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چکیده
هدف  :اضائِ الگَّبی هٌبست ثطای وتبثربًِّبی وَزن ثب افوبل ضٌّوَزّبی هَضز ًؾط هترػػبى وتبثساضی ٍ وبضضٌبسبى ثب تدطثهِ
ضَضای وتبة وَزن هیثبضس.
روش پژوهص :پژٍّص حبضط اظ ًَؿ وبضثطزی ثَزُ ٍ ثٌب ثِ هبّیت هَضَؿ ،اّساف پژٍّص ٍ سإالّب اظ ضٍش پیوبیطی -تحلیلی
استفبزُ هیوٌس .خبهقِ پژٍّص ضبهل ً 20فط اظ هترػػبى وتبثساضی ثِ فٌَاى گطٍُ زلفی ٍ ً 30فط اظ ثب سبثمِتطیي وبضضٌبسبى ضَضای
وتبة وَزن است .ضیَُ گطزآٍضی زازُّب ثب ضٍش هیساًی ٍ ثِ ٍسیلِ پطسصًبهِ  24سإالی هحمك سهبذتِ غهَض گطفتهِ اسهت وهِ
ضطیت پبیبیی آى ثطاثط ثب  0/88ثِ زست آهس .زض خوـ آٍضی پطسصًبهِّب اظ ضٍش زلفی ٍ زض تحلیل آهبضی آًْهب اظ آظههَىّهبی تهی-
استیَزًت ٍ فطیسهي استفبزُ ضس.
یافتهها 65 :زضغس خبهقِ پژٍّص ضا ظًبى تطىیل زازُاًس ٍ  85زضغس هترػػبى زاضای هیبًگیي سٌی  41سبل ثَزًس .سَاثك ثهب
ٍ ضٌبذت هٌبست خبهقِ فَق اظ ذػػَغیب شٌّی ٍ ضفتبضی وَزوبى ٍ تَغیِ حساوثطی ثِ ضطٍض تسٍیي الگَ اظ زیگهط یبفتهِّهب
است .الگَّبی اضائِ ضسُ زض زُ هحَض ضفـ ًیبظّبی وَزوبى ٍ ذطزسب ى ،هَاز وتبثربًِای ،ذسهب  ،هٌبثـ اًسبًی ،تجلیغب  ،ههسیطیت ٍ
اضظضیبثی ،فضب ٍ ٍسبیل تدْیعا  ،هقیبض اًتربة ،ثَزخِ ،ضجىِ ٍ ثط اسبس هفبز هٌسضج زض وٌَاًسیَى حمَق وَزن ٍ ًیهع ثطگطفتهِ اظ
ضٌّوَزّبی ایفال تْیِ ضس.
نتیجهگیزیً :تبیح ثطضسی ًطبى زاز الگَّبی زُگبًِ ثب اوثطیت آضاء هَضز تأییس لطاض گطفتِ اسهت .زسهتیبثی ثهِ حهسالل  74/1زضغهس
ثطای الگَی  ٍ ،8حساوثط آى ثب  83/7ثطای الگهَی  1ثهَزّ .هنچٌهیي زض هدوهَؿ ًؾهطا هیهبًگیي 10الگهَ اظ ًؾهط خبهقهِ پهژٍّص
77/89زضغس ضسُ است .زٍ فطضیِ هغطح ضسُ زض ذػَظ پصیطش الگَی زُگبًِ ٍ فولىطز ضقیف وتبثربًِّبی وَزوبى ،ثهب آظههَى
تی– استیَزًت ثِ سغح هقٌیزاضی هٌبست ضسیس ٍ هَضز تأییس لطاض گطفتٌسّ .نچٌیي ظٍایبی ذَثی زض ثبة تسٍیي الگَّهبی زُگبًهِ اظ
ًؾط هترػػبى ثطای ضٍضي ضسى هسئلِ پژٍّص ثِ زست آهس.
واژههای کلیدی :الگَّبی وتبثربًِای ،ضٍش زلفی ،ضٌّوَزّبی ایفال ،وتبثربًِّبی وَزوبى ،وٌَاًسهیَى حمهَق وهَزن ،وَزوهبى،
هترػػبى وتبثساضی.
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فٌَاى الگَّبی لبثل تَخِ اضائِ ذَاٌّس ضسّ .نچٌیي هٌبثـ پط

مقدمه
ّسفّبی وتبثربًِ هٌَط ثِ تأهیي هٌبثـ ٍ اهىبًب

استرسام

وتبثساض هترػع ٍ آهَظش وبضثطاى (استفبزُ وٌٌسگبى) است.
تٌْب ثب اضائِ ذسهب

وتبثربًِای ثِ وَزوبى است وِ وتبثربًِّب

هیتَاًٌس زض ذسهت تقلین ٍ تطثیت خْبى لطاض گیطًس ٍ فبز
ثِ هغبلقِ ضا زض ًسل آیٌسُ ٍ تطٍیح ذَاًسى ضا افعایص زٌّس.
ثطای فبز

ثِ هغبلقِ زض ًسل آیٌسُ ثبیس تَخِ ثیطتطی ثِ

وتبثربًِّبی وَزن ًوَز .یىی اظ ٍؽبیف وتبثربًِّبی وَزن،
زاضتي الگَی هٌغجك ثب اّساف آتی وتبثربًِ است .یىی اظ
فولىطزّبیی وِ هسیطاى وتبثربًِ وَزن ،اهطٍظُ هیتَاًٌس اًدبم
زٌّس .همبیسِ فولىطز ایي وتبثربًِّب ثب الگَّبی هٌبست است
وِ زض ازاضُی وتبثربًِ وَزن یىی اظ اسبسیتطیي اهَض هسیطیت
ثِ حسبة هیآیس وِ هیتَاًس ًؾبض

ثط ذسهب

وتبثربًِ

هحسَة ضَز ٍ زض ضفـ ًیبظّبی هب ٍ زستیبثی ثِ ّسفّب زض
چبضچَة هسیطیت غحیح زض وتبثربًِ وَزن فول وٌس ثِ

اّویت زیگطی ًیع وِ زض زستیبثی ٍ خوـ ثٌسی الگَّب زض ضأس
ٍ ثیبى هحتَیب

زضًٍی ضاُگطب ثَزُاًس اظ لطاض شیل هیثبضٌس:

*.- IFLA/Guidelines for library services to
babies and toddlers. The guidelines are
)developed as a joint project (2006-2007
* - IFLA/UNESCO, school library
manifesto: the school library in teaching and
learning for all.IFLA, 2000.
ثطای اضائِ الگَّب ،زٍ گطٍُ اظ وبضضٌبسبى ٍ هترػػیي
وتبثساض زض حَظُ وَزن وِ ثب ضَضای وتبة وَزن ّوىبضی
زاضز ٍ استبزاى زاًطگبُّب زض ضضتِ وتبثساضی ٍ اعالؿضسبًی وِ
زاضای تسلظ ٍ آگبّی ثِ هَضَؿ وبض ّستٌس اًتربة هیضًَس.
هإلفِّبی هَضز ًؾط پژٍّطگط ،الگَّبیی ّستٌس وِ ضبذع
فولىطز ٍ ضَاثظ فولی ثطای اضظیبثی ذسهب

هرتلف

وتبثربًِای ثطای وَزوبى ضا زاضتِ ثبضٌس .اظ خولِ:

عَضی وِ پبیِ ٍ اسبس وتبثربًِ هٌغجك ثط یه الگَی هٌبست
ثبضس.
تب ثِ حبل زض ایطاى اظ استبًساضزّبی وتبثربًِ فوَهی ٍ
آهَظضگبّی ثطای وتبثربًِّبی وَزوبى استفبزُ وطزُاًس .هستمل
وطزى وتبثربًِ وَزن یه اهطی هٌغمی استٍ .خَز وتبثربًِ
هرػَظ ثطای وَزن ،لعٍهبً اضائِ الگَّبی هٌبسجی ضا هیعلجس.
زض ثحث ذسهب

وتبثربًِای ،وَزوبى ثط اسبس سي ثِ سِ

زستِ تمسین هیضًَس .وَزوبى ظیط سِ سبل ،سِ تب ضص سبل،
ضص تب زٍاظزُ سبل ،وِ ّط وسام ذسهب

ومًدار : 1ومایش شاخصَای مًضًعی دٌ گاوٍ پژيَش در

هَضز ًؾط ذَز ضا

تاب الگًٌ َای مًرد مطالعٍ

هیعلجٌس .زض ایي پژٍّص الگَّبی هطتطن ّط سِ گطٍُ سٌی
وَزوبى هَضز ًؾط هیثبضس .ثطای زستیبثی ثِ ایي الگَُّب هَاز

زض ایي پژٍّص هغبلقِی الگَّبی چٌسیي وطَض ٍ

هٌسضج زض ظهیٌِ ثرص وَزوبى ٍ ًَخَاًبى ایفال 1هالن فول

ضٌّوَزّبی ایفال ٍ یًَسىَ زض ظهیٌِی وتبثربًِّبی وَزوبى ٍ

لطاض گطفت .الجتِ اسبس الگَّبی زُگبًِ هَضز ثطضسی چٌیي

ًؾط وتبثساضاى هترػع ٍ غبحت اثط چَى سطوبض ذبًن ضیطیي

ثَزٍ .لی ّسف وبض فطاتط ثَزُ ٍ هجبحث لبثل تأهل زض ثبة ّط

تقبًٍی ٍ ًَش آفطیي اًػبضی ًیع هَضز تَخِ لطاض گطفتِ است،

هترػػبى زاذلی استرطاج ٍ ثِ

تب وتبثساضاى هترػع ثطای تسٍیي الگَی هٌبست ثطای

الگَ اظ هٌبثـ هتقسز ٍ ًؾطا

1

وتبثربًِ

وَزن

زیسگبُ

ذَز

ضا

ثیبى

ًوبیٌس.

.Guidelines for library services for Young Adults: The
Hague: IFLA section of libraries for children and Young
Adults, 2004.P.5,8,9,10,11,13,14,15,16
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بتَل رضائی قوی | دکتر هحسي حویذ

زض ٍالـ ایي پژٍّص زض غسز یبفتي پبسری هٌبست ثطای

ایطاى ،خْت اضائِ الگَی ایدبز وتبثربًِ ثیي الوللی وَزوبى ٍ

فوسُ هَضز ًؾط

ًَخَاًبى" ًطبى زاز وِ ثطاسبس اضظیبثی هسل تقبزلی ثٌیبز

هترػػبى وتبثساضی ٍ وبضضٌبسبى وتبة وَزن زض هَضز

ویفیت اضٍپب ( )EFQMوبًَى پژٍّص فىطی وَزوبى ٍ

ٍ ظٍایبیی ثطذَضزاض

ًَخَاًبى اهتیبظ  278/15ضا اظ ول  1000اهتیبظ هوىي وست

ایي هسئلِ اغلی پژٍّطی است وِ ًىب
الگَّبی زُ گبًِ اظ چِ ذػَغیب

ًوَزُ است.

هیثبضس؟
اؽْبض ًؾط زض هَضز الگَی هٌبست وِ حبٍی اغَل اٍلیِ ٍ

ضوسبیی فطز ( )1389زض پژٍّطی ثب فٌَاى "ثبظ تَلیس

حساللی است وِ ثبیس زض تأسیس ٍ تَسقِ وتبثربًِّبی وَزوبى

توبیعا

وَزن" ثِ ًتبیدی ضسیس وِ ًطبى

ضفبیت ضَز .ثبیس تَخِ زاضت وِ الگَّبی وتبثربًِای غطفبً

زاز وَزوبى توبیعّب ضا ضفتِ ضفتِ ٍ زض وبًَىّب ،خبهقِ پصیطی

ثب اغَل ٍ ضَاثظ ولی سطٍوبض زاضز ثطای ضطح ٍ ضٍشّب ٍ

ضا هیآهَظًس .حَظُ لسض

زض ایي پژٍّص ،ذبًَازًُ ،ؾبم

ضیع زستَضالقولّب ثبیس ثِ زستٌبهِّب هطاخقِ ضَز .الگَّبی

آهَظضی ٍ خبهقِ ثَزُ وِ اظ عطیك آهَظش ٍ اغلت ثب ًیت

هَضز ًؾط ثطای تقییي ٍ تقطیف یه ضضتِ ضطایظ ٍ ضَاثغی

ذیطذَاّبًِ ثِ وَزوبى المب هیضَز.

ٍالـثیٌبًِ وِ زض غَض

اختوبفی زض ازثیب

تحمك ثِ اضتمبی سغح ووی ٍ ویفی

سبضاضذص ( )1389زض ثطضسی فطایٌس تطویت ٍ اضتمبق زض

وتبثربًِّب ٍ ٍاحسّبی اعالؿضسبًی هیثبضس ٍ ثب

زست ًَضتِّبی وَزوبى (سي 4-11سبل) ،وطف استقسازّبی

استفبزُ اظ الگَّبی ثیيالوللی هقتجط ٍ ثطای وَزوبى تْیِ ٍ

وَزوبًی وِ تَاًبیی ثسیبض ثب یی زض ًَضتي زاضًس ،فطاّن ًوَزى

تٌؾین هیضَز .سقی ذَاّس ضس تب خبیی هوىي الگَّب ضٍش

اهىبًب

ظم ٍ گستطش فولىطز آًْب ثطای آضٌبیی ّط چِ

غطیح ٍ ثغَض ٍ فوىطز آىّب ثطاسبس وتبثربًِ هرػَظ

ثیطتط یب احسبسب

ذسهب

وَزن ،تقطیف ٍ ون ٍ ویفیت هٌبثـ ٍ ذسهب

آى هقیي ضَز.

الگَّبی وتبثربًِی خٌجِی ضٌّوَزی زاضتِ است (تقبًٍی،
 ،1384ظ.)3

ًوَزًطبى ثِ فٌَاى آیٌسُ سبظاى خبهقِ زض ثطٍظ پتبًسیل ٍ ایدبز
ضًٍسی پَیب زض خبهقِ اظ اّن اهَض هطثَط ثساىّبست.
فسىطی هعضفِ ضبّی( )1389زض ثطضسی فقبلیتّبی ضَضای

ثطای ًطبى زازى ثطذی اظ پژٍّصّبی گصضتِ ٍ هطتجظ ثب
هَضَؿ وًٌَی اظ ایي هغبلقب

ضرػیت زًیبی آًْب ٍ ّنچٌیي آگبُ

ثْطُ ثطزاضی ضس:

ثرتیبضی ( )1388ایي پژٍّص تحت فٌَاى ضٌبسبیی
ٍیژگیّبی ؽبّطی ٍ هحتَایی وتبثربًِّبی هْس وَزن اظ

وتبة وَزن ثِ تقییي هیعاى ضضبیتهٌسی اظ فقبلیتّبی ضَضاء
ٍ خبیگبُ وتبثربًِ تحمیمبتی ضَضا زض تأهیي ًیبظّبی اعالفبتی
ٍ ًمص ضَضا زض فقبلیتّبی حَظُ ازثیب

وَزن ٍ ًَخَاى

پطزاذتِ است.

وَزن ضْط تْطاى زض ذػَظ

ایفال :)2001( 1ثب اذتیبض زاضتي عیف ٍسیقی اظ هَاز ،هٌبثـ،

ٍیژگیّبی ؽبّطی ٍ هحتَایی وتبثربًِّبی هْس وَزن

فقبلیتّبی هطتجظ ،وتبثساضاى فوَهی یه فطغت ضا ثطای

زیسگبُ هترػػبى ازثیب
غَض

گطفت .ثطای ایي هٌؾَضً 100 ،فط اظ هترػػبى ازثیب

ًَظازاى اعفبل ٍ سطپطستبى (هطالجبى) آىّب خْت یبفتي هحیغی

وَزن ضبغل زض سِ ًْبز ضَضای وتبة وَزن ،وبًَى پطٍضش

وِ ذَضبیٌس (زلچست) ثبضس ،هحیغی وِ ثِ لحبػ اًسبًی

فىطی وَزوبى ٍ ًَخَاًبى ٍ سبظهبىّبی ثْعیستی استبى تْطاى

یبزگیطی ،غٌی هیثبضس ٍ ثطای آًبى هٌبست است ،ضا فطاّن

ثِ ضٍش ًوًَِ گیطی ّسفوٌس اًتربة ضسًسّ .نچٌیي ًتبیح

هیوٌٌس ٍ ضبًس تدطثِ وطزى ،لصایس آى آٌّگّب ،ضلنّب ٍ

همبیسِ وتبثربًِّبی هْس وَزن هَضز ثطضسی زض حبلت ولی زض

ترتِّب ٍ ّنچٌیي وتبةّبی هلوَس ٍ هحسَس وِ ثطای

ٍضقیت ًسجتبً هغلَة لطاض زاضًس.

گطٍُ سٌی  ،Aوبهل ٍ هتٌبست است ضا فطاّن هیًوبیٌس.

شاوط ضْطن( )1389زض پژٍّطی ثب فٌَاى "اضظیبثی فولىطز
وتبثربًِّبی وبًَى پطٍضش فىطی وَزوبى ٍ ًَخَاًبى زض
1
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داًشگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ تْراى شوال ،سال ًْن ،شوارُ ،32بْار 1395

83

ارائِ الگَی هٌاسب کتابخاًِّای کَدکاى از هٌظر کتابذاراى هتخصص

وتبثربًِّبی وَزوبى

تَغیفی زازُّبی اًجَُ  ICDLضا وِ ضفتبض ذبظ خستدَگط

ایفال ( :) 2003ضاٌّوبیی ثطای ذسهب

ًَضتِ ضسُ وِ ایي ذغَط ولی ثطای توبم وطَضّبی خْبًی زض

زازُای وَزوبى ضا زض ثط زاضز ًطبى هیزّس .یقٌی خْت اًتربة

یه سبذتبض آًالیي تَسظ افضبی وویتِ حَظُ وتبثربًِّبی

وتبة ثِ فٌَاى فَاهل هستمل زازُای اظ چِ زستِثٌسی

وَزوبى ٍ ًَخَاًبى ًَضتِ ضسُ است وِ ثِ فٌَاى یه هىول ثط

استبًساضز ٍ الگَّبیی استفبزُ هیضَز.
ثب تَخِ ثِ ًتیدِای وِ اظ پیطیٌِّبی تحمیك ثِ زست آهسُ

وتبثربًِّبی وَزوبى هغطح ضسُ است.
ٍالتط )2003( 1زض پژٍّطی ثب فٌَاى ذسهب

وتبثربًِّبی

هتأسفبًِ زض ایطاى زض هَضز الگَّبی وتبثربًِای ثطای وَزوبى

وَزوبى ٍ ًًَْب ى :ثب چْبض پبسد خَاة ًسازُ ضسُ ضٍثِ ضٍ

هغلجی اضائِ ًطسُ است ٍ ًیع زض ایطاى ًیبظ است وِ ایي الگَّب

وتبثربًِّبی وَزوبى ٍ

زض سغح وطَض هٌبست سبظی ضَز ثب تَخِ

هیضَز وِ زض اضتجبط ثب ذسهب

ًَخَاًبى ٍ خَاًبى (هیبىسب ى) زض وتبثربًِّبی فوَهی
هیثبضس .1 .چگًَِ ذسهب

ثب تَخِ ثِ اهىبًب
ثِ همتضیب

ظهبى الگَّب ثِ ضٍظ ضَز.

وتبثربًِّبی فوَهی ثطای وَزوبى

ّسف اغلی ایي پژٍّص حػَل اعویٌبى اظ یه الگَی

ٍ ًَخَاًبى زض عَل ظهبى گستطش یبفتِ است؟؛  .2چگًَِ ٍ

هٌبست زض فطآیٌس وبضی وتبثربًِّبی وَزن ،ثب استفبزُ اظ

چطا افطاز خَاى اظ وتبثربًِّبی فوَهی استفبزُ هیًوبیٌس؟؛ .3

وتبثربًِّبی وَزن ٍ

چگًَِ هب اثطگصاضی ٍ وبضایی ذسهب

وتبثربًِّبی فوَهی ضا

ثطای افطاز خَاى اضظیبثی هیوٌین؟؛  .4چطا سیبست گصاضاى یب
سیبست هساضاى ثطای ذسهب

هترػػیي ٍ ثْیٌِسبظی ذسهب

ًؾطا

ًِ یىسست وطزى آًْبست ٍ اّساف فطفی آى ضبهل:
-

وتبثربًِی فوَهی ثطای وَزوبى

زض زُ هبزُ وٌَاًسیَى حمَق وَزن (پیوبى خْبًی

ٍ خَاًبى ثَزخِ ثٌسی هیوٌٌس؟ ثقس اظ ثطضسی ٍ هغبلقِ زاًص
اذیط وِ هیتَاًس ثِ فٌَاى یه هسیط ضاُگطب ٍ تَسقِ هحَض

حمَق وَزن)؛
-

ثطای پژٍّصّبی هَضز ًیبظ ثبضس.

تقییي ٍ ضٌبسبیی الگَی هَاز وتبثربًِای هطثَط ثِ
وتبثربًِ وَزوبى؛

ضاًىیي ٍ ثِ له )2009(2زض پژٍّطی ثب فٌَاى

-

وتبثربًِّبی وَزوبى ٍ هیبىسب ى ٍ سبذتوبى تدْیعا

ضٌبسبیی ولیِ ًیبظّبی اعالؿ ضسبًی وَزوبى زض
الگَی ذسهب ؛

وتبثربًِّبی وَزوبى ضا اظ ًؾط ظهبًی ثِ چْبض زٍضُ تمسین وطزُ

-

است .1 :زٍضُ لجل اظ خٌگ خْبًی اٍل؛  .2سبلّبی حیي
خٌگ؛  .3زٍضُ ثقس اظ خٌگ خْبًی زٍم تب  .4 1980زٍضُ ثقس
ثب هحتَاّب ٍ هفبّین هقٌبی ذبظ عجمِثٌسی هیضًَس وِ ایي

-

چگًَگی تجلیغب

ثِ عَض هساٍم زض وتبثربًِّبی

وَزوبى زض الگَی تجلیغب
-

هدوَفِّب ثِ تطتیت زض وتبثربًِّبی وَزوبى هیثبضس ٍ
ذالغِ ایٌىِ توطوع ٍ تَخِ خغطافیبیی زض اًگلستبى ٍ ایب

تقییي هْبض ّبی هَز ًیبظ ٍ هغلَة ًیطٍی اًسبًی
زض وتبثربًِ وَزوبى زض الگَی هٌبثـ اًسبًی؛

اظ  1980وِ زض ّط یه اظ ایي زٍضُّب عطاحی وتبثربًِ وَزوبى

هتحسُ ًطب

ضٌبسبیی الگَی ضفـ ًیبظّبی ذطزسب ى ٍ وَزوبى

ٍ تطٍیح؛

اضظیبثی ٍ ضٌبسبیی ،پَیبیی هسیطیت زض وتبثربًِّبی
وَزوبى زض الگَی هسضیت ٍ اضظضیبثی؛

-

هیگیطز.

تقییي ٍ ضٌبسبیی ًیبظهٌسی وَزوبى زض سِ همغـ
سٌی زض الگَی فضب ٍ تدْیعا ؛

ثیه خبی ثس ) 2011( 3ثِ ثطضسی وتبثربًِّبی وَزوبى،

-

تحت فٌَاى تدعیِ ٍ تحلیل الگَّبی تَغیفی زازُّبی اًجَُ
ثطای وتبثربًِّبی وَزن پطزاذت .ایي پژٍّص الگَّبی
1

.Walter
. Rankin & belek,2009
3
. Beik .j.ibes,2011

اضظیبثی ٍ تَاًبیی الگَی هقیبض اًتربة ثِ هٌؾَض
پَضص ّوِ گطٍُّبی خبهقِ؛

-

تقییي ٍ ضٌبسبیی ثَزخِ وتبثربًِّبی وَزوبى اظ
عطیك الگَی ثَزخِ؛

2
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-

اضظیبثی هفبز الگَی ضجىِ ثطای ضفـ ًیبظّبی
اعالفبتی ٍ اضتجبعی ٍ تقبهل خْت اهَضا

-

وَزوبى؛

ضٌبسبیی ٍیژگیّبی فطزی ٍ افتمبزی خبهقِ
پژٍّص.

فطضیِ  .2فولىطز وًٌَی وتبثربًِّبی وَزن اظ سَی
اسبسی ایي پژٍّص هغطح

ثَزًس اظ ایي لطاض ّستٌس:
آیب هَضَفب

هطثَط ثِ الگَی ضفـ ًیبظّبی

ذطزسب ى ٍ وَزوبى زُ هبزُ وٌَاًسیَى حمَق وَزن
ضا ضبهل هیضَز؟ (پیوبى خْبًی حمَق وَزن)
.2

آیب الگَی هطثَط ثِ هَاز وتبثربًِی وَزوبى تَاًستِ
توبم هَاز هطثَط ثِ وتبثربًِ وَزوبى ضا پَضص زّس؟

.3

آیب الگَی ذسهب  ،زض وتبثربًِ وَزوبى ،ولیِ ًیبظّبی
اعالؿ ضسبًی وَزوبى ضا هسًؾط لطاض گطفتِ است؟

.4

آیب الگَی هٌبثـ اًسبًی تأهیي وٌٌسُ هْبض ّبی هَضز
ًیبظ ٍ هغلَة ًیطٍی اًسبًی زض وتبثربًِ وَزوبى ضا
ضبهل هیضَز؟

.5

آیب ثب تَخِ ثِ هفبز الگَی تجلیغب

ٍ تطٍیح هیتَاًین

ثِ عَض هساٍم ٍ هىطض زض وتبثربًِّبی وَزن هَخجب
ضضبیتهٌسی ضا ثِ ٍخَز آٍضین ؟
.6

هحتَای الگَی هسیطیت ٍ اضظضیبثی هیتَاًس ثِعَض
پَیب خَاثگَی وتبثربًِّبی وَزن ثبضس؟

.7

آیب ولیِ ًیبظهٌسیّبی وَزوبى زض سِ همغـ سٌی زض
الگَی فضب ٍ ٍسبیل تدْیعا

هَضز تَخِ لطاض گطفتِ

است؟
.8

آیب الگَی هقیبض اًتربة تَاًستِ ّوِ گطٍُّبی خبهقِ
هَضز ًؾط ضا پَضص زّس؟

.9

آیب تقییي ثَزخِ وتبثربًِّبی وَزوبى اظ عطیك ایي
الگَ لبثل پیص ثیٌی یب لبثل استفبزُ هیثبضس؟

.10

پصیطضی ثب ی  50زضغس اظ سَی هترػػبى وتبثساضی ٍ
وبضضٌبسبى ّوىبض ضَضای وتبة وَزن هیثبضٌس؛

سإا تی وِ ثِ فٌَاى سإا
.1

فطضیِ  .1توبهی الگَّبی  10گبًِ اضائِ ضسُ زاضای سغح

ثب تَخِ ثِ ًیبظّبی اعالفبتی وَزوبى ،هفبز الگَی
ضجىِ ًیبظّبی اضتجبعی ،حلمِّبی اغلی ٍ ضٍ ثِ تقبهل
خْت تَسقِ اهَضا

وَزوبى ضا زض ثط هیگیطز؟

زٍ فطضیِ هَضز ًؾط هحممبى ایي ثطضسی اظ لطاض شیل هیثبضٌس:
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هترػػبى وتبثساضی ٍ وبضضٌبسبى ّوىبض ضَضای وتبة وَزن
زض سغحی ،ووتط اظ حس هتَسظ لطاض زاضز.
روش پژوهص
ایي پژٍّص ثِ هٌؾَض زستیبثی ثِ ذػَغیب

الگَّبی

هٌبست ثطای وتبثربًِّبی وَزن اظ هٌؾط وتبثساضاى اًدبم ضسُ
است .لصا پژٍّص حبضط اظ ًَؿ وبضثطزی ثَزُ ٍ ثٌب ثِ هبّیت
هَضَؿ ،اّساف پژٍّص ٍ سإالّب ٍ فطضیِّب اظ ضٍش
پیوبیطی -تحلیلی استفبزُ هیوٌس .چطا وِ اظ ایي عطیك هیتَاى
ثِ ضز یب لجَل فطضیِ پژٍّص پطزاذت.
ثب تَخِ ثِ هَضَؿ پژٍّص ،پطسصًبهِای ضبهل  24سإال
ثستِ عطاحی ٍ ثِ فٌَاى اثعاض خوـآٍضی زازُّب استفبزُ ضس .اظ
ثیي  70پطسصًبهِ تَظیـ ضسُ ،زض ًْبیت 50پطسصًبهِ فَز
زازُ ضس .زض هطحلِ اٍّل پطسصًبهِّبی خبهقِ اٍّل (گطٍُ
زلفی) ضا پرص ٍ پس اظ خوـ آٍضی ًؾطا  ،پطسصًبهِّبی
خبهقِ زٍّم فَز

ضسُ است ٍ زض ول ًؾطا

هترػػبى ٍ

وبضضٌبسبى هَضز ثطضسی لطاض گطفت.
ضٍایی ثِ ثطضسی ضاثغِی ثیي اثعاض پژٍّص ٍ چبضچَة
ًؾطی ٍ پبیِی تئَضیىی پژٍّص هیپطزاظز .ثسیي هٌؾَض،
پطسصًبهِی ثِ وبض ضفتِ زض ایي پژٍّص زض اذتیبض ً5فط اظ
اسبتیس وتبثساضی ٍ اعالؿ ضسبًی لطاض گطفت تب هحتَای
پطسصّبی هٌسضج زض آى ضا هَضز ثطضسی لطاض زٌّس .زض ًْبیت،
پیطٌْبزّب ٍ اغالحب

اضائِ ضسُ ،زض تٌؾین پطسصًبهِ هٌؾَض

گطزیس .سپس ثب ثط عطف وطزى ًىب

هجْن ،پطسصًبهِی ًْبیی

زض اذتیبض خبهقِ آهبضی هَضز ًؾط لطاض گطفت.
ثطای ثطآٍضز پبیبیی ،پطسصًبهِ زض یه هغبلقِ همسهبتی ثط
ضٍی ً 20فط اظ وبضضٌبسبى اًتربة ضسُ اخطا گطزیس .خْت
ثطآٍضز پبیبیی پطسصًبهِ اظ ضٍش ّنسبًی زضًٍی (آلفبی
وطًٍجبخ) استفبزُ ضس .زض ایي ضٍش ضطیت پبیبیی ول
01
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پطسصًبهِ هحبسجِ ضس وِ ثطاثط ثب  0/88ثِ زست آهس .وِ لبثل

احتوبلی زض ًؾط گطفتِ ضسُ است .ظیطا خبهقِ آهبضی وبضضٌبسبى

لجَل هیثبضس (پبیبیی ثب ی  0/70لبثل لجَل هیثبضس).

زاضای پطاوٌسگی خغطافیبیی ثَزُ ٍ ثِ ّویي فلت اظ ضیَُ

الگَی هَضز ًؾط زض ایي پژٍّص ثط اسبس سبذتبض

ًوًَِگیطی عجمِای احتوبلی ثطای آًْب ٍ اظ ضٍش زلفی ثطای

ایفال ثطای وتبثربًِّبی وَزن ٍ

گطٍُ هترػػبى استفبزُ ضسُ است .زض ًتیدِ ثبظگطت

ًَخَاى زض ًَضتِّبی هرتلف استرطاج گطزیس .لصا اسبس وبض

پطسصًبهِّب اظ  70پطسصًبهِ تَظیـ ضسُ ثیي زٍ خبهقِ

تسٍیي یهپبضچِ آىّب ثَزُ ٍ اظ خْتی تىویل ٍ ّن افعایی

آهبضی فَق ،خبهقِ اٍّل ً 20فط اظ هترػػیي ٍ اسبتیس زض

هترػػبى زاذلی ثط هحتَای هَضز ًیبظ آى .ایي ذَاستِ

ضضتِ وتبثساضی یب وسبًی وِ زاضای سبثمِای حسالل  10سبلِ زض

ثِ ٍسیلِ عطاحی یه پطسصًبهِ ٍیژُ فولی ضس ٍ حبغل

ظهیٌِ وبض ثب وَزوبى ٍ ًَخَاًبى ثَزُاًس ،هغبثك ثب ضٍش زلفی

تحلیل آى زض ایي پژٍّص هٌقىس ضسُ است .

تطىیل زازُ است ٍ خبهقِ زٍّم ًیعً 30 ،فط اظ وبضضٌبسبى ثب

پیطٌْبزی زض سلسلِ اًتطبضا

ًؾطا

خبهقِ آهبضی هَضز ًؾط ،ولیِ وتبثساضاى هترػع زض ضضتِ

سبثمِ ضَضای وَزن ثَزًس .ثِ ضىلی وِ اٍّل پطسصًبهِّبی

وتبثساضی ٍ اعالؿضسبًی وِ استبزاى زاًطگبُّب ٍ وبضضٌبسبى ٍ

خبهقِ هترػػبى خوـ آٍضی ضسُ ٍ سپس پطسصًبهِّبی

وتبثساضاى وَزن هیثبضٌس .زض یه هغبلقِ اٍّلیِ اظ ایي افطاز

خبهقِ زٍم فَز

زازُ ضسُاًس.

ثطای تدعیِ ٍ تحلیل آهبضی ٍ یبفتِّب اظ ضٍشّبی آهبضی

تقساز ً 70فط ضٌبسبیی ضسًس .ایي افطاز زاضای ذػَغیب
هَضز ًؾط هحمك ثَزُ ٍ ثِ فٌَاى خبهقِ پژٍّص ثطگعیسُ

تَغیفی ٍ استٌجبعی زض زٍ ثرص هدعا استفبزُ هیضَز .زض

ضسًس .ثطای اًدبم ایي پژٍّص ضٍش ًوًَِگیطی عجمِای

ثرص ًرست تدعیِ ٍ تحلیل تَغیفی یبفتِّب ثِ غَض

هیبًگیي ،زضغس فطاٍاًی ٍ زض ثرص زٍّم اظ ضٍشّبی

فٌَاى ًوًَِ اعالفب

استٌجبعی :ثطای تَخیِ ثطذی پطسصّبی پژٍّص ٍ فطضیِّب

هیزّس ٍ زض اهتساز آى ثِ زلیل ووجَز فضب ثِ اّن یبفتِّبی

ٍ زازُّب

خوقیت ضٌبذتی خبهقِ

آهبضتی – استیَزًت 1ثِ وبض ثطزُ هیضَز .اعالفب

خوـآٍضی ضسُ زض ّط پژٍّص زض خساٍل تَظیـ فطاٍاًی

خٌسیت زٍ گطٍُ ضا زض اذتیبض لطاض

استرطاج ضسُ زض ثبة سبیط هطرػب
پژٍّص پطزاذتِ هیضَز.

ذالغِ ٍ اضائِ هیگطزز ٍ سپس اٍلَیت ّط هتغیط ًسجت ثِ
هتغیط زیگط تقییي هیضَز .ایي اٍلَیتّب ثِ ٍسیلِ آظهَى

جذيل .1تًزیع فراياوی ي درصذ متخصصان ي کارشىاسان شًرای

فطیسهي اًدبم هیضَز ٍ ثطای تْیِ خساٍل تَظیـ فطاٍاًی ٍ

کًدک تٍ تفکیک جىسیت

اًدبم آظهَىّب اظ ًطمافعاض ً SPSSسرِ  19استفبزُ ذَاّس

خٌسیت

ضس.
یافتههای پژوهص

ظى

پطسصّبی هطثَط ثِ ٍضقیت خوقیت ضٌبذتی خبهقِ
پژٍّص

هطز

ثب فٌبیت ثِ ایيوِ ایي هغبلقِ ثط ضٍی زٍ گطٍُ اظ
هترػػبى ٍ وبضضٌبسبى وَزوبى غَض

پصیطفتِ است .ثطای

ثطضسی زازُّب زض ایي هَضز پطسصًبهِ پژٍّص ثب  11سإال
ثطای هترػػبى وتبثساضی ٍ وبضضٌبسبى ّوىبض ضَضای وتبة ٍ
وَزن هَضز تدعیِ ٍ تحلیل لطاض گطفتِ است .خسٍل شیل ثِ
11

.T-Student1
04

ول

فطاٍاًی

زضغس
فطاًٍی

هترػػبى

13

65

وبضضٌبسبى

30

100

هترػػبى

7

35

وبضضٌبسبى
هترػػبى

20

100

وبضضٌبسبى

30

100

خسٍل  1تَظیـ فطاٍاًی ٍ زضغس وبضضٌبسبى ضَضای وتبة
ٍ وَزن ٍ هترػػبى وتبثساضی ضا ثِ تفىیه خٌسیت اضائِ
هیزّس .ثب تَخِ ثِ اعالفب

ایي خسٍل  65زضغس هترػػبى
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ضطوتوٌٌسُ زض پژٍّص ظى ّستٌس ٍ  35زضغس اظ آًْب هطز

ضَضا ثب ( 50زضغس) وبضضٌبسی ّستٌس ٍ زض ضتجِ زٍّم ثب 40

ثَزُاًس .زض هَضز وبضضٌبسبى ّوىبض (هٌؾَض اظ وبضضٌبسبى

زضغس زاضای هسضن وبضضٌبسی اضضس ّستٌس.

ّوىبض ،وسبًی است وِ اظ ضضتِّبی هرتلف فلوی تحت

سبثمِ وبضی خبهقِ پژٍّص

فٌَاى وبضضٌبس ضَضای وتبة وَزن ثب ایي ضَضا ّوىبضی

هترػػبى ٍ وبضضٌبسبى ّوىبض ضَضای وَزن ثِ تفىیه

زاضتِ ٍ سبلیبى هتوبزی است وِ زض ثبة ًیبظّب ٍ ًَضتِّبی

سبثمِ وبضی ثب  60زضغس زض اٍلَیت ًرست ًؾطا

زض سٌیي

فلوی ٍ غیط فلوی وَزوبى ٍ ًَخَاًبى وطَضهبى زاضای تألیفب

 ٍ 26ثب تط لطاض زاضًس 23/3 .زضغس وبضضٌبسبى ًیع زض ثْتطیي

ٍ فقبلیتّبی هتقسز ّستٌس) ًیع توبهی آًْب ثب ( 100زضغس)

ٍ ثیطتطیي حبلت سبثمِای ثیي  11الی  15سبل ضا زاضتِاًس ٍ

ظىّب ّستٌس ٍ ّیچ هطزی ضطوت ًساضتِ است.

 16/7زضغس آًبى سبثمِ ثیي  1الی  5سبل ضا زض ضتجِ ثقسی

ًؾطا

سغح تحػیال خبهقِ پژٍّص

اوتسبة ًوَزُاًس

آضٌبیی ثب ذػَغیب شٌّی ٍ ضفتبضی وَزوبى

هترػػبى وتبثساضی ثب  65زضغس زاضای سغح
تحػیالتی زوتطی ثَزًس ٍ ثب تطیي هیعاى وبضضٌبسبى ّوىبض

جذيل .4آزمًن تی –استیًدوت در زمیىٍ میسان آشىایی متخصصان ي کارشىاسان تا خصًصیات رَىی ي رفتاری کًدکان
 95زضغس

سغح هقٌی

زضخِ

اعویٌبى

زاضی

آظازی

0/000

18

3/63

0/000

28

3/72

ثب

پبییي

.919

.344

1/06

.39

هیبًگیي

همساض t

ًوًَِ

4/60

19

4/42

29

گَیِ
هیعاى آضٌبیی هترػػبى وتبثساضی
ثب وَزوبى
هیعاى آضٌبیی وبضضٌبسبى ّوىبض ضَضای وَزن

ثطضسی زازُّبی استرطاخی اظ خسٍل  2اظ آظهَى فَق

هیثبضس ،هیتَاى چٌیي استٌجبط ًوَز وِ اذتالف هَخَز زض

ثیبًگط ایي است وِ همساض تی – استیَزًت ثطای هترػػبى

هیبًگیي هقٌی زاض است ٍ تفبٍ

هیبًگیي لبثل تأییس است .اظ

وتبثساضی ثطاثط  4/60است ٍ ثطای وبضضٌبسبى  4/42است.

عطفی زیگط چَى وطاًِ پبییي ٍ ثب ی ًؾطا

هیبًگیي ًؾطا

ّط زٍ گطٍُ اظ هیبًگیي ًوًَِ  3ثب تط لطاض

گطفتِ ٍ ًطبى اظ ٍخَز اذتالف هیبًگیي ٍ هثجت ثَزى ًؾطا

هثجت ثَزُ است ،هیتَاى پصیطفت وِ هثجت ثَزى ًؾطا
فجَض آى اظ هیبًِ ًؾطا

ضطٍض

استّ .نچٌیي ثب فٌبیت ثِ ایيوِ سغح هقٌی زاضی زض ّط زٍ
گطٍُ ثطاثط  0 /000ثَزُ ٍ اظ سغح هقٌی زاضی  0/05پبییيتط

زض ّط زٍ گطٍُ
ٍ

ثِ سوت ثب هَضز پصیطش هیثبضس.

تسٍیي الگَی هٌبست اظ هٌؾط هترػػبى ٍ

وبضضٌبسبى ّوىبض ضَضای وتبة ٍ وَزن

جذيل .8آزمًن تی  -استیًدوت در زمیىٍ ضريرت تذيیه الگًی مىاسة ترای کتاتخاوٍَای کًدک از مىظر متخصصان
95زضغس اعویٌبى
ثب

پبییي

1/95

1/25

1/91

1/63

سغح هقٌی

زضخِ

زاضی

آظازی

0/000

18

0/000

هیبًگیي

29

4/58
4/77

همساض t

9/93
22/49

ًوًَِ
19
30

گَیِ
ضطٍض
ضطٍض

اظ هٌؾط هترػػبى وتبثساضی
اظ هٌؾط وبضضٌبسبى ضَضای وتبة ٍ
وَزن

داًشگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ تْراى شوال ،سال ًْن ،شوارُ ،32بْار 1395
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ارائِ الگَی هٌاسب کتابخاًِّای کَدکاى از هٌظر کتابذاراى هتخصص

ثطضسی زازُّبی استرطاخی خسٍل  3اظ آظهَى فَق ثیبًگط

ٍ تَاًستِ است اوثطیت ًیبظّبی هَضز اًتؾبض ضا وِ زض

ایي است وِ همساض تی – استیَزًت ثطای هترػػبى وتبثساضی

وٌَاًسیَى حمَق وَزن اضبضُ ضسُ پَضص زّس .زض ًتیدِ

ثطاثط  9/93است ٍ ثطای وبضضٌبسبى  22/49است .هیبًگیي

آظهَى هیبًگیي تی – تست ًیع ًوطُ هیبًگیي ثِ زست آهسُ

ّط زٍ گطٍُ اظ هیبًگیي ًوًَِ  3ثب تط لطاض گطفتِ ٍ

هیثبضس

ًؾطا

ًطبى اظ ٍخَز اذتالف هیبًگیي ٍ هثجت ثَزى ًؾطا

است.

 2/87ضس .ایي ًوطُ اظ ًوطُ هالن  2وِ هیبًِ ًؾطا
ثب تط ضفتِ ٍ اظ ایي حیث ًیع ًؾطا

گطایص ذبغی ضا ثِ

ّنچٌیي ثب فٌبیت ثِ ایي وِ سغح هقٌی زاضی زض ّط زٍ گطٍُ

سوت ثب یب هغبثمت الگَ ثب ّسف هَضز ًؾط ٍ ثىط ثَزى ٍ

ثطاثط 0/000ثَزُ ٍ اظ سغح هقٌی زاضی  0/05پبییيتط هیثبضس،

اخطا ًطسى آى تب ظهبى حبضط ًطبى زاز.

هیتَاى چٌیي استٌجبط ًوَز وِ اذتالف هَخَز زض هیبًگیي
هقٌیزاض است ٍ تفبٍ

هیبًگیي لبثل تأییس است .اظ عطفی
زض ّط زٍ گطٍُ هثجت
ٍ فجَض آى

زاضی ذَثی 0/000ضا زض ثط گطفتِ ٍ زض ایي هَضز ًطبى زاز اظ

ثِ سوت ثب هَضز پصیطش هیثبضس .ایي یقٌی

هیبًِ فجَض ًوَزُاین .زض ًْبیت ثِ هیبًگیي  3/28پصیطش هٌبست

ثَزُ است ،هیتَاى پصیطفت وِ هثجت ثَزى ًؾطا
ضطٍض

تَاًستِ توبم هَاز هطثَط ثِ وتبثربًِ وَزوبى ضا پَضص زّس؟
آظهَى تی – استیَزًت زض ذػَظ ایي پطسص سغح هقٌی

زیگط چَى وطاًِ پبییي ٍ ثب ی ًؾطا
اظ هیبًِ ًؾطا

پطسص  : 2آیب الگَی هطثَط ثِ هَاز وتبثربًِی وَزوبى

تسٍیي الگَ ثب هقیبض لبثل هالحؾِای ضٍ ثِ ضٍ ثَزُ ٍ

لبثل پصیطش اوثطیت ثب یی اظ خبهقِ پژٍّص زض زٍ گطٍُ
هترػػبى وتبثساضی ٍ وبضضٌبسبى ّوىبض ضَضای وتبة ٍ
وَزن لطاض گطفتِ است.

ٍ لبثل لجَلی ضا هطبّسُ هیوٌین.
پطسص  :3آیب الگَی ذسهب  ،زض وتبثربًِ وَزوبى ،ولیِ
ًیبظّبی اعالؿ ضسبًی وَزوبى ضا هسًؾط لطاض گطفتِ است؟
آظهَى تی تست سغح هقٌی زاضی لبثل لجَلی  0/000ضا زض

پژٍّص حبضط اظ  10سإال پژٍّطی ٍ ّنچٌیي  10الگَی

ثط گطفتِ ٍ زض ّط زٍ هَضز ًطبى زاز اظ هیبًِ فجَض ًوَزُاین.

هٌغجك ثب آًْب ثطذَضزاض است .ضًٍس ثطضسی ٍ هغبلقِ یبفتِّب زض

یقٌی اظ ًوطُ هالن  2وِ ًوطُ هالن ثَزُ ثب اتربش هیبًگیي

ایي هغبلقِ ثط هجٌبی اضائِ هتي الگَ ٍ عطح سإال پژٍّطی ٍ

 3/13فجَض ًوَزُاین.

پطسصًبهِ زض

پطسص  : 4آیب الگَی هٌبثـ اًسبًی تأهیي وٌٌسُ هْبض ّبی

ّنچٌیي ثیبى ًتبیح ثِ زست آهسُ اظ سإا

ثبة ّط الگَ ذَاّس ثَز .سپس الگَی هطبّسُ ضسُ ٍ تأییس

هَضز ًیبظ ٍ هغلَة ًیطٍی اًسبًی زض وتبثربًِ وَزوبى ضا ضبهل

ضسُ هطتجظ زض پبیبى همبلِ آٍضزُ هیضَزّ .نچٌیي عیف زضخِ

هیضَز؟

ثٌسی پبسدّب زض ضاثغِ ثب پطسصّبی پژٍّص زض ّط هَضز ثب

آظهَى تی – استیَزًت زض ذػَظ ایي پطسص سغح هقٌی

چْبضگبًِ شیل اًدبم پصیطفت وِ زض آى ثب زض

زاضی ذَثی  0/000ضا زض ثط گطفتِ ٍ زض ّط زٍ هَضز ًطبى زاز

ًؾط گطفتي زٍ گعیٌِ ًیل ثِ اّساف ٍ اخطا ًطسُ زض هقیبضّبی

اظ هیبًِ فجَض ًوَزُاین .یقٌی اظ ًوطُ هالن  2وِ ًوطُ هالن

اضظضگصاضی ضسُ ،ثب ضتجِ  3ثطای اخطا ًطسُ ٍ  4ثطای ًیل ثِ ّسف،

ثَزُ ثب اتربش هیبًگیي 3/06فجَض وٌین.

تطویت سإا

ٍ ضتجِ  2ثطای هطاحل ثطًبهِ ضیعی ٍ ،زض ًْبیت  1ثطای هالحؾب
تىویلی لبثلیت سٌدص ضٍضي ضس.
پطسص  : 1آیب هَضَفب

هطثَط ثِ الگَی ضفـ ًیبظّبی

پطسص  :5آیب ثب تَخِ ثِ هفبز الگَی تجلیغب

ٍ تطٍیح

هیتَاًین ثِ عَض هساٍم ٍ هىطض زض وتبثربًِّبی وَزن
هَخجب

ضضبیتهٌسی ضا ثِ ٍخَز آٍضین ؟

ذطزسب ى ٍ وَزوبى زُ هبزُ وٌَاًسیَى حمَق وَزن ضا ضبهل

ثِ ٍسیلِ آظهَى زض ذػَظ سغح هقٌیزاضی 0/ 000ثِ زست

هیضَز؟ (پیوبى خْبًی حمَق وَزن).

آهسُ وِ ووتط اظ ( )0/05سغح هقٌیزاضی هَضز لجَل است.

زض هدوَؿ آضاء ثِ زست آهسُ ٍ حبغل ضسُ هیتَاى گفت

سغح هقٌیزاضی هٌبسجی هطبّسُ ضس (ّ .)p<0.05نچٌیي

وِ ایي الگَ اظ ثبثت ضفـ ًیبظ وَزوبى ٍ ًَخَاًبى ثب هَفك ثَزُ

وطاًِ پبییي ٍ ثب ی زازُّب وِ هثجت ثَزُ است ایي ًیع ثِ لحبػ

00
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هقٌبیی ًطبًی اظ لجَل پصیطش هٌبست ایي الگَ ثَزُ ٍ ثسیي

ًوطُ هیبًگیي ثِ زست آهسُ ( )3/11ثطای هترػػبى اظ ًوطُ

هقٌی است وِ هیتَاى ثب اعویٌبى ( 95زضغس) پصیطفت وِ

هالن  2وِ هیبًِ ًؾطا

هَافك الگَ هیثبضٌس ٍ ًوطُ هیبًگیي ثِ زست آهسُ ( )3/05اظ

گطایص ذبغی ضا ثِ سوت ثب یب تَاًبیی الگَی اًتربة زض

ًوطُ هالن  2وِ هیبًِ ًؾطا

است ثب تط ضفتِ است.

پطسص  :6هحتَای الگَی هسیطیت ٍ اضظضیبثی هیتَاًس ثِ
عَض پَیب خَاةگَی وتبثربًِّبی وَزن ثبضس؟
ًؾطا

پَضص ّوِ گطٍُّبی خبهقِ زاضز ٍ ثِ ذػَظ سغح هقٌی
زاضی ( )0/000ثِ زست آهسُ وِ ووتط اظ ( )0/05سغح هقٌی
زاضی هَضز لجَل ثِ لحبػ آهبضی است ٍ ثِ هقٌی لجَل یب

ًوطُ هیبًگیي ثِ زست آهسُ  3/20اظ ًوطُ هالن  2وِ هیبًِ
است ثب تط ضفتِ ٍ اظ ایي حیث ًؾطا

است ثب تط ضفتِ ٍ اظ ایي حیث ًؾطا

گطایص ذبغی

ضا ثِ سوت ثب یب تَاًبیی الگَی هسیطیت ٍ اضظضیبثی ًطبى

پصیطش الگَی اًتربة ثب اعویٌبى ثب ی 95زضغس زاضز.
پطسص  :9آیب تقییي ثَزخِ وتبثربًِّبی وَزوبى اظ عطیك
ایي الگَ لبثل پیص ثیٌی یب لبثل استفبزُ هیثبضس؟
ضٍضي ضس وِ ًوطُ هیبًگیي ثِ زست آهسُ ( )3/09اظ ًوطُ

هیزّس .ثِ ذػَظ سغح هقٌی زاضی ( )0/000ثِ زست آهسُ
وِ ووتط اظ ( )0/05سغح هقٌی زاضی هَضز لجَل ثِ لحبػ

هالن  2وِ هیبًِ ًؾطا

آهبضی است ،سغح هقٌیزاضی هٌبسجی هحسَة هیگطزز ٍ

گطایص ذبغی ضا ثِ سوت ثب یب تَاًبیی الگَ زض تَخِ ثِ

وطاًِ پبییي ٍ ثب ی زازُّب ًیع وِ هثجت ثَزُ است ایي ًیع ثِ

ثَزخِ ٍ گستطش ٍ ضضس ثَزخِ ٍ آیٌسُ ًگطی زاضتِ است ٍ

لحبػ هقٌبیی ًطبًی اظ لجَل پصیطش هٌبست ایي الگَ ثَزُ ٍ

ثِ ذػَظ سغح هقٌیزاضی ( )0/000ثِ زست آهسُ وِ ووتط

ثسیي هقٌی است وِ هیتَاى ثب اعویٌبى ( 95زضغس) پصیطفت وِ

اظ ( )0/05سغح هقٌی زاضی هَضز لجَل ثِ لحبػ آهبضی است ٍ

پصیطش الگَ زض حس لبثل هالحؾِای ثَزُ است.

سغح هقٌیزاضی هٌبسجی هالحؾِ هیگطزز( ّ .)p<0.05نچٌیي

پطسص  :7آیب ولیِ ًیبظهٌسیّبی وَزوبى زض سِ همغـ سٌی
زض الگَی فضب ٍ ٍسبیل تدْیعا

هَضز تَخِ لطاض گطفتِ

است ثب تط ضفتِ ٍ اظ ایي حیث ًؾطا

وطاًِ پبییي ٍ ثب ی زازُّب وِ هثجت ثَزُ ٍ ایي ًیع ثِ لحبػ
هقٌبیی ًطبًی اظ لجَل پصیطش هٌبست ایي الگَ هیثبضس.
پطسص  : 10ثب تَخِ ثِ ًیبظّبی اعالفبتی وَزوبى ،هفبز

است؟
زض ًتیدِ آظهَى تی تست ثب زض ًؾط گطفتي زٍ گعیٌِ ًیل ثِ

الگَی ضجىِ ًیبظّبی اضتجبعی ،حلمِّبی اغلی ٍ ضٍ ثِ تقبهل

اّساف ٍ اخطا ًطسُ زض هقیبضّبی اضظضگصاضی ضسُ ثب ضتجِ 3

خْت تَسقِ اهَضا

ثطای اخطاء ًطسُ 4 ٍ ،ثطای ًیل ثِ ّسف ٍ لبثلیت سٌدص وِ

ًوطُ هیبًگیي ثِ زست آهسُ ( )3/15اظ ًوطُ هالن  2وِ هیبًِ

زض ول زاضای  4گعیٌِ یب هقیبض اعالفبتی ثَز ،ضٍضي ضس وِ

ًؾطا

گطایص ذبغی

ًوطُ هیبًگیي ثِ زست آهسُ ( )3/21اظ ًوطُ هالن  2وِ هیبًِ

ضا ثِ سوت ثب یب تَاًبیی الگَی ضجىِ ثِ ًیبظّبی اضتجبعی،

گطایص ذبغی

وَزوبى

ًؾطا

است ثب تط ضفتِ ٍ اظ ایي حیث ًؾطا

وَزوبى ضا زض ثط هیگیطز؟

است ثب تط ضفتِ ٍ اظ ایي حیث ًؾطا

حلمِّبی اغلی ٍ ضٍ ثِ تقبهل خْت تَسقِ اهَضا

ضا ثِ سوت ثب یب تَاًبیی الگَی هحیظ ٍ فضب زض تَخِ ثِ

زاضتِ است .ثِ ذػَظ سغح هقٌی زاضی ( )0/000ثِ زست

ًیبظّبی وَزن زض سِ همغـ سٌی هرتلف زاضتِ است .ثِ

آهسُ وِ ووتط اظ ( )0/05وِ سغح هقٌیزاضی هٌبسجی هالحؾِ

ذػَظ سغح هقٌی زاضی ( )0/000ثِ زست آهسُ وِ ووتط اظ

هیگطزز ( ّ .)p<0.05نچٌیي وطاًِ پبییي ٍ ثب ی زازُّب وِ

( )0/05یقٌی سغح هقٌی زاضی هَضز لجَل ثِ لحبػ آهبضی

هثجت ثَزُ ٍ ایي ًیع ثِ لحبػ هقٌبیی ًطبًی اظ لجَل ٍ پصیطش

است .ایي ثِ هقٌی لجَل یب پصیطش ثب اعویٌبى ثب ی  95زضغس

هٌبست ایي الگَ است.

زاضز.
پطسص  :8آیب الگَی هقیبض اًتربة تَاًستِ ّوِ گطٍُّبی
خبهقِ هَضز ًؾط ضا پَضص زّس؟
داًشگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ تْراى شوال ،سال ًْن ،شوارُ ،32بْار 1395

زض ایي ثطضسی زٍ فطضیِ ثِ ضطح شیل هغطح ضسُ وِ زض
خْت تأییس یب ضز آى ثب تَخِ ثِ یبفتِّبی ثِ زست آهسُ اظ
آظهَى سٌدص هیبًگیي تی تست استفبزُ ضسُ است .فلت
04

ارائِ الگَی هٌاسب کتابخاًِّای کَدکاى از هٌظر کتابذاراى هتخصص

استفبزُ اظ آظهَى فَق همبیسِ فیٌی هیبًگیيّبی ًؾطا
ثبة ّط یه اظ سإا

زض

وتبثساضی ٍ وبضضٌبسبى ّوىبض ضَضای وتبة وَزن هیثبضٌس.

هغطح ضسُ زض ثبة الگَّبی  10گبًِ

لبثل یبزآٍضی است وِ گعیٌِّبی ًیل ثِ ّسف (لبثل اضظضیبثی)
ٍ اخطا ًطسى ایي الگَ تبوٌَى زض هدوَؿ زٍ اٍلَیتی ثَزُاًس

هیثبضس.
فطضیِ ضوبضُ  1پژٍّص :توبهی الگَّبی  10گبًِ اضائِ ضسُ

وِ ثب ّسف تأییس الگَ هالن لطاض گطفتِاًس.

زاضای سغح پصیطش ثب ی ( 50زضغس) اظ سَی هترػػبى
جذيل .0آزمًن تی – استیًدوت وظرات جامعٍ پژيَش در خصًص الگًَای کتاتخاوٍَای کًدک
اضظش تست ( هیبًِ ًؾطا
 %95اعویٌبى

04

وطاًِ ثب

وطاًِ پبییي

هیبًگیي

)=2

هیبًگیي

سغح هقٌی

زضخِ

زاضی

آظازی

همساض تی

پطسصّب

ضوبضُ

ول

الگَ

الگَ
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.000
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2
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.000
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.000
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4

3/42

2/78
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.000
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5

3/46

2/87

3/163

.000

48

21/546

6

3/40

2/84

3/120

.000

49

22/459

7

3/30

2/78

3/041

.000

48

23/341

8

3/10

2/49

2/796

.000

48

18/459

9

3/45

2/87

3/163

.000

48

21/985

10

3/48

2/92

3/200

.000

49

22/862

11

3/46

2/94

3/200

.000

49

24/440

12

3/51

2/89

3.200

.000

44

20/726

13

3/39

2/78

3/83

.000

47

20/374

14

3/50

2/92

3/208

.000

47

22/014

15

3/60

3/11

3/354

.000

47

27/742

16

3/52

2/93

3/223

.000

47

22/028

17

3/34

2/66

3/000

.000

45

17/922

18

3/25

2/67

2/959

.000

48

20/312

19

3/49

2/96

3/224

.000

48

24/563

20

3/38

2/83

3/104

.000

47

22/622

21

3/44

2/97

3/204

.000

48

22/487

22

الگَی

3/45

2/92

3/184

.000

48

24/012
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3/37

2/79

3/080

.000

49

21/207
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فصلًاهِ داًش شٌاسی (علَم کتابذاری ٍ اطالع رساًی ٍ فٌاٍری اطالعات)

بتَل رضائی قوی | دکتر هحسي حویذ

زازُّبی ثب اضظش ٍ لبثل هطبّسُ زض خسٍل ً 4طبًگط ایي است

فطضیِ هغطح ضسُ هَضز پصیطش یب لجَل توبهی افضبی خبهقِ

وِ توبهی هیبًگیيّبی ول ثب تط اظ هیبًگیي  2یب سغح هیبًِ

پژٍّص ٍالـ ضسُ است .لصا هیتَاى گفت فطضیِ پژٍّص

اظ

هَضز تأییس لطاض گطفتِاست ٍ هیتَاى پصیطش لبثل تَخیْی ضا

ًؾطا

لطاض گطفتِ است ٍ ایي ًطبى اظ فجَض توبهی ًؾطا

حس هتَسظ ثِ سوت ثب هیثبضس .اظ عطفی وطاًِ پبییي ٍ ثب ی
ًؾطا

ثطای الگَّب فٌَاى ًوَز.

زض هَضز ّوِ الگَّب هثجت است ٍ ایي ًیع ًطبًی اظ

فطضیِ ضوبضُ  2پژٍّص :فولىطز وًٌَی وتبثربًِّبی

تأییس زض حس لبثل هالحؾِ یب لبثل لجَل زاضزّ .نچٌیي سغح

وَزن اظ سَی هترػػبى وتبثساضی ٍ وبضضٌبسبى ّوىبض

هقٌی زاضی حبغل آهسُ زض ّوِ هَاضز گَیبی ایي است وِ زض

ضَضای وتبة وَزن زض سغحی ،ووتط اظ حس هتَسظ لطاض زاضز.

سغح ( ٍ )p<0.05ووتط زاضای سغح هقٌی زاضی هٌبسجی

زض خْت ًیل ثِ فطضیِ فَق اظ آظهَى ته ًوًَِای تی-

ّستین .لصا ثب تَخِ ثِ ضَاّس اضائِ ضسُ زض ایي خسٍل

تست استفبزُ ضس ٍ فلت آى فطاّن سبظی تَاى همبیسِای ثطای

اعالفبتی وِ ًتیدِ ذطٍخی آظهَى آهبضی ثَزُ ًطبى هیزّس وِ

زستیبثی ثِ سغح زلیك ًؾطا

اضائِ ضسُ است.

جذيل .4آزمًن تی – استیًدوت در زمیىٍ عملکرد کىًوی کتاتخاوٍَای کًدک از مىظر متخصصان
95زضغس

سغح هقٌی

اعویٌبى

زاضی

هیبًگیي

زضخِ آظازی

همساض t

گَیِ

ًوًَِ

ثب

پبییي

/016.

18

2/53

-2/67

19

فولىطز اظ هٌؾط هترػػبى وتبثساضی

-.10

-.85

/003

28

2/48

-3/19

29

فولىطز اظ هٌؾط وبضضٌبسبى ضَضای وتبة ٍ

-.19

-.85

وَزن

ثطضسی زازُّبی استرطاخی اظ آظهَى فَق زض خسٍل  5ثیبًگط ایي

اعویٌبى پصیطفت وِ فولىطز وًٌَی آًْب ثسیبض ضقیف ثطآٍضز ضسُ

است وِ همساض تی – استیَزًت ثطای هترػػبى وتبثساضی ثطاثط

است.

 -2/67است ٍ ثطای وبضضٌبسبى  -3/19است .هیبًگیي ًؾطا

ّط

زٍ گطٍُ اظ هیبًگیي هقیبض 3پبییيتط لطاض گطفتِ ٍ ًطبى اظ ٍخَز
اذتالف هیبًگیي ٍ هٌفی ثَزى ًؾطا

استّ .نچٌیي ثب فٌبیت ثِ

ایي وِ سغح هقٌی زاضی زض گطٍُ هترػػبى وتبثساضی ثطاثط
 ٍ 0/016زض هَضز وبضضٌبسبى  0/003ثَزُ ٍ ّط زٍ اظ سغح هقٌی

بحث و نتیجه گیزی
یبفتِّب ثِ ذَثی ًطبى زازًس وِ آًچِ خبهقِ پژٍّص ثیبى
ًوَزُ اظ چِ ون ٍ ویفی ثطذَضزاضًس .اّن ًتبیح ثسیي لطاضًس:
-

هطبضوت  65زضغسی هترػػبى وتبثساضی ثب

زاضی  0/05پبییيتط هیثبضٌس ،هیتَاى چٌیي استٌجبط ًوَز وِ

خٌسیت ظى زض همبثل هطبضوت  35زضغسی هطزّب زض

هیبًگیي لبثل

پژٍّص ٍ ،هطبضوت  100زضغسی ظىّب زض گطٍُ

تأییس است .اظ عطفی زیگط چَى وطاًِ پبییي ٍ ثب ی ًؾطا زض ّط

وبضضٌبسبى ضَضا .پژٍّصّبی هطبثِ چَى ثرتیبضی

ٍ

(  ٍ ) 1388ضوسبیی فطز (ً )1389یع ثِ زستِ

فجَض آى اظ هیبًِ ًؾطا ثِ سوت ثب هَضز پصیطش ًویثبضس .یقٌی

ثٌسیّبی هطبثْی زض تمسین ثٌسی خٌسیتی زست

ٍضقیت ضقیفی حبون است ٍ اوثطیت خبهقِ پژٍّص هقتمسًس

یبفتٌس.

اذتالف هَخَز زض هیبًگیي هقٌی زاض است ٍ تفبٍ

زٍ گطٍُ هٌفی ثَزُ است ،هیتَاى گفت وِ هثجت ثَزى ًؾطا

وتبثربًِّبی وًٌَی فولىطزی ووتط اظ حس اًتؾبض یب حس هتَسظ ضا
زاضا ّستٌس  .لصا فطضیِ فَق هَضز تأییس لطاض هیگیطز ٍ هیتَاى ثب

داًشگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ تْراى شوال ،سال ًْن ،شوارُ ،32بْار 1395

-

اوثطیت  85زضغسی هترػػبى ٍ  56/7زضغسی
وبضضٌبسبى ضطوت وٌٌسُ زض ایي ّن ًؾطی ،زاضای
04

ارائِ الگَی هٌاسب کتابخاًِّای کَدکاى از هٌظر کتابذاراى هتخصص

-

هیبًگیي سٌی ثب ی  41سبل ثَزًس .ایي هَضز ثب ّیچ

ضقیف وتبثربًِّبی وَزن اشفبى زاضتِ ٍ ّنچٌیي

یه اظ پژٍّصّبی گصضتِ ّنذَاًی ًساضت.

ایي ًىتِ ًیع اظ زیس وبضضٌبسبى ثب  58/42زضغس

هترػػبى ثب زاضتي هیبًگیي سٌی فٌَاى ضسُ زض ثب

ضقف هطبّسُ هیضَز ٍ اظ ایي ثبثت یه ًَؿ ّن

زاضای سبثمِ ثب یی ًیع هیثبضٌس ٍ ایي سبثمِ ثب

ًؾطی لبثل ضؤیت است .زض ثبة فولىطز وتبثربًِّب

احتسبة هَاضز ثسٍى پبسد زض ایي گَیِ ثِ 66/67

شاوط ضْطن(ً )1389یع ثِ اضظیبثی ذسهب

زضغس زض سغح  26سبل ٍ ثب تط هیثبضس .زض گطٍُ

وتبثربًِّبی وبًَى پطٍضش فىطی پطزاذت.

وبضضٌبسبى ،ثب تطیي سَاثك زض  11الی  15سبل ثب
-

-

تسٍیي الگَ آظهَى تی –

( 30/43زضغس) هیثبضس.

تست غَض

زض ظهیٌِ ضٌبذت خبهقِ پژٍّص اظ ذػَغیب

ذَض تَخْی حبغل آهسُ است .زستیبثی ثِ هیبًگیي

شٌّی ٍ ضفتبضی وَزوبى ثب آظهَى تی -تست ثِ فول

 4/58ثطای هترػػبى ٍ  4/77ثطای گطٍُ وبضضٌبسبى

آهسُ ًطبى زازُ ضس وِ ثب هیبًگیيّبی  3/63ثطای

اظ ّویي ًتبیح ثَز .زض ٍالـ هیبًگیي زٍ گطًٍُ ،طبى

گطفتِ هقلَم ًوَز وِ هیبًگیيّبی زض

هترػػبى 3/72 ٍ ،ثطای وبضضٌبسبى ٍ تأییس سغح

زاز ثب ً 4/67ؾطا

هقٌی زاضی ثِ زست آهسُ ٍ ثب فجَض اظ ًوطُ هیبًگیي

آى ّستٌسّ .یچ یه اظ پژٍّصّبی زاذلی زض

 3هَضز ًؾط ٍ زض هدوَؿ زستیبثی ثِ هیبًگیي ولی

گصضتِ زض ثبة الگَُّب ًجَزًس .تٌْب هَضز تالش ثِ

 3/67ضٌبذت هٌبسجی ٍ زض حس اًتؾبضی زض خبهقِ

یه خبی ثس ( ) 3122زض ثبة تدعیِ ٍ تحلیل

پژٍّص هطبّسُ ضس .پژٍّص هطبثْی تَسظ

الگَُّبی تَغیفی وتبثربًِّبست.

سبضاضذص ( )1389زض ثبة تطویت ٍ توبیعّب
زستًَضتِّب ٍ ذػَغیب

-

شٌّی وَزوبى اًدبم

هَافك ثب تسٍیي الگَ ٍ ضطٍض

اهب زض ایي خب ثسٍى ّیچ گًَِ گستطش والهی ثِ اّن
ًتبیح زض ظهیٌِ الگَّبی زُ گبًِ ثِ غَض

ضسُ ثَز.
-

زض ظهیٌِ سٌچص ضطٍض

زض

خسٍلی

اعالفبتی اضبضُ هیضَز:

زض ظهیٌِ فولىطز وًٌَی وتبثربًِّبی وَزن (52/63
زضغسی) هترػػبى ثِ فولىطز ضقیف ٍ ذیلی
جذيل .4جمع تىذی ي وتیجٍ گیری کلی الگًَای دٌ گاوٍ کتاتخاوٍَای کًدکان از مىظر متخصصان
ضوبضُ الگَ
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زضغس ًؾطا

ً 20فط

زضغس ًؾطا

ً 30فط

گطٍُ زلفی

وبضضٌبسبى ضَضا

زضغس ًؾطا
ًؾطا

هدوَؿ
ً 50فط

ًتیدِ ولی حبغل ضسُ

1

87/5

80

83/7

تأییس الگَ

2

75

83/3

79/1

تأییس الگَ

3

80

73/3

76/6

تأییس الگَ

4

75

81/6

78/3

تأییس الگَ

5

73/3

77/7

75/5

تأییس الگَ

6

77/5

71/6

74/5

تأییس الگَ

7

78/3

77/7

78/5

تأییس الگَ

8

80

68/3

74/1

تأییس الگَ

9

73/3

78/8

76/1

تأییس الگَ

10

85

80

82/5

تأییس الگَ
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هیبًگیي ًتبیح ولی الگَّبی زُ گبًِ وتبثربًِّبی وَزن
.1

هدوَؿ ًؾطا

سبذتبضّبی آى اظ لجیل هَاز چبپی (وتت،
ًططیب

ً 20فط اسبتیس هترػع :هیبًگیي 10

الگَ اظ ًؾط خبهقِ پژٍّص  86/49زضغس گطزیس؛
ّ .2نچٌیي زض هدوَؿ ًؾطا

ازٍاضی ،هدال  ،گبٌّبهِ ًٍ )...ططیب

هطتجظ ثب ًمبضی ٍ وبضتَى ،وتبثچِّب ،ضسبًِّبی

زٍ خبهقِ پژٍّص زض ول 50

زیساضی ٍ ضٌیساضی (سی زی ،زی ٍی زیًَ ،اض

ًفط :هیبًگیي  10الگَ اظ ًؾط ول خبهقِ پژٍّص 77/89

وبست) اسجبة ثبظیّب ،ثبظیّبی آهَظضی (یبز
زٌّسُ) ضایبًِ ٍ ًطم افعاض ،اضتجبعب

زضغس هیثبضس؛
 .3هدوَؿ ًؾطا

ً 30فط وبضضٌبسبى ّوىبض ضَضای وتبة

اضتجبط خوقی ،ایٌتطًت ،ضجىِّبی هحلی ،هلی،

وَزن :هیبًگیي  10الگَ اظ ًؾط خبهقِ پژٍّص70/03
زضغس ثَزُ است.

(ٍسبیل

فطا هلی) زض ثط زاضتِ ثبضٌس؛
-

هَاز وتبثربًِای خسیس تَلیس ضسُ ثِ عَض
زٍضُای افعٍزُ ضًَس؛

-

الگَّبی هٌبست وتبثربًِّبی وَزوبى
لجل اظ شوط الگَّب ثبیس یبزآٍض ضَین وِ ّط زُ ضبذع هغطح
ضسُ زاضای اهتیبظا

ذبغی ثَزُاًس وِ زض خسٍل ضوبضُ  6لبثل

هالحؾِ است ٍ .لی آى چِ زض شیل آٍضزُ ضسُ تلفیك الگَّبی

وَزوبى زیسُ ضَز.

الگَی :3ذسهب
-

هَضز هغبلقِ ٍ استرطاج ضسُ اظ هٌبثـ ٍ هتَى شوط ضسُ زض ثیبى
هسئلِ پژٍّص ثِ ّوطاُ زیسگبُّبی تىویلی ٍ اضظًسُ خبهقِ

تساضن هَاز هَضز ًیبظ ثطای ّوِ همبعـ سٌی

اضائِ آهَظش زض هْبض ّبی وتبثربًِ ٍ سَاز
آهَظی ٍ اعالؿ ضسبًی

-

پژٍّص

آهَظش هْبضتْبی ثَهی ثط اسبس هٌغمِ
خغطافیبیی؛

الگَی :1ضفـ ًیبظّبی وَزوبى ٍ ذطزسب ى
-

-

حك زستطسی آظاز ٍ ضایگبى ثِ هٌبثـ ،اعالفب ،
ثطًبهِّب ٍ زیگط ضطایظ ضا ثِ عَض ثطاثط ٍ غطف
ًؾط اظً :ژاز ،خٌس ،ظهیٌِّب ٍ سَاثك هصّجی،

-

هْبض ّب ٍ تَاًبییّبی ضرػی ثطای وَزوبى

زض ًؾط گطفتِ ضَز؛
-

ًیبظ سٌدی وَزوبى ،ثبیس زض ّط وطَض ٍ خبهقِ
خساگبًِ غَض

(ضفـ ًیبظّبی ذبظ) وِ ایي وبضّب ثِ ٍسیلِ

هسبئل لَهی ٍ ثَهی ثبیس ثِ عَض زلیك ضفبیت

اًدبم افوبل شیل غَض
-

ثِ فطایٌس سٌی وَزوبى تَخِ ذبظ هجصٍل ضَز.
حوبیت زٍلت ثبیس ثِ فٌَاى چبضٌی فطاّن

-

هتٌبست تَسقِ هحَض ضا زض ّوِ اًَاؿ ٍ
داًشگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ تْراى شوال ،سال ًْن ،شوارُ ،32بْار 1395

هیپصیطز:

اهبًت زّی عیف ٍسیقی اظ هٌبثـ وتبثربًِای
(وتبة ًَ ،اض ،سی زی  ،هدلِ ٍ).....؛

-

اضائِ ذسهب

-

ووه ثِ وَزوبى زض اًتربة هَاز ٍ هٌبثـ هَضز

آٍضی ٍ تَلیس هَاز ثبضس؛
وتبثربًِّبی وَزوبى ثبیس عیف ٍسیقی اظ هَاز

وتبثربًِ وَزوبى ثبیس ًیبظّبی اعالؿ ضسبًی،
فطٌّگی ٍ سطگطهی وَزوبى ضا ثطعطف ًوبیس

پصیطز؛

الگَی :2هَاز وتبثربًِای
-

ذسهب

وتبثربًِ ثِ وَزوبى ثبیس ّوبًٌس ذسهب

هلی(هلیت) ،فطٌّگی ،ظثبىٍ ،ضقیت اختوبفی،

ضًَس؛
-

ّوىبضی ٍ اضتطان زض اضائِ ذسهب ؛
ثِ ثعضگسب ى هْن ٍ ثطخستِ ٍ ثطاثط ٍ هسبٍی

ثِ غَض
-

ضَز؛
-

هحفَػ زاضتِ ضَز؛
-

ذسهب

ظثبى آهَظی ثِ فٌَاى اغلی هْن زًجبل

اعالؿ ضسبًی ٍ هٌبثـ هطخـ؛

ًیبظ؛
-

هطبضوت زازى ٍ زض گیط وطزى آًْب زض اًتربة
هَاز؛
03
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-

اضائِ آهَظش زض هْبض ّبی وتبثربًِ ٍ سَاز

-

آهَظی ٍاعالؿ ضسبًی
-

ضٌبسی وَزن زاضتِ ثبضٌس؛

اخطای فقبلیتّبی تطَیمی ٍ اًگیعُهٌس سبظی

-

 -ثِ فطغتّبی ٌّطی ،ازثی ،فطٌّگی (لبثلیتّبی

(اضتمب ،تحطیه ٍ تطَیك ثِ هغبلقِ )؛

ثبلمَُ) ٍ ًَضتِّبی وَزوبى زض وتت ٍ ضسبًِّب

اضائِ ثطًبهِّبی ذالق هبًٌس لػِ گَیی ٍ

آگبّی ٍ اضطاف زاضتِ ثبضٌس؛

ًوبیص ذالق؛
-

-

ثِ فالٍُ ًیطٍی اًسبًی ثبیس زض ثحث ضٌبذت ٍ ثِ

آهَظش ٍالسیي ٍ سطپطستبى (وفیالى هطالجبى

ٍیژُ ذَزضٌبسی ثِ وَزن زض توبم سٌیي یبضی

،سطپطستبى )؛

ضسبًس.
هطخـ ثِ ّوطاّبى،

اضائِ آهَظش ٍ ذسهب

هطالجبى ٍ سطپطستبى ،هقلوبى پیص زثستبًی ٍ

الگَی :5تجلیغب ٍ تطٍیح
-

هقلوبى ٍ وتبثساضى هساضس ؛
-

زاًص ٍ ضٌبذت (فْن) ٍ ّنچٌیي آضٌبیی ثب ضٍاى

ّوىبضی ٍ تقبهل ٍ خلت حوبیت سبظهبىّب ٍ
هإسسب

فَاهل تطَیمی ٍ خبیعُای هَضز تَخِ ذبظ لطاض
گیطًس؛

-

هتقسز.

فطاّن سبظی تَضّب ٍ ثبظزیسّبی هدبًی ثطای آضٌبیی
وَزوبى ثب وتبثربًِّب؛

الگَی :4هٌبثـ اًسبًی

-

گفتوبى هطتطن ثیي سٌیي ٍ الَام هرتلف؛

هْبض ّبی ظم ثطای ًیطٍی اًسبًی:

-

استفبزُ اظ اثعاضّبی تجلیغبتی ٍ تطٍیدی هبًٌس

-

زض ثحث ضٌبذت ٍ ثِ ٍیژُ ذَزضٌبسی ثبیس ثِ

فْطستگبى ًوبیِّبی فوَهی ثِ ضىل ثط ذظ ثطای

وَزن زض توبم سٌیي یبضی ضسبًس؛

وتبثربًِّبی وَزوبى زض ٍلت وَزوبى غطف خَیی

زاضای تدطثِ ٍ سبثمِ فقبلیت ثِ لحبػ فلوی ٍ

هیوٌس ٍ هَخت افعایص اهىبى زستیبثی ٍ سطفت

پژٍّطی ٍ اخطایی زض حَظُ وَزن ثبضٌس؛

وبض وَزن هیگطزز؛

-

آضٌبیی ثب هٌبثـ وَزوبى؛

-

ثِ لسض ظم اظ اذالق ترػػی ثطای ثطذَضز ثب

فَاهل ضطٍضی هیثبضس ٍ ثِ عَض هساٍم ثبیس تمَیت

وَزوبى ثْطُهٌس ثبضٌس.

ٍ گستطش یبثس؛

-

-

اضتیبق (فاللِ) وبفی زض ًیطٍی اًسبًی ثطای اضائِ

-

ذسهت ثِ وَزوبى فطاّن ثبضس؛
 هْبض ّبی اضتجبعبٍ وبضّبی
هطىال
-

-

ثبضس؛

ٍ ثطًبهِّب ثبضٌس؛

 -فاللِهٌسی ٍ ضَق خْت یبزگیطی هْبض ّبی خسیس

ضلبثت سبلن اظ عطیك الگَ

زاضز؛

الگَی :6هسیطیت ٍ اضظضیبثی

تَاًبیی آًبلیع (تدعیِ ٍ تحلیل) ٍ ثطًبهِضیعی،

ٍ حطفِای زاضتِ ثبضٌس؛

فطاّن آٍضی هَخجب
ضطٍض

زاضای تَاًبیی ذاللیت ثطای سَز ضسبًی ٍ زٍضی

هسیطیت ٍ اضظضیبثی ذسهب
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هبلی ٍ تطَیك هىطض تَخیِ هیضَز؛

ضا حل هیوٌٌس؛

خستي اظ تقػجب

استفبزُ اظ ضٍشّب ٍ ضیَُّبی هتفبٍ

ثب وتبثربًِ

ثعضگسب ى اظ خولِ سیستن لفسِ ثبظ ،فسم خطیوِ

لَی ثیي اضربظ (ثیي فطزی)

گطٍّی ٍ هْبض ّبی وِ هسبئل ٍ

تجلیغب

ٍ تطٍیح ثطای هغبلقِ ٍ سَاز آهَظی اظ

ضاُوبضّبی اخطایی هطثَط ثِ افضب زض ّط وتبثربًِ
تسٍیي ضَز؛

-

اعالفب

ٍ زازُّبی فولىطزی هقتجط ٍ پَیب ثِ فٌَاى

یه اثعاض ضطٍضی خْت سٌدص ٍ اضظیبثی ٍ اضتمب ٍ
ثْجَز هحسَة هیضَز هَاضزی چَى گطزآٍضی آهبض
فصلًاهِ داًش شٌاسی (علَم کتابذاری ٍ اطالع رساًی ٍ فٌاٍری اطالعات)
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زض اضتجبط ثب هٌبثـ ،وبضوٌبى (وبزض) ،ذسهب  ،ضًٍس

-

گطزش وبض ٍ فقبلیتّبی فطاّن سبظی زازُّب؛
-

زض حَظُ هسیطیت ،سٌدص ٍ هساٍم فولىطز وبضوٌبى،

خسیس زاضز وِ ثبیس تَلیس ضَز؛
-

وبضهٌساى ٍ پطسٌل ثط اسبس هقیبضّبی ضبیستگی ٍ
غالحیت ،استبًساضزی ضطٍضی هیثبضٌس؛
-

اضظضیبثی خَاًت پط اّویت ٍ ًمص فولىطزی
وبضوٌبى ٍ وتبثساضاى وَزوبى هَضز تَخِ زائوی ثبضس.

افىبض ٍ ایسُّب ثبضس؛
-

وتبثربًِ ثبیس زاضای ٍثگبُ ٍ هحیظ الىتطًٍیىی
ٍسبیل ٍ تدْیعا

-

-

هقیبض اًتربة هَاز ثبیس تب حسٍزی هَضز لجَل خبهقِ
خْبًی ثبضس؛

-

هٌبثـ ثِ ضٍظ ثَزُ ٍ اظ اضظش اعالفبتی ذبظ

فطاّن ثبضس؛

ثطذَضزاض ثبضٌس ثبفث سَازآهَظی ،اضتمبء ٍ افتالی

هىبى یب هحل وتبثربًِ هَضز تَخِ ذبظ ثبضس؛

زاًص ازثی ٍ ٌّطی ذَاًٌسگبى.

ٍسبیل ٍ تدْیعا

ٍ فضب وبهالً ثب ًیبظّبی هٌبعك

اختوبفی – آة ٍ َّایی ٍ فطٌّگی هٌغجك ثبضس؛
-

هَاز ثبیس ثبظ تبثی اظ فطٌّگ گطٍُّب ٍ خَاهـ هحلی
ثبضس؛

ٍ هحیظ فیعیىی وتبثربًِ ظم

است ایوٌی وبفی زاضتِ ٍ ثطای استفبزُ وَزوبى
-

هَاز ثبیس اظ ویفیت ثب  ،تٌبست سٌی هقتجط ٍ غحیح
ٍ اًقىبسگط عیف گستطزُای اظ اضظشّب ٍ فمبیس،

خصاة ٍ هتٌبست ثب سي وَزوبى ٍ ًَخَاًبى ثبضس؛
-

ویفیت زض وسام گعیٌِّب ثبضس ضا هطرع ًوبییس (زض
چبح ،تػبٍیط ٍ)...؛

-

الگَی :7فضب ٍ ٍسبیل تدْیعا
-

هجبحث سَازآهَظی زض ظثبىّبی هبزضی ًیبظ ثِ هٌبثـ

الگَی  :9ثَزخِ
-

وَزوبى زض ّوِی سٌیي ثبیس وتبثربًِ ضا ثِ فٌَاى
یه هحیظ زلگطم وٌٌسُ ،ظیجب ،خصاة ،غلح آهیع،

ضَز؛
-

ذَضبیٌس ٍ ّیدبى اًگیع خْت ثبظزیس تلمی وٌٌس؛
-

ذسهب

هطتجظ ثب وَزوبى ًیبظهٌس ٍخَز یه فضبی

ثطای وتبثربًِّب ٍخَز زاضتِ ثبضس؛
-

آسبًی لبثل زستطسی (اّویت ٍ ضسویت آى ثِ اثجب

غطاحتبً ثیبى ضَز؛

ٍ ضًگ

هتوبیع ثبضس؛

-

وَزوبى ثب ّوسیگط ٍ زیگطاى هَضز تَخِ

ثبیس ثِ ایوٌی ٍ اهٌیت ثَزخِ ٍ سَزهٌسی آى
ّن زلت ضَز؛

-

لطاض زّس؛
ٍسبیل ٍ تدْیعا

حوبیت زٍلت ثبیس ثِ غَض

هستوط زض ثَزخِ

زیسُ ضَز؛

وتبثربًِ ّنچٌیي یه فضبی فوَهی ضا خْت
هاللب

ثسٍى زض ًؾط گطفتي هٌبثـ پبیساض ،فمظ ثِ
پطتیجبًی ًْبزّب اوتفب گطزز؛

هٌبست ثب سي ٍ لس ٍ

-

ًیبظهٌسیّبی فیعیىی وَزوبى زض اذتیبض لطاض گیطز.

الگَی  :8هقیبض اًتربة
-

ثحث گستطش ثَزخِ ٍ ضضس آى ٍ زض ًتیدِ

وتبثربًِای ذبظ ثِ عَض آضهبى گطایبًِ است وِ ثِ

آهیعی ذبظ) ٍ ًیع ثبیس اظ زیگط ثرصّبی وتبثربًِ

-

ضزیف ثَزخِای هٌبست زض ثطًبهِضیعی وطَض

آیٌسُ ًگطی ثط هجٌبی ضبذعّبی هقیي ثبیس

ضسیسُ ثبضس .هثالً هجلوبى ذبظ ،تعئیٌب

-

ثَزخِ ثب تَخِ ثِ تَاًوٌسیّبی وطَضی تسٍیي

استفبزُ اظ اثعاضّبی عجیقی ٍ ضایح زض اًتربة هٌبثـ

ثِ ضضس ثَزخِ ٍ آیٌسُ ًگطی زض ثَزخِ تَخِ
فطاٍاى ضَز؛

-

وَزوبى

سطهبیِّبی

ثب

اضظضی

ّستٌس.

وتبثربًِّبی وَزوبى ًیبظهٌس ثَزخِای است وِ

هس ًؾط ثبضس؛
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ثتَاًٌس ویفیت هَاز ٍ ذسهب

اضائِ ضسُ ذَز ضا

-

ثِ فوَم حفؼ ٍ اضتمب زٌّس.
-

زض هٌغمِ هفیس ٍ هْن است؛

ثَزخِای استبًساضز اظ عطیك هٌبثـ ثیطًٍی ٍ

-

ٍخَُ زضآهسی شیل اوتسبة گطزز:
-

ثطًبهِّب ٍ عطحّبی ًَیي ٍ خسیس )؛
-

سبظهبىّبی

(ثب

پی ذَاّس زاضت (فطاّن سبظی)؛
-

اخطای

هَسیمی ،ضلعً ،وبیص تئبتط ٍ زیگط
-

هاللب ّبی
عطاحبى،

-

-

-

زض ضجىِّبی هحلی ،هٌغمِای ثطای ّوىبضی ٍ
تَسظ

ٍ

ثبظزیسّب

هَلفبى،

ًَیسٌسگبى،

تػَیطگطاى

زیگط

ٍ

تساضن ثطًبهِّبی ضاّجطزی ّوىبضی زاضتِ ثبضس
(ضجىِ سبظی اختوبفی)؛
-

ثطای ّوىبضی ثب هطاوع هطالجتً ،گْساضی ٍ سالهت،

فقبلیتّبی آظاز ٍ ضایگبى اًدبم
هیضَز؛

ٍ فضبّبی هطالجتی ٍ ًگْساضی (ثیوبضستبىّب،

حوبیت سبظهبىّب ٍ ًْبزّبی زاٍعلت

ثْعیستی ،ذبًِّبی سبلوٌساى ٍ وَزن ،هطاوع

ٍ ضطوتّبی تدبضی ازاضی– هحلی وِ

فطٌّگی ٍ)....هإسسبتی هیثبضٌس وِ ثسیبض ضطٍضی ٍ

ٍلبیـ ٍ ضذسازّبی ذبظ ضا پطتیجبًی

العاهی ّستٌس ٍ اظ افضب ٍ گطٍُّب ،ذػَغبً زض

هیًوبیٌس؛

ووه ثِ ثطًبهِّبی اضتمبء هغبلقِ ٍ ذَاًسى ثطای

ًْبزّبی غیط زٍلتیٍ ،خَُ حبغل اظ

وَزوبىٍ ،السیي ٍ افطاز هترػع (حطفِای) حوبیت

(ضلبثتّب ٍ )....ضا غطف

تَسقِ وتبثربًِّبی وَزن وٌٌس.

الگَی  :10ضجىِ

-

زض ول وتبثربًِّبی وَزوبى ثبیس ثب ًْبزّبی هرتلف

هطاوع ًگْساضی ضٍظاًِ ،وَزوستبىّب ٍ زیگط هىبىّب

هسبثمب

-

فطاغت

هیگطزز؛

آثبض ٌّطی)؛
ًبضطاى

ّوىبضی وتبثربًِّبی وَزوبى هَخت تحىین فبز
ذَاًسى (ذَز آهَظضی) ٍ یبزگیطی زض اٍلب

ًوبیصّبی تبضیری ،گطٍّی ،لجیلِای،

وِ

ّوىبضی ٍ هطبضوت هساضس ثسیبض هْن ثَزُ ٍ
وتبثربًِ هسضسِ حوبیت فطایٌسّبی آهَظضی ضا زض

استفبزُ اظ ووهّبی زٍلتی (ثطای
فطٌّگی

ضطوت زض ضجىِ سبظهبىّب ٍ هإسسب

فطٌّگی ٍالـ

ثِ استفبزُ اظ ًَؿ وتبثربًِ  ،2ثب استفبزُ اظ ٍة 2

هیوٌٌس.
زض ظیط پیطٌْبزّبیی ثطای ضفـ هطىلّبی وتبثربًِّبی وَزن
زض ضاستبی تَسقِ ثطای هطاخقبى زازُ هیضَز.
-

ثب تَخِ ثِ ضقف ًػجی هطبّسُ ضسُ زض ذػَظ

ثطای ایدبز اضتجبط ًیبظّبی هطاخقِ وٌٌسُ تَخِ ضَز؛

خوـثٌسی ٍ ًتیدِگیطی ولی الگَّبی ( 8ٍ6هقیبض

خستٍخَی ًیبظّبی اعالؿضسبًی ٍ فطٌّگی خبهـ

هسیطیت ٍ اًتربة ) زض وتبثربًِّبی وَزوبى ،تَغیِ

ٍ تالش زض خْت تغجیك ٍ اًغجبق آى ًیبظّب ثِ هٌبثـ

هیضَز ایي الگَ ثب هقیبضّبی اضائِ ضسُ هَضز تَخِ

وتبثربًِ ثِ ًحَی وِ تضویي ًوبیس وِ آى هإسسب

خسیتط ٍالـ ضًَس؛

هحلی ضلبثت ًویوٌٌس .ثلىِ خْت سَزثرطی ٍ

-

اخطای ّوبیص ٍ سویٌبضّب ثطای پَضص زازى ثِ ًمبط

هٌفقتضسبًی ثِ وَزوبى زض تقبهل ٍ ّوىبضی است

ضقف ٍ استفبزُ اظ ایي الگَّب ٍ هْبض ّبی ظم زض

(ضٍیِ تقبهلی ٍ ّوىبض هحَض خْت تَسقِ اهَضا

استفبزُ اظ الگَّبی وتبثربًِای؛

وَزوبى)

-

ًؾطسٌدی سبلیبًِ ثطای تقییي ًیبظّبی الگَّبی
وتبثربًِای ثطای وتبثساضاى؛
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-

تطَیك ٍ تالش وتبثساضاى زض خْت هتمبفس وطزى

شاوط ضْطن ،م .)1389( .اضظیبثی فولىطز وتبثربًِّبی وبًَى پطٍضش

هسیطاى وتبثربًِّبی وَزن زض استفبزُ اظ ایي الگَ.

فىطی وَزوبى ٍ ًَخَاًبى زض ایطاى ،خْت اضائِ الگَی ایدبز

پیطٌْبزّبیی ثطای پژٍّصّبی آیٌسُ ثِ ضطح ظیط ذَاّس ثَز:

وتبثربًِ ثیي الوللی وَزوبى ٍ ًَخَاًبى .ضسبلِ زوتطی فلَم

-

اًدبم پژٍّص زضثبضُ ثطضسی الگَّب وتبثربًِای ثطای
وتبثساضاى وتبثربًِّبی وَزن زض استبىّب؛

 زستیبثی ولی ثِ هیبًگیي  10الگَ اظ ًؾط ول خبهقِپژٍّص ( 77/89زضغس) هٌبست استٍ ،لی تَغیِ
هیضَز وبستیّبی هَخَز ثب ضٍش هػبحجِ ٍ
اوتطبفی ثِ زست آٍضزُ ضَز .ظیطا ثْتطیي ٍ
خبهـتطیي الگَ ،پصیطش غس زضغسی آى است.

وتبثساضی ٍ اعالؿ ضسبًی ،زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍ ،احس فلَم ٍ
تحمیمب

تْطاى ،تْطاى

سبضاضذص ،ض .)1389( .فطایٌس تطویت ٍ اضتمبق زض زست ًَضتِّبی
وَزوبى (سي 4-11سبل) .پبیبى ًبهِ وبضضٌبسی اضضس ازثیب ،
زاًطگبُ اظاز اسالهی ٍاحس تبوستبى  ،تبوستبى.

ضوسبیی فطز ،ش .)1389( .ثبظ تَلیس توبیعا

اختوبفی زض ازثیب

وَزن ،هغبلقِ ٍ تحلیل ًمبط آهَظضی ثِ ٍسیلِ تَغیف
تفبٍ ّبی اختوبفی زض ازثیب

وَزن .پبیبى ًبهِ وبضضٌبسی

اضضس فلَم اختوبفی ،زاًطگبُ تْطاى ،تْطاى.

فبظم ،ح .)1376( .سبذتوبى ٍ تدْیعا

منابع
ثبة الحَائدی ،فً .)1378(.مص ٍ اّویت وتبثربًِّبی آهَظضگبّی
ٍ ضٌّوَزّبی ثطای وتبثربًِّبی وَزوبى .تْطاى :وتبثربًِ هلی ٍ
هطوع اسٌبز هلی خوَْضی اسالهی ایطاى.

ثرتیبضی  ،ف .)1388( .ضٌبسبیی ٍیژگیّبی ؽبّطی ٍ هحتَایی
وتبثربًِّبی هْس وَزن اظ زیسگبُ هترػػبى ازثیب

وَزن

ضْط تْطاى .پبیبىًبهِ وبضضٌبسی اضضس هسیطیت ،زاًطگبُ تطثیت
هقلن ،تْطاى.

تقبًٍی ،ش( .ذبلمی)( .)1354استبًساضزّبی ایفال ثطای وتبثربًِّبی
فوَهی .تْطاى :هطوع ذسهب

وتبثساضی.

تقبًٍی ،ش( .ذبلمی)( .)1380وتبثربًِّبی ترػػی -ایطاى-
استبًساضزّب .تْطاى :وتبثربًِ هلی ٍ سبظهبى اسٌبز هلی خوَْضی
اسالهی ایطاى.

تقبًٍی ،ش( .ذبلمی)( .)1381استبًساضزّبی وتبثربًِّبی زاًطگبّی
ایطاى .تْطاى :وتبثربًِ هلی خوَْضی اسالهی ایطاى.

تقبًٍی ،ش( .ذبلمی)( .)1384استبًساضز وتبثربًِّبی آهَظضگبّی ٍ
ضٌّوَزّبی یًَسىَ ٍ ایفال ثطای وتبثربًِّبی وَزوبى .تْطاى:
سبظهبى هطوع اسٌبز خوَْضی اسالهی ایطاى.
تقبًٍی ،ش(.ذبلمی)( .)1384استبًساضزّبی وتبثربًِای هساضس
ثطگطفتِ اظ ضٌّوَزّبی ایفال.
حدبظی ،ة .)1383(.ازثیب

وَزن ٍ ًَخَاى.

زیبًی ،م .ح .)1387( .ضٍشّبی تحمیك زض وتبثساضی .هطْس:
اًتطبضا

وتبثربًِ ضایبًِای.
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ّیأ

وتبثربًِ .تْطاى :زثیطذبًِ

اهٌبی وتبثربًِّبی فوَهی وطَض.

فسگطی هعضفِ ضبّی ،ا .)1389( .تقییي هیعاى ضضبیتوٌسی اظ
فقبلیتّبی ضَضاء ٍ خبیگبُ وتبثربًِ تحمیمبتی ضَضا زض تأهیي
ًیبظّبی اعالفبتی ٍ ًمص ضَضا زض فقبلیتّبی حَظُ ازثیب
وَزن ٍ ًَخَاى .پبیبى ًبهِ وبضضٌبسی اضضس ضٍاًطٌبسی
،زاًطگبُ فالهِ عجبعجبیی،تْطاى.
فسضاسیَى ثیيالوللی اًدويّب ٍ هإسسب

وتبثساضی (ایفال) ،تطخوِ
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