربرانو    دست به ایفای نقش اجرایی خود زده   ، های آنهای مختلف اطالفرینی و شناساندن مؤلفه کمک روش

ها نیز  آن .  بیاموزنددرآمد از اطالعات را  های مختلف کسب  تا در نهایت راه   آشنا سازند   هاروش   را ابتدا با انواع

خود  نوبۀ  کارخانه  بتوانند باید    به  دیگر  که  امروزی  اطالعاتی  جهان  تولیدی  در  مشاغل  و  صنعتی    ، های 

رود، به هماوردی در بازار کسب و کار و  های خدماتی و مشاغل اداری  رو به انحالل و نابودی می شرکت

کاری ) بی  کنونی  با بزرگترین معضل عصر  به چالش قادر  و    بپردازند خدمات اطالعاتی    تجارت الکترونیک و 
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نقاط ضعفی نظیر   همچنین   .گردند  ها و محصوالت اطالعاتی(و فقدان آگاهی در خصوص روش کار با داده 

با اشکال  نبود اطالعات مناسب برای فروش ناآشنایی  با مخاطبان، فریبندگی دنیای مجازی،  ارتباط ضعیف   ،

خ فقدان  داده،  نوآوریالتبادل  و  اطالع   قیت  مسئله  یک  عنوان  به  که  میآرا  ناکام  را  کند)ثالثی،  فرینان 

سعی بر پژوهش    در اینترتیب  بدین .  از میان بردارند،  کسب درآمددر جهت    (1394پور،  زاده، و حسینقربانی

پس از تأیید    پژوهشگر در نظر داشته کهو  ایند  آفرینی نمنقشکاربران    سازیکتابداران در آگاه تا  آن است  

ابتدا از   ها را در اختیار کتابداران قرار داده تاآننظران،  های پژوهش از دیدگاه صاحب پرسشنامۀ دلفی و گویه 

ها هر یک از مؤلفه   به بررسی اهمیت  از زاویۀ دید کتابداران  طریق شناخت نقش کتابدارن در اطالفرینی کاربران

 سپس به کمک عامل اکتشافی جهت ساخت الگو و مدل اقدام نماید .  بپردازدها  های نشأت گرفته از آن و گویه 

آن  پیاده با  تا   دریافت  سازی  آینده  می تا  که  در  آشنا سازی    توانچه حد  مؤلفه   کاربرانبا  های  های روشبا 

توان از این اطالعات می   چگونهکه  یگر این . دکرداطالعات موجود    دانستن   ها را درگیراطالفرینی، ابتدا فکر آن 

جاری در همه فضاهای باز و بستۀ اطالعاتی استفاده نمود و با شناخت نیازهای اطالعاتی افراد و تغییر و تهیه  

ها را  آن   ،های گوناگون اطالعاتها و قالب محمل  و   ی اطالعاتیهاتولید بسته محتواهای اطالعاتی موجود و باز  

در قالبی آموزشی به جویندگان   بتوان   همه این مسیر را در نهایت  . فراد قرار دادابه سرعت و سهولت در اختیار  

با توجه به    .ای از عموم افراد اجتماع هستند، ارائه دادها که نمونه شغل و اطالعات از جمله کاربران کتابخانه 

ها کاهش یابد، تعداد کارکنان کم اگر همچنان بودجهدلیل است که  مسائل قید شده لزوم پژوهش مزبور بدین 

شاغل   افراد  شوند،  نادر  اقتصادی  بحران  دوران  در  مشاغل  و  میدر  شود،  اطالعات  از    همواره توانند  حوزۀ 

الزم است پا را از    رسانان نیزدرنتیجه کتابداران و اطالع   .شان در مسیرهای جدیدی استفاده نمایندهایمهارت

بتوانند  مرز  های بیر نهاده و مسیر کتابخانه دیوارهای فیزیکی کتابخانه فرات و مجازی و دیجیتال را بپیمایند تا 

شرکت نمایند،  سازی  های دیجیتال در طرحکنند،  مدیریت    طراحی و   راهای اطالعاتی پیچیده  پروژه و    هاسیستم

پیشرفته کمک کرده و تجربه آنالین را در   ایجاد نمایند،به عرضه محصوالت و خدمات اطالعاتی   جوامع 

های یادگیری آنالین اضافه نمایند، و  شناسی را به دوره ها را تحت وب درآورده، و نیز آموزش کتابکتابخانه 

پا طریق  انجام از  مجازی  مرجع  کار  شبکه دهنددکست،  حراجی،  برای  داده  و  های  کنند،  سازماندهی  ها 

با    است تا  آن سعی بردر اینجا  .  (2006)دوریتی،  نجام دهند دهندگان پایگاه داده اسازی را برای توسعه مجموعه

تا    شودپرداخته   ایران  های دولتیهای مرکزی دانشگاه کتابخانه الگویی در  ی به ارائۀ  اطالفرین  هایکمک روش

آینده  دانشگاه در  از  افرادی  دور  چندان  نه  فارغ ای  روحیه ها  با  که  شوند  به  التحصیل  نیاز  بدون  نوآورانه  ای 

های اطالفرینی، اطالعات  ایده )  پژوهش مزبورحاصل از    هایعاملهای نامعلوم شغلی، بتوانند با استفاده از  وعده 

اطالعات ماهیت  اطالعات،  مجدد  تولید  اطالعات،  از  پشتیبانی  اطالعات،  پردازش  آموزش   ،گزیده،  و 

 نمایند.سازی  پیاده   خود را   های اطالفرینانهها و آموزشایده   ،کاریدر هر بخش شغلی و مهارت    (رینیاطالف

قائم به فردهمچنین   ایجاد مشاغل نوین اطالعاتی و درآمدزایی  به امید مشاغل  بپردازند  به  به    و صرفاً  وابسته 

 استخدامی نباشند. ها به صورت قرار دادی و ها و ارگان سازمان
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 پژوهشپیشینه 
 در پژوهش (  1392حسینی):  که  نشان دادبا پژوهش کنونی    مرتبطهای پیشین  های حاصل از پژوهشبررسی

نقش   « عنوان   جهاد از دیدگاه کارشناسان کارآفرینی توسعه در   ارتباطات و  اطالعات فناوری  خود تحت 

عامل بهبود عملکرد کاری، بسترسازی، بهبود خدمات تولیدی، فناوری، بهبود انگیزش   6  تهران« شهر کشاورزی

های فناوری اطالعات و ارتباطات را  و توانایی  هادرصد از قابلیت   26/44درمجموع    رسانی،سازمانی، و اطالع 

از    فرینیآع طالا  بر   مؤثر  ملاپژوهشی به بررسی »عو  در ( نیز  1393ثالثی).  کننددر توسعه کارآفرینی توجیه می

 یمرکز  مقوله  انبهعنو  فرینی« راآع طالا» ی پارادایمیک  لگویا  طالعاتی« پرداخت و در قالبا  یهاه پایگا  طریق

 مدیریتو    طالعاتیا   رکاو    کسب  ،فرینیآنشدا   زی،مجا  ی فضادر    تطالعاا   با  فرینیرآکاییرمقولههاز  با

ازکرد    تعریف  تطالعاا نیا  دو   که    . هنددمی  ارقر  تأثیر  تحترا    فرینیآع طالا   دن،بو  مبهمو    طالعاتیا  ز بُعد 

( » کارآفرینی در علم اطالعات و دانش   (1395همچنین صابری  شناسی: یک در پژوهش خود تحت عنوان 

اکتشافی« عاملی  بخش  تحلیل  دو  و    6)در  شناختی  در جمعیت  تأثیرگذاردر   24متغیر  عوامل  زمینۀ  در  متغیر 

ریزان نتیجه گرفت که توجه برنامه   شناسیدکترای علم اطالعات و دانش دانشجویان دوره    در میان    (کارآفرینی

آموزشی،  افزایی، محتوایی،مهارتعامل    5شناسی به  های آموزشی علم اطالعات و دانش درسی و مدیران گروه 

شناسی را افزایش داده و سبب  تواند توان کارآفرینی دانشجویان علم اطالعات و دانش میترویجی، و پشتیبانی؛  

 ی نی آفرمدل اطالع   ن یتدودر پژوهش خود تحت عنوان »   نیز   (1396برزگران)  .رونق کارآفرینی در رشته شود

، اعضای هیئت علمی متخصصان یسه گروه جامعه آماربه کمک  «یشناسعلم اطالعات و دانش  ی هادر گروه 

ارائۀ   بررسیبه    یشناسدانش و    علم اطالعات  و دانشجویان دوره دکتری اصلی در مدل اطالفرینی   ۀ مقول6  و 

 یابیبازارو    ،هاآن   یگذارمت یق  و   و محصوالت اطالعاتی  ها های اطالفرینان، پیشه ویژگی پرداخت که شامل  

  ی الگو  ن یتدودر پژوهشی تحت عنوان » ( نیز  1397بیات)  . باشدمی  کاالهااین    یبرندساز  نیز  محصوالت واین  

نفر متخصصان و خبرگان قلمرو   30ی« به کمک  بیترک   کردی: رورانیا  یو ارتباطات  یدر مراکز اطالعات  ینیاطالفر

فناور  یمدیریت و کارآفرین  و  شناسیعلم اطالعات و دانش  نتیجه گرفتاطالعات،    یو  مهمترین که    چنین 

بازیاب  ،یعامل در ایجاد پدیده اطالفرین نیاز  اطالفرین  آن است  یوجود اطالعات و  و ایجاد   یکه در دو بعد 

افزوده  اطالفرینیارزش  در پژوهش خود تحت  ( هم  1398دوگچی و دیگران)  .دهدی را تحت تأثیر قرار م  ، 

با    کاربران«  شده توسط کتابداران کتابخانه ملی )ج.ا.ا( بر اطالفرینیمحصوالت اطالعاتی معرفی  عنوان » نقش 

باید کتابداران طوری   کاربران چنین نتیجه گرفتند که   محصوالت اطالعاتی بر اطالفرین ساختن  توجه به نقش 

ارائه   و  استفاده  ه و کار با اطالعات و نحو  کنندهای روز آشنا بتوانند کاربران را با فناوری  تاآموزش داده شوند  

عر به  ضه  و  را  اطالعاتی  محصوالت  و  دهند   هاآن اطالعات  اشتغال   آموزش  به  ایجاد  تا  و   وکارکسب زایی 

با بررسی   (2010راموگاندو )  . شودها منجر  نیک و درنهایت درآمدزایی مستقل برای کاربران کتابخانه الکترو

اطالعات، ایجاد انگیزه اطالفرینی، عنوان موقعیت شغلی برای دانشجویان کتابداری و علم  مقدماتی اطالفرینی به 

برنامه برنامه که یک  داشت  اذعان  این زمینه  در  موجود  و مشکالت  اطالفرینی  مناسب  آموزشی  ریزی ریزی 

ید در سطح وسیع آموزشی مناسب در این راستا فقط نباید متمرکز بر واحدهای خودگردان و کوچک باشد و با

در پژوهش خود تحت عنوان »مفهوم دولت الکترونیک در خدمات نیز    (2012تاندو کومو)  آموزشی اقدام شود. 
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به بررسی مشاغل اطالعاتی بر مبنای خدمات الکترونیک و تهیه و تدارک و معرفی خدمات تحویل اطالعات« 

الکترونیک   دولت  قالب  اطالعاتی  خدمتدر  تنوع  انتشاراتی،  دسترسی  تکنولوژیکی،  انتشارات  ،  مفهومی 

( 2014دیوید و دوب )  .پردازدهای بشری، ارتباطات، محتوای انتشاراتی، تنوع رسانه و جواز نشر، و... میمهارت

التحیالن دانشگاهی زیر نظر اساتید علم اطالعات در پژوهش خود تحت عنوان »رفتار اطالفرینی در میان فارغ   نیز  

ینی و اطالفرینی در رشته علوم اطالعات و ارتباطات  پی به تأثیر واحدهای درسی کارآفر  در دانشگاه زیمباوه«

فارغ  اطالفرینی  رفتار  خلق  اطالفرینی  بر  رفتار  واحدهای  که  دانستند  الزم  و  بردند  دانشگاهی  در التحصیالن 

ارائه و تدریس شود.رشته  در پژوهشی    (2015بروس خمالو و شیمن کاال )همچنین    های مذکور دانشگاهی 

به میزان اهمیت آموزش اطالفرینی برای مدیریت پیشینه تحت عنوان   ها و آرشیوهای دانشجویان زیمباوه پی 

مهارت  ایجاد  راستای  در  دانشجویان  تجهیز  اشتغالاهمیت  و  اطالعاتی  کار  عملکردی  پیشرفت  های  و  زایی 

اطالفرینی دانشجویان مدیریت آرشیو دانشگاه » در پژوهش خود با عنوان    (2016دوا و موتوال )  اقتصادی بردند.

طور کامل مرتبط بوده و  دریافتند مبحث اطالفرینی با رشته دانشجویان مدیریت آرشیو به  «ملی علم و فناوری

پژوهش خود با  در    (2016ایوری و اکوال )  میزان آموزش اطالفرینی رابطه معناداری با مرتبه این افراد دارد.

عنوان »موقعیت و پیشرفت اطالفرینی در نیجریه و آفریقای جنوبی با بیان راهبردی اطالفرینی در علم اطالعات 

به  کردن از طریق آموزش و پرورش  ی همگانیبرمبناهای ارتباطی اطالعات  ها« با استفاده از فناوری و کتابخانه 

کاالش، محمد،    - ال  .بردندپییلی علم اطالعات میان دو کشور  های اطالفرینی در رشته تحصها و شباهت تفاوت 

آنیکی) توسعه پژوهشهم طی  (  2016و  پایداری  و  اقتصادی  اطالفرینی در راستای رشد  » کاوش  با عنوان  ی 

های عملی و مشخص کردن برخی محدوده   بررسی مبحث اقتصادی در اطالفرینی  بااقتصادی: محدوده نیجریه«  

های مقررات رشد اقتصادی، بین اطالفرینی  و رشد و ثبات اقتصادی در کشور  اطالفرینی و نیز تجزیه و تحلیل 

می برقرار  پیوند  )  نماید.نیجریه  خود  (  2017هیکس  پژوهش  در  برای  نیز  الکترونیکی  کتب  کاربرد  بر 

های ارائۀ  است و راه وکارهای کوچک تأکید کرده و ایجاد کسب های جدید  هایی با ایده شدن گروه اطالفرین

اعتماد کاال و محصوالت اطالعاتی معرفی  در راستای کمک  محصوالت اطالعاتی افراد را  به  ایمیل  به  شده 

ه  ، معطوف ب از ایران  های پژوهشی خارجدر کل بیشتر پیشینه   .کرده است  اعالمکارهای اطالفرینی  عنوان راه به 

های  بخش های داخلی بیشتر به ارائۀ مدل در  و این در حالی است که پژوهش  اندجنبه آموزشی اطالفرینی شده 

اطالفرینی امااند  پرداخته  مختلف  پیش   و  با  حاضر  شناخت  پژوهش  نهادینه فرض  و  کردن  و  اطالفرینی 

های اکتشافی را تحلیل نماید و به کمک ، عاملهای اطالفرینیشدن کتابداران سعی دارد از طریق روشآموخته 

جهت  در میان کاربران  سازی آن  انند با پیاده ها دست به ارائۀ مدل عامل تأییدی زده تا کتابداران بتواین عامل

  اجرایی و نهادینه   استقالل شغلی و درآمدزایی را  آفرینی نموده و  های کارآفرینی اطالعاتی نقش آشنایی با روش 

 .نمایند

 

 روش پژوهش 
با توجه به نوظهور بودن سبک جدیدی    ، باشدمی  میختۀ کیفی و کمّیآنوع از  که   حاضرکاربردی  در پژوهش  

های نوین اطالعاتی و تغییر و تحول دائم آن در عصر اطالعات، و کار و درآمدزایی حاصل از فناوری از کسب 
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پس از  های اطالفرینی وجود ندارد،  های مربوط به روشطور خاص معیارهای مدونی در خصوص گویه که به 

پرداخته    پرسشنامه دلفی های پژوهش و تدوین به استخراج گویه ، ادیروش اسنبه    متون و منابع موجود   یبررس

تعیین  جهت تعیین صحت و دقت مراحل مختلف از    که به روش دلفی صورت گرفت،در بخش کیفی    شد. 

ز ارسال به  دلفی قبل ا  پرسشنامه ابتدا  ،  اعضای پنل دلفیها توسط  آن   های پرسشنامه دلفی و روایی محتوای گویه 

ازخبرگان رشته  5به  ها  آن   رواییتعیین  های اضافی و  به قصد حذف گویه نظران،  نفر از صاحب   14 های  نفر 

منجر به    که   شد شناسی و مدیریت کارآفرینی ارسال  های علم اطالعات و دانش اساتید رشته موضوع به  مرتبط با  

ضریب نسبی روایی  سؤال در  16 بنابراین  .شد محتواییانجام روش کیفی روایی نظرخواهی اولیۀ ایشان جهت 

پرسشنامه    2شاخص ضریب محتوای در    ،قرار داشتند  اولیه  سؤال حذفی  16سؤال که در میان همان    8  و   1محتوا

، وجود  همبستگی هر گویه با نمرۀ کل  جا ماند.سؤال به   39سؤال انتخابی،    55در نهایت از میان  .  گردیدحذف  

ها بوده با نمرۀ کل مؤلفه   هاگر متناسب بودن تمامی گویه دهد که بیان را نشان می  77/0تا  47/0ضرایب بین  دامنۀ  

کتابدار مورد مطالعه   240بر روی    گویۀ مقیاس  39برای    ی کرونباخضریب آلفا اند.  گردیده   3/0که بیشتر از  

 است. برخوردارضریب کامالً مناسبی  از  (  %97)  پایایی پرسشنامهدهد  ست آمد که نشان میدبه  971/0برابر با  

)شمالی،   منطقه  5  ی ها بر مبنااستان   یاخوشه  یتصادف  ییایجغراف  ی بندمیپس از تقس  یآمار  ۀجامع  یریگنمونه 

و  باشد  میهای دولتی  استان دارای کتابخانه مرکزی در دانشگاه   27و مرکزی( شامل    ،جنوبی، غربی، شرقی

آن  گردید  نفر   644ها  کتابداران  کردن    .برآورد  مشخص  نمونهجهت  م  حجم  تعداد    ان یاز  کتابداران  این 

انتخاب شدند و    241  ساده   یبه صورت تصادف  فرمول کوکرانبراساس    ،یمرکز  یهاکتابخانه  در بخش  نفر 

پژوهش،   ک کمّی  آنالین   یسؤال39  یمّپرسشنامه  صورت  درنها  به  که  شد  ارسال  کتابداران  نفر    240  ت یبه 

شناسایی   منجر به اطالفرینی  مؤلفه  6ها در سپس نتایج حاصل جهت مقایسه گویه  کردند. ل یها را تکمپرسشنامه

نقش   جهت   هامؤلفه مهمترین   الگوی  کاربرانتعیین  اطالفرینی  در  کتابداران  مرکزی کتابخانه   آفرینی  های 

 تحلیل دلفیشده از های استخراج های مؤلفه گویه بر روی  تحلیل عاملی اکتشافی. در نهایت شددانشگاه تهران 

از تعیین    گرفت.انجام   بین پاسخ  ییهاه یگوپس  از  با  که  اهمیت مؤلفههای کتابداران  نقش  تعیین  به    ها توجه 

گردیده  بارها  7در    بود،انتخاب  با  و    یعامل  ی عامل  ترتبارگذاری  عامل  بیبه  عنوان    ی هاده یاهای  تحت 

گزینیاطالفر اطالعات  تولده ی،  پشت   د ی ،  اطالعات،  اطالعات،  یبانیمجدد  پردازش  اطالعات،  نهایت   از  در    و 

کتابدار مورد مطالعه و    240یعنی    نمونه  حجمدر تحلیل عاملی اکتشافی    شدند.گذاری  ی، نامنیآموزش اطالفر

شده از مقادیر ویژه استفاده گردید،  های استخراجمتغیر پرسشنامه وارد مدل شد و برای تعیین تعداد عامل   39

ها از روش شدند. همچنین برای استخراج عامل  داشتند، استخراج  1هایی که مقادیر بیشتر از  ای که عاملگونه به 

جهت ارائۀ مدل،  شد و باالخره  در نظر گرفته  متعامد واریماکسنوع دوران نیز  های اصلی استفاده گردید و  مؤلفه 

که حذف دو    شدنشان داده   3ستون مربع فاصلۀ ماهاالنوبیس با استفاده از    مشاهدات دورافتاده با توجه به نتایج  

به این ترتیب یافته   بهبود نرمالیتی افتاده تأثیری در جهت    مشاهده دور  نرمالیتی تک  های حاصل از  نداشت و 

 
1. CVR: content validity ratio 
2. CVI: content validity index 

3 . Mahalanobis Distance: روشی برای اندازه گیری فاصله مشاهدات از یکدیگر   
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 نرمالیتی چندمتغیره در بررسی . ها گزارش شدبرای هر یک از گویه  ،2و کشیدگی 1از چولگی با استفاده  متغیره 

از    نیز استفاده  مردیا با  عدم  3ضریب  علت  به  که  معلوم شد  نمی،  متغیره،  نرمالیتی چند  از  برقراری فرض  شد 

تحلیل مدل عامل تأییدی از روش بنابراین به جای آن در  .  استفاده کرد  برازش مدلهای معمول برای  روش

در اطالفرینی کاربران   تحلیل عاملی تأییدی برازش شده دیاگرام مدل  و در نهایت  ید  گرد  استفاده   4استرپ  -بوت

توصیفی )فراوانی درصد، میانگین و انحراف معیار(  ها نیز از آمارجزیه و تحلیل داده برای ت  ارائه شد. در ضمن 

  تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی( های فریدمن،ضریب همبستگی کندال و پیرسون  و  آزمون )  و آمار استنباطی

     گرفته شد.بهره 

 

 پژوهشهای یافته
های  آفرینی کتابداران در اطالفرینی کاربران کتابخانه نقش   ارائۀ الگوی »   سؤال پژوهش کهگویی به  پاسخ   در 

توان چنین اعالم کرد که: پیش از ارائۀ الگو، روش دلفی نشان  باشد میمی  «های دولتی ایرانمرکزی دانشگاه 

، سرعت بخشیدن به جریان اطالعات، شده اطالعات شخصی مؤلفۀ اطالعات موجود،    6در    گویه  39داد که  

نظران بوده، صاحب مورد وفاق    دسترسی آسان به اطالعات، تولید مجدد اطالعات، و ابعاد آموزشی اطالفرینی

 240ها در میان حجم نمونه یعنی  جهت تعیین عاملشافی  اکت  در تحلیلهای فوق  تحت مؤلفه سؤال    39در نتیجه  

در نهایت پس از پاسخگویی ومورد بررسی قرارگرفت  های دولتی ایران  های مرکزی دانشگاه کتابخانه کتابدار  

که  ایگونه به  گردید،استفاده   ویژه   مقادیر  های استخراج شده ازبرای تعیین تعداد عامل  متغیر وارد مدل شد.   39

مقاعامل استخراج    1از    بیشتر ویژۀ  یر  دهایی که  اطالعاتینیاطالفری هاده یا  که شامل  ند شد داشتند  ، ده یگز، 

اطالعات  یبانیپشت  ،اطالعات  مجدد   دی تول اطالعات  ، از  اطالفر  ،پردازش  ماه،  ینیآموزش   اطالعات  ت یو 

عامل  باشند.می استخراج  برای  ازهمچنین  م  ها  استفاده لفه ؤروش  اصلی  وهای  د  گردید  نیزورنوع   متعامد  ان 

ب صورت است که برای تعیین نوع مناسب دوران، ابتدا دوران مورّ  شد. شایان ذکررفتهگدرنظر  5واریماکس

  شد.بهره گرفته  دوران متعامد    از   روازاین    بود،   32/0بیشتر ازها  که همبستگی بین عاملبا توجه به این   و   گرفت

 -مایر  -نتایج معیارکایزربرداری و صفر نبودن ماتریس همبستگی  جهت کسب اطمینان نسبت به کفایت نمونه 

 است.گزارش شده  1درجدول  7وآزمون کرویت بارتلت  6اولکین 

 
 

 

 
1 . Skewness:  معیاری از تقارن یا عدم تقارن تابع توزیع    
2.  kurtosis:  نشان دهنده ارتفاع یک توزیع   

3 . Mardia’s coefficient:    نشاندهنده بررسی نرمالیتی چندمتغیره است       

4. Boot-Strap:   سازییا روش خودگردان گیریسازی و بازنمونهروش شبیه
5 . varimax:  روش تحلیل عاملی با هدف رسیدن به ساختار ساده با متعامد نگه داشتن محورهای عاملی  
6 . Kaiser-Mayer-Olkin : آزمون کفایت نمونهگیری 
7 . Bartlett: Test of Sphericity:  آزمون نمایش خیدو بههنجار 
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 برداری و عدم صفرماتریس همبستگی نتایج آزمون کفایت نمونه  .1جدول

 های آماریویژگی هاآزمون

KMO  0/ 935 نمونه گیری کفایت 

 آزمون کرویت بارتلت 
 98/8576 مجذورکای تقریبی 

 741 درجۀ آزادی

 0/ 000 احتمال خطا 

برای    اولکین   -مایر  -که مقدارآمارۀ کایزرتوجه به این   دهندۀ آن است که با نشان   1های حاصله ازجدول  یافته

ذا تعداد  بوده، ل  6/0آستانۀ    مقدار  از  بزرگتر  معیاراین    که مقداربه جهت آن   آمده ودستهب  935/0تحلیل حاضر  

ها را  وجود الگوی همبستگی بین گویه   آزمون کرویت بارتلت نیز   باشد.مناسب می  نمونه برای تحلیل حاضر

به معنای    فرض صفر این آزمون کرویت، ماتریس همبستگی است، یعنی برقراری فرض صفر  کند وبررسی می

بین   باشد،  تحلیل باشد. در صورتی که بین متغیرها همبستگی وجود نداشته متغیرها میعدم وجود همبستگی 

تواند مناسب باشد.  عاملی اکتشافی مناسب نیست، اما در صورت معنادار شدن این آزمون، تحلیل اکتشافی می

 741ۀ آزادی  درج  و    98/8576که با مقدار    دادنشان آمارۀ آزمون کرویت بارتلت  ،  تحلیل حاضر  حال دربااین 

رابطۀ همبستگی معناداری وجودداشته    هاآن است که بین گویه   بیانگر  باشد؛ این امرمی  معنادار  P<01/0سطح    در

 باشند. برای تحلیل عاملی اکتشافی مناسب میها گویه و
 
 

  تعیین ابعادبرپایۀ پردازش هفت عامل در قبل و پس از دوران جهت شده ارزش ویژه و درصد واریانس تبیین . 2جدول 
 آفرینی کتابداران در اطالفرینی کاربراننقش

 های شاخص

 آماری 

 هاعامل

 مقادیر ویژۀ اولیه قبل ازچرخش 
مجموع مجذورهای بارهای عاملی استخراج  

 شده از چرخش

 ارزش ویژه
درصد  

 واریانس

درصدتجمعی  

 واریانس
 ویژهارزش 

درصد  

 واریانس

درصدتجمعی  

 واریانس

 94/19 94/19 78/7 08/48 08/48 75/1 عامل اول

 05/32 11/12 72/4 57/54 48/6 53/2 عامل دوم 

 49/42 44/10 07/4 09/59 52/4 76/1 عامل سوم 

 95/50 46/8 3/3 99/62 9/3 52/1 عامل چهارم 

 28/59 33/8 25/3 71/66 72/3 45/1 عامل پنجم 

 16/67 88/7 07/3 09/70 38/3 32/1 عامل ششم

 19/73 03/6 35/2 19/73 1/3 21/1 عامل هفتم

 

های استخراج عامل  رودهند، ازاین دست نمیه ب   ساختاری بامعنا  ،یافتهاندوران که ماتریس عاملی  توجه به این   با

عامل روش  برپایۀ  وشده  اصلی  از  با  های  به  دوران    استفاده  گردید. واریماکس  منتقل  جدید  محورهای 

  داد عامل اول با  که نشان دست آمده یک ب از ارزش ویژۀ باالتر عامل باهفت واریماکس  دوران طورکلی، باه ب

عامل سوم   ،درصد 11/12حدود  در 72/4ارزش ویژۀ  درصد، عامل دوم با  94/19حدود   در 78/7ارزش ویژۀ 
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عامل ،  درصد  46/8در حدود    3/3عامل چهارم با ارزش ویژۀ   ،  درصد  10/ 44حدود    در  07/4ارزش ویژۀ    با

  و درصد    88/7در حدود    07/3عامل ششم با ارزش ویژۀ     ،  درصد  33/8در حدود    25/3پنجم با ارزش ویژۀ  

کنند و در مجموع این  درصد از واریانس را تبیین می  03/6در حدود  35/2هفتم با ارزش ویژۀ   عامل    سرانجام

این مقدار تبیین واریانس قابل که    نمایندمیتبیین   راکل واریانس متغیرهای اصلی    ازدرصد    19/73  هفت عامل

    باشد. قبول و مناسب می
 

 

 ای به شیوۀ واریماکسگویه  39ماتریس عامل اکتشافی، بارهای عاملی دوران یافتۀ مجموعۀ   .  3جدول 

ف 
ردی

 

 عوامل

 هاگویه 

عامل 
ها 

ی   
بارها

عامل
 ی

 67/0 هفتم تسلط کتابداران به اطالعات مالی واعتباری حاصل از خدمات برخط  1

تسلط کتابداران به اطالعات علمی، فنی وحرفه ای حاصل از خدمات   2

 برخط

 77/0 هفتم

 78/0 چهارم  تسلط کتابداران به اطالعات کتابشناختی حاصل از خدمات برخط  3

 61/0 چهارم  حاصل از خدمات برخط تسلط کتابداران به اطالعات متنی  4

 79/0 چهارم  تسلط کتابداران به داده های پشتیبان پژوهش برای پژوهشگران  5

 47/0 چهارم  تسلط کتابداران به تهیّۀ اطالعات همساز با نیاز کاربران  6

 63/0 دوم  تسلط کتابداران به بازسازی اطالعات برگزیده جهت ارائه به کاربران  7

 64/0 دوم  کتابداران به تهیّۀ دقیق اطالعات موردنیازمصرف کنندگان تسلط  8

تسلط کتابداران به سازگارکردن اطالعات گردآوری شده با ساختار   9

 دلخواه کاربران 

 73/0 دوم 

 63/0 دوم  تسلط کتابداران به حل کمبودهای اطالعاتی کاربران 10

 74/0 دوم  اطالعات موردنیازکاربران تسلط کتابداران به نحوۀ گردآوری  11

 61/0 دوم  تسلط کتابداران به آشنایی بافناوریهای نوین مدیریت اطالعات  12

 62/0 دوم  تسلط کتابداران جهت ارائۀ دقیقی ازاطالعات سازگارشده به کاربران  13

 52/0 اول تسلط کتابداران جهت دسترسی سریع به اطالعات ازطریق فناوریها  14

 56/0 اول استفاده ازاطالفرینان جهت سرعت بخشیدن به جریان اطالعات  15

 53/0 اول نحوۀ دستیابی اطالفرینان به شکل الکترونیکی اطالعات  16

اطالفرینان با استفاده ازشیوه های پردازش برخط، اطالعات را   17

 گردآوری نمایند 

 71/0 سوم 

پردازش برخط، اطالعات را ذخیره  اطالفرینان با استفاده از شیوه های  18

 نمایند 

 79/0 سوم 

اطالفرینان با استفاده ازشیوه های پردازش برخط، اطالعات رابازیابی   19

 نمایند 

 77/0 سوم 

اطالفرینان با استفاده از شیوه های پردازش برخط، اطالعات رامنتقل   20

 نمایند 

 75/0 سوم 
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اطالعات به شکل کاالها و خدمات  تسلط کتابداران به سازماندهی  21

 اطالعاتی 

 4/0 ششم

 49/0 چهارم  تسلط کتابداران به مکان یابی اطالعات مرتبط با نیازهای کاربران  22

تسلط کتابداران به ساخت محصوالت اطالعاتی از طریق ترکیب   23

 اطالعات 

 63/0 اول

 66/0 اول اطالعاتی تسلط کتابداران به ترکیب ایده ها و منابع  24

 72/0 اول آزمودن ایده های اطالفرینان بایکدیگربه منظورایجادایده های جدید  25

 59/0 اول   ارائۀ ایده های اطالفرینان به کاربران  26

تسلط کتابداران به تولید مجدد اطالعات سازگار با ساختار دلخواه   27

 کاربران

 7/0 ششم

و ارائۀ مجدد اطالعات   تسلط کتابداران به اصالح ساختار اطالعات 28

 جهت ایجاد ارزش افزوده

 73/0 ششم

 6/0 اول درتولید مجددکاالی اطالعاتی پیشگام بودن کتابداران  29

 61/0 اول ترکیب ایده های اطالفرینان جهت تولید مجدد کاالهای اطالعاتی  30

کشف روابط اطالعاتی از ترکیب طرح های اطالعاتی جدید در دست   31

 اجرا 

 56/0 اول

تسلط کتابداران برترکیب اطالعات براساس نیازهای اطالعاتی کاربران   32

 فرصت های جدید          جهت ایجاد 

 64/0 اول

 71/0 اول تسلط کتابداران به آموزش روش های اطالفرینی  33

راه اندازی  تسلط کتابداران برآموزش و ترویج اطالفرینی درجهت  34

 و کار اطالعاتی کسب

 68/0 اول

 76/0 اول های خالق کاربرانتسلط کتابداران برتوسعۀ مهارت 35

تسلط کتابداران برتبدیل کاربران به اطالفرین و ایجاد فرهنگ   36

 اطالفرینی 

 71/0 اول

مانند کتابخانه های دانشگاهی در ارتقاء و  نقش نهادهای آموزشی  37

 پشتیبانی از اطالفرینان 

 71/0 پنجم

 74/0 پنجم پشتیبانی از یادگیری توسط نهادهای آموزشی جهت تربیت اطالفرینان 38

 68/0 پنجم نقش مطالعات دانشگاهی وحرفه ای برمسائل علمی اطالفرینی  39

 

 گویه به شیوه واریماکس نشان داد که:  39یافته برای نتایج تحلیل عامل دوران  3در جدول 

دامنۀ    با   36و      35،    34،    33،    32،    31،    30،    29،    26،    25،    24،    23،    16،    15،    14  گویه   پانزده با  عامل اول  

عامل دوم شامل ،  «های اطالفرینیایده»معرف    و  اند روی این عامل بار شده   76/0تا    52/0بارعاملی بین  

عامل   ،«اطالعات گزیده»معرف    74/0تا    61/0عاملی بین    دامنۀ بار   با  13و    12،    11،    10،  9،    8،    7های  گویه 

عامل ، «پردازش اطالعات»معرف    0/ 79تا    71/0عاملی بین    دامنۀ بار  با  20و    19،    18،    17های  گویه   باسوم  

،  «پشتیبانی از اطالعات»معرف    79/0تا    47/0دامنۀ بارعاملی بین    با  22و    6،    5،    4،    3های  گویه   باچهارم  

، «آموزش اطالفرینی»معرف    74/0تا    68/0عاملی بین    دامنۀ بار   با    39و      38،    37های  گویه   با  پنجمعامل  
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، «اطالعاتتولید مجدد  »معرف    73/0تا    4/0عاملی بین    بادامنۀ بار    28و      27،    21های  گویه   با    ششمعامل  

در   .دن باشمی «ماهیت اطالعات» معرف  77/0تا  67/0عاملی بین  دامنۀ بار با   2و   1 های گویه  با  هفتم عامل و 

که  گذاری و نحوۀ قرارگیری عوامل، از روش تحلیل عامل تأییدی استفاده گردید.برای اینادامه جهت جای 

به همین  ، ها داشتهاستفاده کرد، نیاز به بررسی نرمال بودن گویه توان مشخص شود از چه مدل عامل تأییدی می 

و  ،  علت با استفاده از مربع فاصلۀ ماهاالنوبیس و بررسی نرمالیتی تک متغیره با استفاده از چولگی و کشیدگی

در میان  گر آن بودند که نرمالیتی  نیز بررسی نرمالیتی چند متغیره با استفاده از مقدار ضریب مردیا همگی بیان 

های معمول توان از روش ها برقرار نیست.  بنابراین با توجه به عدم برقراری فرض نرمالیتی چندمتغیره، نمیگویه 

بنابراین روش جایگزین به جای برآوردیابی   ( برای برازش مدل استفاده کرد.ADF)برآوردیابی توزیع آزاد

نگری ارائۀ الگوی پژوهش  ازی بود که مرحلۀ کلیساسترپ یا خودگردان -توزیع آزاد، روش برآوردیابی بوت 

 درنظر  بار  500گیری مجدد  استرپ، تعداد دفعات نمونه  -دراین مطالعه جهت استفاده از روش بوت  باشد.می

 .  شدگرفته
 

 اطالفرینی کاربران و مدل تحلیل عاملی تائیدی مرتبه د بررسی در ویژگی پارامترهای مورد. 4جدول 

 ها شاخص )بار عاملی( رگرسیونی  وزن کوواریانس  واریانس میانگین  کل

 پارامترها

 ثابت  53 0 1 0 54

 مقید 0 0 0 0 0

 آزاد  39 0 46 0 85

 مجموع  92 0 47 0 139

 

مدل وجود دارد که از این تعداد،    در  پارامتر  139، درمجموع  آیدبرمی  4های جدول  ازیافته گونه که  همان     

برآورد آزاد و      85 برای  نیز  54پارامتر  بودند. در صورتی  پارامتر  برای  ثابت شده  پارامترها در مدل  تمام  که 

مدل    توان درنمی   هرگز  عبارت دیگرشوند، امکان برازش مدل وجود نخواهدداشت؛ بهبرآورد آزاد گذارده 

آن و  نمود  فرض  مجهول  را  پارامترها  ازمیان    را   کلیه  کرد.  ،  پا  85برآورد  های  وزن   پارامتر  39رامترآزاد 

عامل درونی )عامل های    7عاملی بین    بار   7  : رگرسیونی یا همان بارهای عاملی بودند. این ضرایب عبارتند از

رهای مشاهده  های پرسشنامه یعنی متغیعاملی بین گویه بار  32عامل بیرونی )عامل سطح دوم( و  1سطح اول( با 

داشت،    شده حضور   مشاهده   گرنشان   متغیر  39مجموع در این تحلیل    توضیح که در؛ با این  عامل درونی  7شده با  

عامل الزم است تا یکی از بارهای عاملی  هر  های سطح اول( متناظرشدند. درعامل پنهان درونی )عامل  7که به 

بار عاملی جهت برآورد      32بار عاملی ثابت شده و    7رو  گردد. ازاینثابت شود تا امکان برآورد فراهم  1به عدد  

از  ت بودند  ها عبارداشت. این واریانس   وجود  جمله واریانس درمدل حاضر  47شدند. همچنین،   آزاد گذارده 

که همگی برای  های پنهان درونی  جمله واریانس عامل  7شده و  جمله واریانس خطاهای متغیرهای مشاهده   39

استرپ نشان داد که مقادیر ستون    -ضرایب استاندارد شدۀ مدل به روش بوت  سوی دیگراز  برآورد آزاد بودند.

وزن همان  واقع  در  بارعاملی،  میمیانگین  مدل  شدۀ  استاندارد  رگرسیونی  در  های  هرگویه  اهمیت  که  باشند 
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طوالنی  که به دلیل    دهدها در ساخت عامل کلی را نشان میساخت عامل متناظر آن و اهمیت هر یک ازعامل

طور کامل ذکر استرپ آورده نشد اما توضیح آن به  -بودن، جدول بارهای عاملی استاندارد شده به روش بوت

  ، در استرپ  - ندارد شدۀ مدل به روش بوتضرایب استا  ترتیب مقادیر ارائه شدۀ میانگین بار عاملیبدین   گردید.

آن و    ساخت عامل متناظر   باشند که اهمیت هرگویه درهای رگرسیونی استاندارد شدۀ مدل می واقع همان وزن 

  1عامل درونی  داد که نتایج کسب شده نشان  دهد.ها در ساخت عامل کلی را نشان مییک ازعامل اهمیت هر

عاملی   بار  با  2ساخت عامل بیرونی یا مقیاس کلی داشته و عامل درونی    بیشترین نقش را در  89/0عاملی    بار  با

های درونی  ترتیب عامله درجۀ بعد ب   است. درساخت عامل بیرونی کلی بوده   دومین مولفۀ با اهمیت در،  84/0

ساخت این عامل  های مهم بعدی درلفه ؤکمی م تفاوت بسیار با 81/0و  82/0، 83/0با بارهای عاملی    3و  4، 6

  بار   با  7در نهایت عامل درونی    شته و دا  قرار   77/0عاملی    بار   با   5  درونی  درجۀ ششم عامل  کلی بودند. امّا در 

بوده   این ساختار  در   اهمیت رامیزان  کمترین    65/0عاملی   از    هر  توان در می  از سویی دیگر،است.  دارا  یک 

  34و    33طوریکه دو گویۀ   ه بندی نمود، بحسب اهمیت اولویت   ها را برهای درونی)سطح اول( نیز گویه عامل

باالترین نقش    9است که گویۀ  بوده واین درحالی  ساختار عامل درونی اول داراترتیب مهمترین نقش را در  به 

  4عامل درونی چهارم گویۀ    در  و  18عامل درونی سوم گویۀ    است. درعامل درونی دوم داشته   ساختار  در  را

این    در  را ترتیب مهمترین نقش  ه ب    37و    39گویۀ    عامل درونی پنجم دو   در  اند. امابوده   دارا  بیشترین نقش را

سرانجام نتایج   است؛ وبوده  عامل درونی ششم دارا ساختار در مهمترین نقش را نیز 27گویۀ  نموده و عامل ایفا

 .باشدمی عامل درونی هفتم دارا  در مهمترین نقش را 2که گویۀ  دال برآن بود 

 
 مطالعه کتابداران مورددیدگاه  های برازش مدل اطالفرینی کاربران ازشاخص . 5جدول 

 مدل استقالل مدل اشباع  مدل برازش شده شاخص ها  

 آزمون

 کای دو

 9103/ 911 < 0.001 2744/ 643 کای دو 

 12/ 286  3/ 949 کای دو نسبی  

 0/ 104 1.000 0/ 621 نیکویی برازش   برازش مطلق 

 <0.001  0/ 739 لوئیس -توکر برازش تطبیقی 

 <0.001 1 0/ 755 برازش تطبیقی  

 <0.001 <0.001 0/ 655 برازش هنجارشده مقتصد   برازش مقتصد 

 <0.001 <0.001 0/ 708 تطبیقی مقتصد  

     

میهمان مشاهده  برابر  -کای  ۀ آمار  مقدار،  شودطورکه  معنادار  2744/ 64با    دو  آزمون  و    است شده   بوده 

ثیرحجم أ دو به شدت تحت ت  -کای  ۀ آماراز آنجا که  حال،  با این تر است(.  کوچک  001/0)مقداراحتمال از  

دو نسبی   -کای  گیری از، لذا جهت تصمیم شودبزرگ می  نمونه بوده و با افزایش حجم نمونه این آماره نیز

دهد برازش مدل  آمده که نشان میدسته ب     9/3  نسبی حاصله برای مدل حاضر  دو   - کای  شود. مقداراستفاده می

نشان داد که  شاخص برازش مطلق    پس نتایج آزمون نیکویی برازش درس  باشد.مجموع مناسب می  در  حاضر

زمون برازش آهای  عالوه بر آن مقدار شاخص   باشد.می  6/0نیکویی برازش برای مدل تحت بررسی  ۀ  آمار  مقدار
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بزرگتر  1مقتصد برازش آزمون  های شاخصباشند. با این وجود تر میپایین  9/0تطبیقی نشان دادند که از مقدار 

های مقتصد  دو و شاخص   -توان نتیجه گرفت که برازش مدل حاضر از نظر آزمون کایند.  لذا میابوده   5/0از  

مدل  دیاگرام    1شکل    درکه  شته  ها داقابل قبولی به داده   برازش نسبتاً   ،بنابراین مدل حاضرباشد.  مناسب می  کامالً

  است.گزارش شده ه تحلیل عاملی تائیدی برازش شد

 

 
 اطالفرینی کاربران  در مرتبه دوه و مرتب شدۀ دیاگرام تحلیل عاملی تائیدی برازش شد . 1شکل

 گیریبحث و نتیجه
طور که امروزه مشاغل تولیدی، صنعتی و اداری به مرور از میان رفته، مشاغل توان گفت: همان در نهایت می

 
1. Parsimony-Adjusted Measures 
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کم تبدیل  های واقعی کمرود و دیوارهای کتابخانه بوده نیز از میان می  کتابخانهای که صرفاً معطوف به  اطالعاتی 

تواند در محیطی بسته به انتظار دریافت حقوق باشد، بلکه باید به  نمیدیگر  به مجازی گشته و کتابدار امروزی  

از کاالها، خدمات و محصوالت   اطالعاتی باشد و  فکر کسب درآمد و کارآفرینی اطالعاتی و درآمدزایی 

های به  ها و مقایسه گردد. از سویی دیگر از بررسیهای آن حس میاینجاست که ضرورت اطالفرینی و روش 

گر که نشاناند  اکثراً دارای وجوه مشترک توان دریافت که  ها با پژوهش مزبور میعمل آمده در اکثر پژوهش 

های اکتشافی باشد و بیانگر تأیید عاملهای پژوهش میپیشینه خوانی و تطابق برخی ابعاد پژوهش کنونی با  هم

عدم احتمال خطا در گردآوری  باشد. همچنین  های مستخرج از ادبیات پژوهش میحاصل از  پشتیبانی مؤلفه 

آن  تحلیل  و  تجزیه  و  میها  اطالعات  نشان  پژوهش حسینی)  .دهدرا  از  نتایج حاصل  راستا  این  با  (  1392در 

تواند تولید کارآفرینانه  ، خدمات تولیدی که می  های اطالعاتی لحاظ پرداختن به نقش فناوری به  پژوهش مزبور  

بعد  بر توسعۀ کارآفرینی که به    رسانیها قرار گیرد و در نهایت نقش عامل اطالعاطالعات هم در جرگۀ آن 

های کسب و کار زیرمقوله( نیز  1393در پژوهش ثالثی)  خوانی دارد.گردد، همآموزشی پژوهش کنونی بازمی

باشد و نیز در بخش زیرمقولۀ  راستا میاطالعاتی،  با گویۀ درجه چهار از مؤلفۀ ابعاد آموزشی پژوهش حاضر هم

تواند قابل  مدیریت اطالعات با توجه به زیرمقولۀ دیگرش یعنی کارآفرینی با اطالعات در فضای مجازی، می

باشد که شامل گویۀ درجه یک از مؤلفۀ    های نوین مدیریت اطالعات از پژوهش حاضرعد فناوری تعمیم به ب

( نیز به لحاظ بررسی ابعاد آموزشی 1395همچنین پژوهش صابری )   باشد.سازی دسترسی به اطالعات میآسان

های پشتیبان پژوهش که در درجۀ سوم از مؤلفۀ شناخت اطالعات راستا بوده و گویۀ داده با پژوهش کنونی هم 

( 1396دارد. پژوهش برزگران)خوانی  باشد با عامل پشتیبانی پژوهش صابری همموجود در پژوهش حاضر می

های اطالفرینی با پژوهش مزبور که به  ود تفاوت محتوا در خلق مدل اطالفرینی از طریق  بررسی پیشهنیز با وج

روش پرداختهبررسی  اطالفرینی  تقسیمهای  نوع  و  پژوهش  روش  در  اما  گویه ،  مقوله بندی  و  شباهت  ها  ها 

خوانی  حاضر در محتوای گویه، همی با پژوهش  اطالعات و بازیابلحاظ عامل  ( هم به  1397.پژوهش بیات)دارند

بندی متفاوتست چرا که در پژوهش بیات بازیابی اطالعات به عنوان مهمترین عامل دارد اما به لحاظ اولویت 

، در حالی به جریان شناخته شده  از مؤلفۀ شتاب بخشیدن  این گویه در پژوهش کنونی در اولویت ششم  که 

دارد.  قرار  پژوهش    اطالعات  مؤلفۀ  بیابنابراین  در  اطالعات  ت،  دارد. با  بازیابی  منافات  فوق  پژوهش 

اندازی کسب و کارهای  های جدید و محصوالت اطالعاتی و راه ارائۀ ترکیبی ایده   ( نیز از نظر2017هیکس)

پیش پژوهش  با  برخط،  و  مبحث اطالعاتی  در  هم  رو  اطالعات  مجدد  تولید  میمؤلفۀ  پژوهش    .  باشدراستا 

دیگران) و  هم   از  نیز   ( 1398دوگچی  فوق  پژوهش  با  اطالفرینی  آموزشی  ابعاد  و  مراحل  بررسی  راستا لحاظ 

(، 2015بروس خمالو و شیمن کاال )(،  2014دیوید و دوب)(،  2010راموگاندو )  های. در نهایت پژوهش باشدمی

اند که  از بُعد آموزشی توجه کرده اطالفرینی  ( همگی به موضوع  2016(، ایوری و اکوال )2016دوا و موتوال )

( به لحاظ پرداختن به  2012اما پژوهش تاندو کومو).  باشدراستا با مؤلفۀ ابعاد آموزشی پژوهش کنونی میهم

و   اطالفرینی،  نشر در  آنیکی)  - المباحث  و  اقتصادی در  2016کاالش، محمد،  به مبحث  پرداختن  نظر  از    )

های به عمل آمده  از کتابداران در پژوهش حاضر نشان داد  عالوه بر آن بررسی  باشند. راستا نمیاطالفرینی هم 

ترو  آموزشی؛  نیاطالفر  یهادو گویۀ آموزش روش   که  یاندازو راه   یدر جهت خوداشتغال  ینیاطالفر  ج یو 
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  های اطالفرینی()ایده ترتیب مهمترین نقش را در ساختار عامل درونی اولبه  (؛34و    33ی )اطالعات  و کار  کسب

(   9)  کاربرانسازگار کردن اطالعات گردآوری شده با ساختار دلخواه    است که گویۀبوده واین درحالی  دارا

نقش را  )پردازش عامل درونی سوم   است. درداشته   )اطالعات گزیده(  عامل درونی دوم  ساختار  در  باالترین 

عامل   در  و (18)  نمایندهای پردازش برخط، اطالعات را ذخیره  اطالفرینان با استفاده از شیوه   گویۀ   اطالعات( 

  دارا  نقش را  بیشترین(  4)  اطالعات متنی حاصل از خدمات برخط  گویۀ  ) پشتیبانی از اطالعات(درونی چهارم

امابوده  پنجم  در   اند.  اطالفرینی(  عامل درونی  نهادهای آموزشی مانند کتابخانه گویۀ    دو   )آموزش  های  نقش 

ای بر مسائل علمی اطالفرینی نقش مطالعات دانشگاهی و حرفه  دانشگاهی در ارتقا و پشتیبانی از اطالفرینان؛ و

تولید مجدد اطالعات  گویۀ نموده و این عامل ایفا در مهمترین نقش راترتیب ه ب(  39و   37آن( )ترویج  )جهت  

کاربران دلخواه  ساختار  با  را   نیز (  27)  سازگار  نقش  ششم  ساختار  در   مهمترین  درونی  مجدد    عامل  )تولید 

ای حاصل از حرفهاطالعات علمی، فنی و    که گویۀ  سرانجام نتایج دال برآن بود  است؛ وبوده   دارا  اطالعات(

به طور کلی پس  .  باشدمی  دارا )ماهیت اطالعات(  عامل درونی هفتم    در   مهمترین نقش را(  2)  خدمات برخط

عامل اکتشافی در راستای نقش کتابداران در اطالفرینی   7از برازش مدل عاملی حاصل از نظرات هر دو گروه  

اطالعات  اطالعات،  از  پشتیبانی  اطالعات،  ماهیت  اطالعات،  مجدد  تولید  شامل  اولویت  ترتیب  به  کاربران 

ایده  اطالفرینی،  آموزش  میگزیده،  اطالعات  پردازش  و  اطالفرینی  و  های  آموزشی  نهادهای  در  که  باشند 

اطال بر  مبتنی  اطالعاتی  تجاری  و محصوالت  پیاده عات  و  اجرا  بودن    .باشندمیسازی  قابل  به جدید  توجه  با 

امور متنوع و خالقانه  از  اطالفرینی و عدم آگاهی کافی  اطالفرینی  مباحث  به در حیطه  با    بتوانرسد  نظر می، 

ابزار توسعه سازی نقاط ضعف کتابداران  به تقویت نقاط قوت و برطرف  ، حاصلداده شده و مدل  استفاده از 

ها به کاربران  های اطالفرینی و انتقال آن به کارگرفتن روشها نیز به نوبۀ خود بتوانند در  کمک نمود، تا آن

تولید ثروت و کارهای اطالعاتی و اشتغال اندازی کسب راه   منجر بهجهت کارآمدی ایشان     ها در آن  زایی و 

محتوا ؛  دنگرد تولید  نظیر  اطالعاتی  ایده   یمشاغل  و  اطالعات  ترکیب  از  محصوالت  حاصل  تهیۀ  نیز  و  ها 

قالب  در  اطالعاتیمحمل  اطالعاتی  مختلف  کاربران  های  نیاز  به  توجه  نمایند  با  خود ایجاد  که  اطالعاتی  ؛ 

 یابیو باز  ره یذخ؛  فروش نمایند، خرید و  اند قبل از دیگران سعی در گردآوری و سازماندهی آن داشته کتابداران  

  ؛ بیاموزند به کاربران  را  ی فناورانه اطالعاتیهاط ی در مح یاو حرفه  یفن ،یعلم یهابه صورت مهارت   اطالعات

های کاری خود به روزمرگی دریافت در محیطشان را به چالش بکشند تا  خود و کاربران کتابداران امروزی  

انگیزگی و عدم فعال کردن قوۀ خالقیت و ابتکار خود بی باعثو نخورند برحقوق و دستمزد و مزایای اندک 

های  منجر به ایجاد انگیزه های اطالفرینانه  ایده   آموزش   مجدد اطالعات و یا  به کمک تولیدنشوند؛  شان  و کاربران 

جهت سنجش اطالفرینی از طریق مدل برازش بنابراین پژوهش حاضر    .گردند  شانکاربرانشغلی در خود و  

اکتشافی می پیاده تواند در میان گروه شدۀ  با آماده های کتابداران و کاربران   به  سازی شود تا  سازی ذهنی و 

کاری تفکر اطالفرینانه و خلق مشاغل اطالعاتی و جلوگیری از رکود بیها را به  چالش کشیدن این اقشار آن 

ارائه کرد از    های آینده برای پژوهش   یی نیزپیشنهادهاتوان  بر همین مبنا می  حاصل از عصر اطالعات برانگیزاند.

جهت ایجاد   در فضاهای مجازی  نوین اطالعاتیمشاغل  با  و تلفیق بررسی کسب و کارهای الکترونیک  جمله:  

ها مشاغل اطالعاتی را به صورت  افزارهایی که بتوان توسط آن و ایجاد نرم   الکترونیک   کارآفرینی اطالعاتی
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پرورش، ترکیب و    ختن به داپر  ؛  اندازی کردزایی راه دیجیتال جهت درآمدزایی و اشتغال کاربردی در فضای  

ایده  پژوهشی  ها  پردازش  ابعاد  خصوص  روش؛  اطالفرینیدر  خصوص  در  مدلی  حاضر  پژوهش  های  در 

های پژوهشی، آموزشی و  زمینه هایی در سایر توان به ارائۀ مدل میهای آتی ، در پژوهش اطالفرینی طراحی شد

میزان کاربست الگوی اطالفرینی مزبور  سنجش    .نه صرفاً دانشگاهی پرداختجوامع آماری  ، در دیگر  کاربردی

شود؛  میهای آتی مفید واقع برای پژوهش  ها نیزآن ها و تأثیر آن بر اطالفرین نمودن بر کاربران همین کتابخانه 

های نوین اطالعاتی، خدمات و کاالها و  های مؤثر در اطالفرینی نظیر: نقش فناوری بررسی نقش سایر مؤلفه 

که منجر   ینیاطالفر  یهاشه یپو    ی، انواع مشاغل و کسب و کارهای اطالعاتی و الکترونیکمحصوالت اطالعات

سازی ارائۀ الگو و پیاده   ؛شودیها و اطالعات مو تبادل داده   ینشر الکترونیک  ، یدیجیتال  یبه گسترش تولید محتوا

اطالفرینی جهت آماده   وبرنامه ریزی   یا  سازی دانشجویان  واحدهای درسی  اینترنتی آنالین  بر مبنای مشاغل 

اشتغال و  اطالعاتی  کار  و  نقطۀ شروع کسب  عنوان  به  مباحث    ؛ زایی  مادی کوچک  دیدگاه   بررسی  های  و 

روی مسائل مرتبط با  همگی جای کار شدن بر  ؛  اقتصادی و بازاریابی اطالعاتی و توسعه پایدار در اطالفرینی

   دهند. اطالفرینی را نشان می
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