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رویکرد سیبرنتیکی به کتابخانه ی مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید چمران اهواز با تأکید بر نقش 
کنترل و بازخورد در شناسایی مشکالت این کتابخانه

فرزانه قنادی نژاد1

چکیده

هــدف: ســیبرنتیک، علمــی اســت کــه از یک ســو، سیســتم هــای نســبتاً بــاز را از دیــدگاه تبــادل متقابــل اطالعــات میــان 
آن هــا و محیطشــان موردبررســی قــرار مــی دهــد و از ســوی دیگــر، بــه بررســی ســاختار ایــن سیســتم هــا از دیــدگاه تبــادل 
متقابــل اطالعــات میــان عناصــر مختلــف مــی پــردازد. پژوهــش حاضــر بــر آن اســت تــا ضمــن بررســی علــم ســیبرنتیک و اجزا 
و عناصــر آن، رویکــردی ســیبرنتیکی بــه کتابخانــه ی مرکــزی و مرکــز اســناد دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز داشــته باشــد. 

ــای  ــوزه ه ــون ح ــی مت ــه ای و بررس ــروری و کتابخان ــتفاده از روش م ــا اس ــر ب ــش حاض ــش: پژوه ــرد پژوه روش/ رویک
ــزی دانشــگاه شــهید  ــه ی مرک ــان کتابخان ــدادی از کارکن ــی از تع ــات و دانش شناســی و نظرخواه ــم اطالع ســیبرنتیک و عل

ــت. ــه اس ــواز انجام گرفت ــران اه چم

یافتــه هــا و نتیجــه گیــری: یافتــه هــای پژوهــش  بیانگــر آن اســت کــه کتابخانــه ی مرکــزی، خصوصیــات و عناصــر اصلــی 
سیســتم هــای ســیبرنتیکی را داراســت. انطبــاق نظــام کتابخانــه ی مرکــزی بــا سیســتم هــای ســیبرنتیکی در قالــب ســه عنصــر 
پویایــی )حرکــت(، کنتــرل و بازخــورد مــی توانــد نگــرش و بینــش عمیــق تــری نســبت بــه شناســایی مشــکالت و چالــش هــای 

ایــن کتابخانــه بــه دســت بدهــد و زمینــه را جهــت ارتقــای عملکــرد ایــن ســازمان فراهــم نمایــد.

کلیدواژه ها:  بازخورد، پویایی )حرکت(، سیستم های سیبرنتیکی، سیبرنتیک، کنترل.

f_ghanadinezhad@yahoo.com1. دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
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مقدمه
کتابخانــه ی  مرکــزی و مرکــز اســناد دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز یکــی از نهادهــای مهــم ایــن دانشــگاه اســت کــه   
نقــش مهمــی در ارتقــاء دانــش و تقویــت روحیــه ی پژوهــش در میــان اســاتید، دانشــجویان و کارکنــان ایــن دانشــگاه ایفــا 
مــی کنــد. کتابخانــه ی  مرکــزی ماننــد ســایر کتابخانــه هــای دانشــگاهی، در امــر برنامــه ریــزی، نظــارت، کنتــرل، مدیریــت، بهــره 
وری نیــروی انســانی، توســعه ی مجموعــه و ارائــه ی خدمــات بــا چالــش هــا و مشــکالتی مواجــه اســت. از طرفــی، تغییــرات و 
تحــوالت ناشــی ورود فنــاوری هــای اطالعاتــی و ارتباطــی بــه ایــن ســازمان و ضــرورت هماهنگــی بــا ایــن تغییــرات، مســائل و 

مشــکالتی را بــرای ایــن کتابخانــه ایجــاد کــرده اســت. 
درواقــع، گســترش فناوری هــای اطالعاتــی و رواج شــبکه های اجتماعــی مختلــف کــه هــر یــک بــه نحــوی ســعی در   
انتقــال اطالعــات دارنــد، به عنــوان رقیــب مهمــی بــرای کتابخانــه هــا مطرح شــده اند، لــذا توجــه بــه شناســایی و حــل مســائل 
ــه  ــران بیش ازپیــش اهمیــت یافتــه اســت. بنابرایــن، کتابخان ــه و تــالش در جهــت کســب رضایــت کارب و مشــکالت کتابخان
ی مرکــزی در پــی ایــن تحــوالت، بــرای ایــن کــه بتوانــد در فضــای رقابتــی جهــان امــروز تــداوم داشــته باشــد، ناگزیــر اســت 
شــیوه هــای ســنتی مدیریــت و اداره ی ســازمان را بــه دلیــل عــدم اثربخشــی و کارایــی الزم کنــار گذاشــته و جهــت تــداوم 
پویایــی و بقــای خــود و حــل مشــکالت و همســویی بــا تغییــرات، از شــیوه هــای نوین بهــره گیــرد. یکــی از رویکردهای تــازه ای 
کــه در ایــن زمینــه می توانــد راهگشــا باشــد، اســتفاده از رویکــرد ســیبرنتی ک اســت. بــا اســتفاده از رویکــرد ســیبرنتیکی و 
مفهــوم کنتــرل و بازخــورد در فرآینــد اداره و مدیریــت کتابخانــه ی مرکــزی مــی تــوان بــه نقــاط ضعــف و قــوت ایــن ســازمان 

پــی بــرد. 
ــد  ــرت وینــر2  به عنــوان بیانگــذار علــم ســیبرنتیک، آن را علــم کنتــرل و ارتبــاط در حیــوان و ماشــین مــی دان نورب  
ــوان از مســائل  ــی را مــی ت ــای اطالعات ــاوری ه ــاط انســان و فن ــرل ارتب ــه کنت ــن ک ــه ای ــن، نظــر ب ــاه، 1395(. بنابرای )داورپن
ســیبرنتیکی فــرض کــرد، ورود ایــن فنــاوری هــا و ضــرورت اســتفاده از آن هــا در کتابخانــه ی مرکــزی مــی توانــد چالــش هایــی 
را ایجــاد کنــد. همــان طــور کــه ساراســویک3  )1389( بــر ایــن بــاور اســت کــه فنــاوری هــای اطالعاتــی اکثریــت فعالیــت هــای 
اطالعاتــی مثــل گــردآوری، ســازمان دهی، ذخیــره و بازیابــی، بــه اشــتراک گــذاری، تعامــل و کاربــری اطالعــات را بــا تحوالتــی 
روبــه رو کــرده اســت. آگاهــی از اصــول ســیبرنتیک و مدیریــت نظــام منــد مــی توانــد اســتفاده از ایــن فنــاوری هــا را بهینــه تــر 
ــه  ــا، ضــرورت دیــد نظــام منــد ب ــده و پوی ــه به عنــوان یــک نظــام زن ســازد. وی معتقــد اســت کــه در نظــر گرفتــن کتابخان

فرآیندهــا و فعالیــت هــای آن را نشــان مــی دهــد. 
کتابخانــه هــا و مراکــز اطالعاتــی به ویــژه کتابخانــه هــای دانشــگاهی، نظــام هــای ذخیــره و بازیابــی اطالعــات محســوب   
مــی شــوند و هــدف ســیبرنتیک هــم پیشــرفت نظــام هاســت، ازایــن رو، نظامــی کــه قصــد پیشــرفت و توســعه دارد ناگزیــر از 
ــا در  ــا ب ــر آن اســت ت ــتا، پژوهــش حاضــر ب ــن راس ــه، 1395(. در ای ــن اســت )اســماعیل پور و فقی ــن قوانی ــری ای به کارگی
نظــر گرفتــن کتابخانــه ی مرکــزی و مرکــز اســناد دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز به عنــوان یــک نظــام ســیبرنتیکی، از اصــول 
و قوانیــن علــم ســیبرنتیک و عناصــر آن شــامل پویایــی )حرکــت(، کنتــرل و بازخــورد در شناســایی مشــکالت و چالــش هــای 
ایــن کتابخانــه و حــل آن هــا و تــالش در جهــت بهبــود عملکــرد و ارائــه ی خدمــات مؤثــر بــه جامعــه ی علمــی کمــک کنــد.
در خــارج از کشــور مطالعــات متعــددی درزمینــه ی ســیبرنتیک صــورت گرفتــه اســت کــه در ادامــه بــه تعــدادی از   
ــارز اســت ایــن اســت کــه علــوم مختلــف به تناســب نیــاز خــود از ســیبرنتیکبهرهگرفته اند.  آن هــا اشــاره می شــود. آنچــه ب
ســییرایت و اپــن لنــدر4  )1988(، روان درمانــی تعاملــی را از دیــد ســیبرنتیکی موردبررســی قــرار دادنــد. هیلیگــن5  )2001( 
2. Norbert Wiener

3. Saracevic

4. Searight & Openlander

5. Heylighen
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بــه مطالعــه ی بازنمــون دانــش و شــبکه های ســاختارگرایی کــه در ســیبرنتیک دوم مــورد تأکیــد قــرار می گیــرد و متخصصــان 
ــت ســنکو6  و همــکاران )2003(، ســاختار پزشــکی از راه  ــردازد. گری ــق رســیده اند، می پ ــه تواف ــورد آن ب ســیبرنتیک در م
دور را در یــک فضــای اطالعــات  پزشــکی واحــد، در ارتبــاط بــا ســیبرنتیک موردبررســی قــرار دادنــد. در پژوهــش دیگــری، 
ــن  ــل جایگزی ــر الیه هــای قاب ــر زی ــی ب ــرل ســیبرنتیکی رشــد میکروب ــع روی کنت ــر پراکندگــی مای پاتنیــک7  )2003( تأثی
ــرل(  ــه سیســتم ســیبرنتیک، نظــارت )کنت ــل8  )2004( نشــان داد ک ــای پژوهــش گالنوی ــرار داد. یافته ه ــه ق را موردمطالع
را بــرای همــه ی سیســتم های ســیبرنتیکی نیازمنــد ارتباطــات و بازخــورد مثبــت و منفــی جهــت اعمــال صحیــح نظــارت، 
ضــروری می دانــد. در پژوهــش دیگــری، نیلســن و ایــروال9  )2005( امــکان دسترســی افــراد ناتــوان بــه انــواع کتابخانــه را 
بــا اســتفاده از شــیوه ی کنترلــی مطــرح کردنــد. شــیوه ی کنترلــی آن هــا بــرای ترغیــب افــراد ناتــوان به منظــور اســتفاده از 
کتابخانه هــا و حمایــت از آن هــا بــوده و نتیجــه می-گیرنــد کــه بــا دادن آموزش هــای الزم بــا توجــه بــه نــوع معلولیــت افــراد 

ناتــوان می تــوان دسترســی آن هــا را در ســه شــکل فیزیکــی، رســانه ای و ارتباطــی میســر کــرد )قاضــی زاده، 1387(. 
رویکــرد ســیبرنتیکی بــرای ربات هــای عصبــی توســط تامبورینــی و داتــری10  )2005( بــه کار گرفته شــد. زامنوپولوس   
ــد  ــه ی نظام من ــرای مطالع ــزاری ب ــیبرنتیک اب ــه س ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــود ب ــه ی خ ــیو11  )2007( در مطالع و آلکس
رفتارهــای هدفمنــد ســازمانی و مفاهیــم کاربــردی ماننــد بازخــورد و نظــارت اســت. آنــان دریافتنــد کــه در میــان مفاهیــم 
مختلــف ســازمانی، واژه ی کنتــرل )نظــارت(، جــزء اجتناب ناپذیــر ســازمان و مهم تریــن و تأثیرگذارتریــن واژه ی مهندســی و 
مدیریــت اســت. در پژوهــش دیگــری، ملکیــک و ســلزنو12  )2008(، تحــول زندگــی بشــر را بــا رهیافتــی ســیبرنتیکی بررســی 

نمودنــد. التیــن13  )2009( ســیبرنتیک را در رابطــه بــا مدیریــت شــبکه بررســی نمــود. 
اسپینوســا و لئونــارد14  )2009(، پژوهش هــای کاربــردی ســیبرنتیک ســازمانی را مــورد تحلیــل قــرار دادنــد. مورلیگ15    
)2009( ســیبرنتیک را بــرای طراحــی سیســتم های مدیریــت مالــی بــه کار گرفــت. یافته هــای پژوهــش نچاســکی16  )2010( 
بیانگــر آن اســت کــه ســاختارهای ســیبرنتیکی، قادرنــد به ســادگی عملکــرد انطباقــی )ســازگاری بــا محیــط( را از خــود بــروز 
دهنــد و توســط یــک نیــروی مهارکننــده )دســتگاه خودکنتــرل( انجــام می شــود. به عبارت دیگــر، یــک سیســتم ســیبرنتیک 
ــط خــود را گســترش می دهــد. یافته هــای  ــا سیســتم های جدیــدی پیرامــون خــود رابطــه-ی مســالمت آمیزی دارد و رواب ب
ــرل و رهبــری مــدل ســیبرنتیک در  پژوهــش دادخــواه17  و همــکاران )2012( بیانگــر آن اســت کــه بیــن مؤلفه هــای کنت

ــی ارتبــاط معنــی داری وجــود دارد.  اداره ی آمــوزش تربیت بدن
ــرای  ــت برنامــه ی دفاعــی، ب ــا هــدف معرفــی سیســتم های ســیبرنتیک در مدیری بجنــک18  )2013( در پژوهشــی ب  
برخــورد بــا چالش هــای جدیــد جامعــه ی اطالعــات، نیــاز بــه اســتفاده از مدل ســازی سیســتم بــرای تصمیم گیــری داشــت. 
یافته هــای پژوهــش حاکــی از ماهیــت میان رشــته ای ســیبرنتیک، سیســتم ها و علــوم مدیریــت اســت. یافته هــای پژوهــش 
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10. Tamburrini & Datteri
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اوکوبــو و اولیویــر19  )2014( نشــان از وجــود یــک تفکــر ســیبرنتیکی اســت کــه به طــور تدریجــی بــرای ایجــاد چارچوبــی 
یکپارچــه در رهبــری، بــا پشــتیبانی جدیــد بــرای توســعه ی یــک ســازمان یادگیرنــده اســت. اوگــرادی، مورلیــج و روئــوس20  
)2016( بــه بررســی و ارزیابــی کامــل بــودن و اثربخشــی سیســتم های کنتــرل مدیریــت بــا اســتفاده از رویکــرد و ابزارهــای 
ــران در  ــان21  )2016( نشــان داد کــه عملکــرد مدی ــج پژوهــش ســیفوری، نوشــین فرد و خالدی ــد. نتای ســیبرنتیک پرداختن
اســتفاده از مؤلفه هــای الگــوی ســیبرنتیک بــرای مدیریــت کتابخانه هــای دانشــگاهی مطلــوب اســت و کتابخانــه ی مرکــزی 
دانشــگاه کردســتان در مقایســه بــا ســایر کتابخانه هــای دانشــگاهی، در اســتفاده از مؤلفه هــای الگــوی ســیبرنتیک، عملکــرد 

ــتند. ــری داش مطلوب ت
ــداری  ــات در کتاب ــه ی اطالع ــرد نظری ــدف بررســی کارب در داخــل کشــور، آزاد و حســن زاده )1382( پژوهشــی باه  
ــه توصیــف  ــد. در پژوهــش دیگــری، آزاد و شــریف )1386( ب ــه رویکــرد ســیبرنتیک انجــام دادن ــا توجــه ب و اطالع رســانی ب
ــد  ــا تأکی ــی ب ــی خودســازمان دهی و اســتنتاج هوشــمند و خــودکار در وب معنای ــی و ســیبرنتیک، توانای ــاط وب معنای ارتب
ــر مدل ســازی مفهومــی پرداختنــد. قاضــی زاده )1387( در پژوهــش خــود، شــیوه ای کنترلــی در میــز امانــت کتابخانــه ی  ب
مؤسســه عالــی بانکــداری بــا اســتفاده از بازخــورد مراجعــان بــرای ایجــاد تعــادل در مجموعــه و فرآینــد عملــی آن را پیشــنهاد 
ــه تأثیــری بســزا خواهــد داشــت و  ــم کنتــرل در بخش هــای مختلــف کتابخان داد. وی اذعــان داشــت کــه بهره گیــری از عل

ــرد.  ــتفاده ک ــد اس ــوب و کارآم ــو مطل ــه نح ــوان از آن ب می ت
در پژوهــش دیگــری، ابراهیمــی و فرج پهلــو )1389( ضمــن شبیه ســازی سیســتم داوری مقــاالت در مجــالت علمــی   
بــه نظام هــای ســیبرنتیکی، بــر نقــش ســیبرنتیک در شــناخت مشــکالت ایــن سیســتم ها در جهــت ارتقــای عملکــرد آن هــا 
ــا اســتفاده از روش پیمایشــی و مطالعــه ی کارکنــان  تأکیــد می کننــد. یافته هــای پژوهــش قربانــی زاده و اســدپور )1389( ب
ســه بخــش از شــرکت ایــران خــودرو نشــان داد کــه متغیــر مدیریــت کنــکاش- ســیبرنتیک به طــور مســتقیم بــر فرهنــگ 

یادگیــری و فرآینــد یادگیــری ســازمانی تأثیرگــذار اســت. 
در پژوهــش دیگــری، زاهــدی، اســدپور و حاجــی نــوری )1390( باهــدف بررســی رابطــه ی ســیبرنتیک و مدیریــت   
ــش  ــامل ش ــه ش ــیبرنتیک ک ــان س ــی داری می ــل و معن ــه ی متقاب ــه رابط ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــازمان ب ــش در س دان
بعــد اصلــی تنــوع و محدودیــت، آنتروپــی و اطالعــات، ضــرورت تنــوع و قاعــده تصمیــم، هدف گــذاری و کنتــرل، بازخــورد 
ــش اســت،  ــال دان ــل و انتق ــش، تبدی ــی ایجــاد دان ــد اصل ــار فرآین ــش کــه شــامل چه ــت دان ــط؛ و مدیری ــزات و رواب و تمای
وجــود دارد. آخشــیک )1391( در پژوهــش خــود بــه طــرح نظریــه ی اطالعــات و مفهــوم اطالعــات در آن، توصیــف نظریــه ی 
کوانتومــی اطالعــات و اصــول آن و درنهایــت، امــکان برقــراری پیونــد میــان ســیبرنتیک و نظریــه ی کوانتومــی اطالعــات و 
چگونگــی ایــن ارتبــاط پرداخــت. هاشــم بیــک، ســیادت و هویــدا )1391( بــه بررســی میــزان کاربســت مؤلفه هــای الگــوی 
ســیبرنتیک در مدیریــت دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان پرداختنــد. نتایــج نشــان داد کــه مدیــران ایــن دانشــگاه طبــق 
ــد. در صــورت  ــادرت نکرده ان ــای دانشــگاه مب ــه ســازمان دهی فعالیت ه ــر الگــوی ســیبرنتیک، ب ــق ب ــن منطب نقشــه ای معی
ــه  ــد ک ــته باش ــی آن را داش ــد، توانای ــکار کارآم ــک راه ــوان ی ــگاه، به عن ــت دانش ــرای مدیری ــیبرنتیک ب ــوی س ــن الگ تدوی

ــادی کاهــش دهــد. ــا حــدود زی ــی دانشــگاه ها را ت مشــکالت کنون
در پژوهــش دیگــری، تاجــر و فقیــه )1394( بــا رویکــردی ســیبرنتیکی، رونــد تکاملــی دانــش در انــواع ســیبرنتیک   
ــا مطــرح کــردن مبانــی فلســفی چهارگانــه ی ســیبرنتیک،  ــا توجــه بــه نقــش مشــاهده گر موردبررســی قــرار دادنــد و ب را ب
اهمیــت ایــن رویکــرد را در علــم اطالعــات و دانش شناســی نشــان دادنــد. مــرادی و بــرادر )1394( پژوهشــی باهــدف تبییــن 
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ــیبرنتیک و روش  ــوی س ــتفاده از الگ ــا اس ــی ب ــای عموم ــاد کتابخانه ه ــت گانه ی نه ــت های هش ــدی سیاس ــور کلی دو مح
تحلیــل مفهومــی انجــام دادنــد. یافته هــا بیانگــر آن اســت کــه دو محــور کلیــدی کــه در ایــن پژوهــش بــه تطبیــق آن هــا 
بــا مؤلفه هــای الگــوی مدیریــت ســیبرنتیک پرداختنــد، کتابخانه محــوری و کتابدارمحــوری اســت. نتایــج پژوهــش نشــان داد 
کــه ایــن دو محــور هم پوشــانی زیــادی بــا بســیاری از مؤلفه هــای الگــوی ســیبرنتیک دارنــد. در پژوهــش دیگــری، چراغــی 
ــه از  ــا کتابخان ــران ب ــاط کارب ــد ارتب ــاز، فرآین ــی ب ــک سیســتم اطالعات ــوان ی ــه به عن ــرض کتابخان ــا ف و کوچــک )1394( ب
دیــدگاه ســیبرنتیکی بررســی و بــا تأکیــد بــر لــزوم شناســایی بازخوردهــای احتمالــی در ایــن فرآینــد، نقــش ایــن بازخوردهــا 

در بهبــود فرآینــد ارتبــاط و جــذب مخاطبــان بالقــوه مشــخص شــود.
یافته هــای پژوهــش اســماعیل پور و فقیــه )1395( نشــان داد کــه کتابخانه هــا و مراکــز اطالعاتــی به عنــوان نظام هــای   
ذخیــره و بازیابــی اطالعــات، بــا اســتفاده از رویکــرد ســیبرنتیک و به کارگیــری قوانیــن آن می تواننــد توســعه یابنــد. نظــر بــه 
این کــه ســیبرنتیک علــم نظام هاســت، نظام هــای ذخیــره و بازیابــی اطالعــات نیــز بــرای رشــد و توســعه ی خــود ناگزیــر از 
ــا اتخــاذ رویکــرد ســیبرنتیکی می تواننــد  به کارگیــری اصــول دانــش ســیبرنتیک هســتند. کتابخانه هــا و مراکــز اطالعاتــی ب
کارکــرد خــود را در مقوله هایــی چــون نمایه ســازی، ربــط، جســتجو و بازیابــی بهبــود بخشــند. نتایــج پژوهــش سرپرســت، 
نوشــین فرد و باب الحوائجــی )1396( بیانگــر آن اســت کــه الگــوی ســیبرنتیک از جایــگاه مناســبی در کتابخانه هــای 
دانشــگاهی برخــوردار اســت. ایــن امــر می توانــد حاکــی از آگاهــی مدیــران کتابخانــه بــه نقــش اجتماعــی کاربــران کتابخانــه 

باشــد.
ــا ســیبرنتیک نشــان می دهــد کــه مطالعــات اندکــی  ــر مطالعــات صــورت گرفتــه در حوزه هــای مرتبــط ب مــروری ب  
درزمینــه ی اســتفاده از رویکــرد ســیبرنتیک در کتابخانه هــا صــورت گرفتــه اســت. ایــن مطالعــات در خــارج از کشــور از دهــه 
ــه ای و  ــا، روش کتابخان ــن پژوهش ه ــتفاده در ای ــن روش مورداس ــدند. رایج تری ــاز ش ــه ی 1370 آغ ــران از ده 1980 و در ای
ــرد ســیبرنتیک در علــوم مختلــف و اســتفاده از رویکــرد  ــر ایــن پژوهش هــا در زمینــه ی کارب روش پیمایشــی اســت. بیش ت
ــرد  ــا از رو یک ــود ت ــالش می ش ــن در پژوهــش حاضــر ت ــه اســت. بنابرای ــازمان ها صــورت گرفت ــت س ــیبرنتیک در مدیری س
ســیبرنتیکی به منظــور ایجــاد تحــول در ســاختار و مدیریــت کتابخانــه ی مرکــزی دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز، هماهنگــی 

ــه شناســایی مشــکالت در ایــن ســازمان اســتفاده شــود. ــا تغییــرات و نوآوری هــا و کمــک ب ب

تاریخچه ی سیبرنتیک
ــار  ــرای نخســتین ب ــه معنــای »ســکاندار« گرفته شــده اســت. ب واژه ی ســیبرنتیک از واژه ی یونانــی »کیبرنتــس22« ب  
ــه مفهــوم اســتعاری  ــرل کشــتی« و ب ــم کنت ــای »عل ــه معن ــاب جمهــوری خــود از واژه ی »کایبرنتیــک« ب افالطــون در کت
ــاه، 1395(. در ســال  هدایــت کشــتی کشــور- هنــر مملکــت داری و علــم حکومــت اثربخــش- بهــره جســته اســت )داورپن
ــان  ــه شــکلcybernentique  وارد فرهنــگ زب ــدان و فیزیکــدان فرانســوی، واژه کیبرنتــس را ب ــر23  ریاضی ــدره آمپ 1843، آن
انگلیســی کــرد و آن را بــه مفهــوم علــم حکومــت شــهری و کنتــرل جامعــه بــه کاربــرد. آمپــر در کتــاب مفصلــی تحــت عنــوان 
ــه شــماره گذاری  ــد و ب ــش عصــر خــود را دســته بندی کن ــه دان ــد ک ــم24« درصــدد برآم ــاره ی فلســفه عل ــی درب »گفتارهای
کلیــه ی علــوم آن زمــان بپــردازد. وی در فهرســت خــود، علمــی را کــه بــا شــیوه های ســازمان دهی جامعــه ســروکار داشــت، 
ــی کیبرنتــس( نامیــد. ســیبرنتیک نخســتین مراحــل پیدایــش خــود را در حــدود ســال  ســیبرنتیک )برگرفتــه از واژه یونان

ــر25 ، 1366(.  ــه کــرد )لرن 1940 میــالدی تجرب
22. James Watt

23. Andre Ampere

24. Essai sur la philosophie des sciences

25. Lerner
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ســیبرنتیک ازجملــه رشــته هایی اســت کــه محصــول گســترش و پیشــرفت علــوم پــس از جنــگ جهانــی دوم اســت.   
ــار توســط  ــن ب ــرای اولی ــه ب ــی اســت ک ــی دارد، مفهوم ــرش جهان ــن واژه مســتفاد می شــود و پذی ــروز از ای ــی آنچــه ام ول
نوربــرت وینــر در ســال 1948 بــرای بیــان رفتــار تمــام نظام هایــی کــه ویژگــی خودتنظیمــی و خودکنترلــی دارنــد، به کاربــرده 
شــده اســت. کاری کــه وینــر کــرد، عبــارت بــود از ترســیم یــک مــدل از تمــام سیســتم های جانــدار و مکانیکــی بــرای نشــان 
ــش نشــان دهنده ی  ــوان دان ــب، ســیبرنتیک به عن ــد. به این ترتی ــرل می کنن ــال خــود را کنت ــه اعم ــا چگون ــه آن ه دادن این ک

ارتباطــات مناســب و مقتضــی بیــن عوامــل مشــترک یــک نظــام شــناخته شــد )داورپنــاه، 1395(. 

مفهوم سیبرنتیک
تاکنــون تعریــف دقیــق و همه پســندی از ســیرنتیک ارائــه نشــده اســت. همان طــور کــه اشــاره شــد، نوربــرت وینــر   
ــف  ــق تعاری ــا تلفی ــر )1366( ب ــد. لرن ــوان« می دان ــین و حی ــاط در ماش ــرل و ارتب ــم کنت ــیبرنتیک، آن را »عل ــذار س پایه گ
ــو،  ــه از یک س ــت ک ــی اس ــیبرنتیک علم ــر، س ــر لرن ــد. ازنظ ــه می ده ــیبرنتیک ارائ ــع از س ــبتاً جام ــی نس ــف، تعریف مختل
سیســتم های نســبتاً بــاز را از دیــدگاه تبــادل متقابــل اطالعــات میــان آن هــا و محیطشــان موردبررســی قــرار می دهــد و از 
ســوی دیگــر، بــه بررســی ســاختار ایــن سیســتم ها از دیــدگاه تبــادل متقابــل اطالعــات میــان عناصــر مختلــف می پــردازد. 

عناصر سیستم های سیبرنتیکی
ــن  ــرل و بازخــورد از مهم تری ــی )حرکــت(، کنت سیســتم های ســیبرنتیکی از اجــزای مختلفــی تشکیل شــده اند. پویای  
عناصــر الزم جهــت بــه وجــود آمــدن سیســتم های ســیبرنتیکی هســتند کــه در ادامــه بــه بررســی مفاهیــم مربــوط بــه آن هــا 

پرداختــه می شــود:
پویایی )حرکت(

ــکان هــر شــی ء را در فضــا  ــر م ــی تغیی ــه اســت و معن ــه مفهــوم دقیقــی به کاررفت اصطــالح حرکــت در مکانیــک ب  
همــراه بــا پیشــرفت زمــان می دهــد. اصطــالح حرکــت در ســیبرنتیک از مفهــوم کلی تــری برخــوردار اســت، بــه ایــن معنــی 
کــه هــر تغییــری را کــه بــا پیشــرفت زمــان در یــک شــیء صــورت گیــرد، حرکــت می نامنــد )لرنــر، 1366(. به عبارت دیگــر، 
در نگــرش ســیبرنتیکی، منظــور از حرکــت، ایــن اســت کــه پویایــی نظــام را برحســب مقادیــر متغیــر در طــول زمــان تعریــف 
کــرد )فقیــه، 1383(. حرکــت یــک سیســتم یعنــی تغییــرات حالــت آن، ممکــن اســت تحــت تأثیــر عوامــل بیرونــی و در 
ــر سیســتمی تحــت  ــر ه ــارت صریح ت ــه عب ــرد. ب ــد، صــورت گی ــه در درون خــود سیســتم رخ می دهن ــی ک ــر فرآیندهای اث
تأثیــر شــمار نامحــدودی از عوامــل بیرونــی قــرار دارد، امــا اهمیــت همــه ی ایــن عوامــل یکســان نیســت. در رابطــه بــا یــک 
مســئله ی خــاص، فقــط آن دســته از اثــرات بیرونــی کــه بــر حالــت سیســتم تأثیــر مهمــی می گذارنــد، بایــد موردبحــث و 

بررســی قــرار گیرنــد )لرنــر، 136 6(.
کنترل

کنتــرل یکــی از مهم تریــن اجــزای یــک سیســتم ســیبرنتیکی اســت کــه باهــدف کار آیــی حداکثــر و مصــرف حداقــل   
مــاده و انــرژی صــورت می گیــرد. کنتــرل در یــک سیســتم به عنــوان عامــل افزایــش نظــم و کاهــش آنتروپــی یــا بی نظمــی 
ــرای کنتــرل موفــق، اطالعــات اهمیــت  ــه ای کــه ب ــذا اطالعــات به عنــوان الزمــه ی کنتــرل مطــرح می شــود. به گون اســت. ل
ــرل  ــای کنت ــه، مکانیزم ه ــت. به طوری ک ــتم اس ــل سیس ــا تکام ــا ی ــرل، بق ــا کنت ــط ب ــم مرتب ــر مفاهی ــی دارد. از دیگ حیات
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جهــت افزایــش بقــا و پایــداری و جلوگیــری از زوال سیســتم طراحــی می شــوند. در هــر سیســتم 4 نــوع کنتــرل مختلــف 
شــامل کنتــرل پایدارســازی، اجــرای برنامــه، ردیابــی و بهینه ســازی اعمــال می شــود. کنتــرل پایدارســازی جهــت افزایــش 
بقــای ســازمان، کنتــرل اجــرای برنامــه جهــت تضمیــن صحــت انجــام برنامه هــا، کنتــرل ردیابــی جهــت تســهیل مواجهــه ی 
ــا شــرایط غیرقابل پیش بینــی و کنتــرل بهینه ســازی جهــت انجــام بهینــه ی امــور صــورت می پذیــرد )غالمــزاده،  سیســتم ب
1377(. الزمــه ی اجــرای یــک کنتــرل بهینــه در سیســتم، ابــزار کنتــرل اســت. اصــول و ارکان تدوین شــده، برنامه هــا، قواعــد 
ــن اســتانداردها،  ــه ای ــز شــدن سیســتم ب ــا مجه ــد. ب ــه شــمار می آین ــرل ب ــای مناســب کنت ــه ابزاره و اســتانداردها ازجمل

فعالیت هــای سیســتم بــه نحــو خــودکار انجــام می-شــود )ابراهیمــی و فــرج پهلــو، 1389(.
بازخورد

ــد  ــات را تعییــن می کن ــدار ارتباطــی اســت کــه چگونگــی عملکــرد سیســتم را مشــخص و انحراف ــک م بازخــورد ی  
و سیســتم بــا توجــه بــه اطالعاتــی کــه از طریــق ایــن مــدار دریافــت می کنــد، اصالحــات را متناســب بــا شــرایط زمــان و 
مــکان و موقعیــت در خــود ایجــاد می کنــد )زاهــدی و همــکاران، 1390(. در قــرن بیســتم، مفهــوم بازخــورد همــواره بــا اســم 
نوربــرت وینــر و ظهــور حــوزه ی ســیبرنتیک، پــس از جنــگ جهانــی دوم همــراه بــوده اســت. امــا درواقــع قدمــت ایــن مفهــوم 

ــان باســتان دارد )معتمــدی، 1388(.  ــه قبــل از ســیبرنتیک برمی گــردد و ریشــه در یون ــی اســت و ب طوالن
ــرای  ــد ب ــزار مفی ــک اب ــت و ی ــا اس ــتم های پوی ــه ی سیس ــده در مطالع ــی و تعیین کنن ــر اساس ــورد از عناص بازخ  
کنتــرل و اصــالح عملکــرد در ســازمان های بــا نظــام پویــا بــه شــمار می آیــد. بــه عبارتــی، کیفیــت برونــداد در یــک سیســتم 
ســیبرنتیکی توســط بازخــورد تعییــن می شــود. بخــش کنتــرل سیســتم در ارتبــاط مســتقیم بــا ســیگنال های بازخــورد اســت 
و بدیــن شــکل اگــر مشــخص شــود کــه کیفیــت برونــداد کافــی نیســت، سیســتم جهــت ایجــاد تغییــر، فعــال می شــود و 
مجــدداً توســط عامــل بازخــورد، تعییــن کیفیــت می کنــد و ایــن چرخــه بــه همیــن شــکل ادامــه می یابــد )ابراهیمــی و فــرج 
پهلــو، 1389(. بــا توجــه بــه روش پاســخگویی سیســتم، بازخــورد دارای انــواع مثبــت و منفــی اســت. در نــوع مثبــت، افزایــش 
ــی  ــب، خروج ــود و به این ترتی ــد می ش ــه ی بع ــی در مرحل ــش خروج ــه افزای ــش ورودی و درنتیج ــث افزای ــی باع خروج
سیســتم دائمــاً رو بــه تزایــد اســت. امــا در بازخــورد منفــی، در شــرایط وجــود تزاحــم، سیســتم دائمــاً بــر اســاس تفــاوت 
بیــن وضــع موجــود و وضــع مطلــوب و بــه صفــر رســانیدن ایــن تفــاوت عمــل می کنــد )معتمــدی، 1388(. بازخــورد منفــی 
ــه درســت کــردن  ــا انحــراف از مســیر را ردیابــی و اصــالح کنــد و در اصــل بازخــورد منفــی ب ســازمان را قــادر می ســازد ت

اشــتباه عملکــرد منتهــی می شــود )ســلیمانی بشــلی، 1388(.

معرفی کتابخانه ی مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید چمران اهواز
توجــه بــه اهمیــت خاصــی کــه توســعه و گســترش کتابخانه هــا در فعالیــت دانشــگاهی داشــت، دانشــگاه جندی شــاپور   
ــه ایجــاد کتابخانــه ی مرکــزی و مرکــز اســناد در ســال 1352 نمایــد. بخش هــای مهمــی کــه  ــا اقــدام ب را بــر آن داشــت ت
ــد از: بخــش رســیدگی و تصویــب درخواســت ها، ســفارش و تهیــه،  ــود عبــارت بودن ــه پیش بینی شــده ب در ابتــدا در کتابخان
خدمــات فنــی، اســناد و مــدارک، اســناد و کتــب قیمتــی، مبــادالت داخلــی و بین المللــی و امــور عمومــی کــه هم اکنــون بنــا 
ــعه یافته اند.   ــا توس ــده ی ــده، تفکیک ش ــام گردی ــر ادغ ــا همدیگ ــا ب ــن بخش ه ــی از ای ــاوری برخ ــرفت فن ــرورت و پیش به ض
ــان  ــس از پای ــد. پ ــیس ش ــوم تأس ــکده عل ــه ی دانش ــه ی دوم کتابخان ــزی در طبق ــه ی مرک ــال 1354 کتابخان در س  
ــرانجام در  ــد و س ــاز گردی ــاختمان آغ ــای س ــل بن ــال 71 تکمی ــه، از س ــام کتابخان ــاختمان نیمه تم ــه ی س ــگ و تخلی جن
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ــای  ــن نیازه ــدف تأمی ــه باه ــن کتابخان ــد. ای ــود مســتقر ش ــی خ ــاختمان اصل ــزی در س ــه ی مرک ــاه 1378 کتابخان بهمن م
ــاری  ــای اقم ــای کتابخانه ه ــرل فعالیت ه ــزی و کنت ــازمان دهی، برنامه ری ــگاه و س ــن دانش ــی ای ــه ی اطالعات ــی جامع اطالعات
دانشــگاه در ســال 1355 فعالیــت خــود را آغــاز نمــوده اســت. ایــن کتابخانــه دارای پنــج طبقــه و شــامل نــه بخــش تحــت 
ــاوری  ــوزش، فن ــانی و آم ــدرک، اطالع رس ــل م ــت، تحوی ــازمان دهی، امان ــی و س ــفارش ها، فهرست نویس ــت و س ــن ثب عناوی
ــی ایران شناســی،  ــا اســتفاده از مجموعه هــای غن ــه ب ــن کتابخان ــدارک و نشــریات اســت. ای ــات، مرجــع و اســناد و م اطالع
ــن و  ــام مت ــی تم ــای اطالعات ــانی و بانک ه ــودن سیســتم های اطالع رس ــن دارا ب ــری و هم چنی ــب هن خوزستان شناســی، کت
ــه  ــی اســتانی و بلکــه ملــی قابلیــت پاســخ دهی ب عضویــت در پایگاه هــای اطالعاتــی پیوســته به عنــوان یــک مرکــز اطالعات
نیازهــای پژوهشــی اکثــر پژوهشــگران، ســازمان ها، ارگان هــا و نهادهــای صنعتــی، اجرایــی و پژوهشــی در ســطح اســتان و 

منطقــه را دارا اســت.
ــه جامعــه ی دانشــگاهی کــه مرکــب از  ــه ی خدمــت ب ــرای ارائ ــا حفــظ اهــداف دانشــگاه، ب ــه ب ــن کتابخان هــدف ای  
ــا گرایش هــا،  ــه وجــود آمــده اســت و ســعی در گــردآوری و ســازمان دهی مجموعــه ای متناســب ب اســتاد و دانشجوســت ب
ــه  ــن کتابخان ــواز دارد. ای ــران اه ــهید چم ــگاه ش ــود در دانش ــته های موج ــی و رش ــی و دروس تخصص ــرفصل های آموزش س
ــی اســتادان و  ــی و تأمیــن نیازهــای اطالعات ــوزش عال ــات آموزشــی و پ ژوهشــی در اجــرای برنامه هــای آم ــه ی خدم ــا ارائ ب

ــزایی دارد. ــهم بس ــگاهی س ــد دانش ــن واح ــل در ای ــه تحصی ــغول ب ــجویان مش دانش
درون دهــی اطالعــات منابــع کتابخانــه در ســال 1362 بــا نرم افــزارISIS  /CDS انجــام گرفــت. پــس ازآن اطالعــات منابع   
کتابخانــه در نرم افــزار پــارس آذرخــش تحــت داس و ســپس در  پــارس آذرخــش تحــت وینــدوز وارد شــد. در حــال حاضــر 
ــه  ــاء تفاهم نام ــا امض ــال 1383 ب ــت. از س ــا اس ــام آذرس ــه ن ــه ای تحــت وب ب ــزار کتابخان ــزی دارای نرم اف ــه ی مرک کتابخان
ــات خــود را  ــی همــکاری نمــوده و توانســته اســت خدم ــا ســایر دانشــگاه ها و دســتگاه های اجرای ــه ای ب ــت بین کتابخان امان
فــرا دانشــگاهی نمایــد. عضویــت رســمی در ایــن کتابخانــه ویــژه اســاتید، دانشــجویان و کارکنــان ایــن دانشــگاه اســت ولــی 
ــگران و  ــار پژوهش ــود را در اختی ــات خ ــه خدم ــه و تفاهم نام ــا معرفی نام ــه ای و ی ــت بین کتابخان ــای امان ــق طرح ه از طری

ــد. ــرار می ده ــز ق ــی نی ــز علمــی- تحقیقات ــایر دانشــگاه ها و مراک اعضــای س
در ســال 1384 کتابخانــه ی دانشــکده ی اقتصــاد و علــوم اجتماعــی در مجموعــه ی کتابخانــه ی مرکــزی ادغــام شــد   
و در ســال 1389 نیــز کتابخانــه ی دانشــکده ی مهندســی بــه کتابخانــه ی مرکــزی انتقــال و در مجموعــه ی آن ادغــام شــد. 
هم اکنــون کتابخانــه ی مرکــزی و مرکــز اســناد بــا 12 کتابخانــه ی اقمــاری در چهارمیــن دهــه ی تأســیس قــرار دارد و یکــی 
ــزی در  ــه ی مرک ــود در کتابخان ــع موج ــداد مناب ــت.  تع ــور اس ــرب کش ــوب غ ــگاهی جن ــای دانش ــن کتابخانه ه از بزرگ تری

حــال حاضــر بــه شــرح ذیــل اســت:
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جدول 1. تعداد منابع موجود در کتابخانه مرکزی

رویکردی سیبرنتیکی به کتابخانه ی مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز
کتابخانــه ی مرکــزی را می تــوان بــه دلیــل دارا بــودن ویژگی هایــی کــه ادامــه بــه آن هــا اشــاره خواهــد شــد، یــک   
سیســتم ســیبرنتیکی بــه شــمار آورد. در نمــودار 1، تصویــری کلــی از عملکــرد کتابخانــه ی مرکــزی به عنــوان یــک سیســتم 
ــه اشاره شــده اســت. بدین صــورت  ــن کتابخان ــرل و بازخــورد در شناســایی مشــکالت ای ــر نقــش کنت ــه و ب ســیبرنتیکی ارائ
کــه کاربــر بــرای رفــع نیــاز اطالعاتــی خــود بــه کتابخانــه مراجعــه می کنــد. درصورتی کــه از نیــاز خودآگاهــی داشــته باشــد، 
ــاز  ــن صــورت به منظــور روشــن شــدن نی ــر ای ــد و در غی ــدام می کن ــاز خــود اق ــه جســتجوی اطالعــات موردنی مســتقیماً ب
خــود از کتابــدار کمــک می گیــرد. نتایــج جســتجوی کاربــر در منابــع کتابخانــه ممکــن اســت بــا موفقیــت انجــام شــود کــه در 
ایــن صــورت نیــاز کاربــر برطــرف و رضایــت وی حاصــل می شــود )بازخــورد مثبــت(. در صــورت عــدم بازیابــی و یــا بازیابــی 
نادرســت اطالعــات و یــا ریــزش کاذب اطالعــات )بازخــورد منفــی(، بایــد علــل عــدم رفــع نیــاز کاربــر موردبررســی و تحلیــل 

قــرار گیــرد )کنتــرل(. عــدم بازیابــی اطالعــات موردنیــاز کاربــر ممکــن اســت دالیــل مختلفــی داشــته باشــد، ماننــد:
منبع اطالعاتی موردنظر در مجموعه ی کتابخانه موجود نباشد؛  .1

کاربر در فرمول بندی جستجو مشکل داشته باشد؛  .2
ثبت شماره ی رده ی منبع به درستی صورت نگرفته باشد؛  .3

محتوای منبع اطالعاتی با کلمات نادرستی نمایه شده باشد؛  .4
فهرست نویسی منبع موردنظر به درستی صورت نگرفته باشد.  .5

بعــد از این کــه علــت بــروز مشــکل در بازیابــی اطالعــات مشــخص گردیــد، بایــد در راســتای رفــع مشــکل، برنامه ریزی   
ــرد. ــری ک و تصمیم گی

تعدادعنوان منابع
137963 )نسخه(کتاب فارسی
32306 )نسخه(کتاب التین

1700 )عنوان(نشریات فارسی
366 )عنوان(مقاالت فارسی

8948 )عنوان(پایان نامه
5500 )عنوان(اسناد و مدارک 

11 پایگاهپایگاه های اطالعاتی آنالین خارجی
360 پایگاهپایگاه های اطالعاتی آفالین خارجی
3 پایگاهپایگاه های اطالعاتی آنالین داخلی
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نمودار 1. رویکردی سیبرنتیکی به کتابخانه ی مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید چمران اهواز
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اجزا و عناصر کتابخانه ی مرکزی به عنوان یک سیستم سیبرنتیکی
ــرل و  ــت(، کنت ــی )حرک ــامل پویای ــیبرنتیکی ش ــتم های س ــی سیس ــر اصل ــه عنص ــد، س ــاره ش ــه اش ــور ک همان ط  
ــی  ــیبرنتیکی بررس ــتم س ــک سیس ــوان ی ــزی به عن ــه ی مرک ــر در کتابخان ــه عنص ــن س ــه ای ــه در ادام ــتند ک ــورد هس بازخ

ــود. می ش

1. پویایی )حرکت(
همان طــور کــه رانگاناتــان اشــاره می کنــد، کتابخانــه ارگانیســمی زنــده و پویاســت. کتابخانــه ی مرکــزی نیــز به مثابــه ی   
ــی در  ــا تغییــرات و تحوالت ــی، به صــورت مــداوم ب ــی و عوامــل بیرون یــک سیســتم ســیبرنتیکی، تحــت تأثیــر عوامــل درون
وضعیــت و حالــت خــود روبــه رو اســت. حرکــت یــا پویایــی را می تــوان در بخش هــای مختلــف کتابخانــه ی مرکــزی مشــاهده 
کــرد کــه ایــن حرکــت خــود ســبب ایجــاد تغییراتــی در عملکــرد و نحــوه ی ارائــه ی خدمــات در کتابخانــه ی مرکزی می شــود. 

ــه ی مرکــزی اشــاره می شــود: ــی در کتابخان ــن جنبه هــای پویای ــه مهم تری ــه ب در ادام

قوانین و مقررات
ــد  ــگاه مانن ــت های دانش ــرات سیاس ــی از تغیی ــی ناش ــل مختلف ــر عوام ــت تأثی ــه تح ــن کتابخان ــا و قوانی آیین نامه ه  
تغییــر در ظرفیــت پذیــرش دانشــجو، تحــوالت ناشــی از ورود فنــاوری بــه کتابخانــه و ضــرورت هماهنگــی بــا ایــن تحــوالت، 
به طــور مــداوم در حــال تغییراتــی هســتند. تغییــر در قوانیــن کتابخانــه عامــل ایجــاد تغییــر در عملکــرد و نحــوه ی خدمــات 

ایــن ســازمان می شــود.

منابع اطالعاتی
میــزان منابــع اطالعاتــی موجــود در کتابخانــه ی مرکــزی در دوره هــای زمانــی مختلــف یکســان نیســت. دالیلــی ماننــد   
انتشــار منابــع تــازه و درنتیجــه نیــاز بــه روزآمدســازی مجموعــه، ضــرورت تهیــه ی منابــع جدیــد بــرای کتابخانــه را افزایــش 
ــع تهیــه گــردد.  ــری از آن مناب ــع، ســبب می شــود کــه نســخه های بیش ت ــه برخــی مناب ــران ب ــر کارب ــاز بیش ت می دهــد. نی
در مقابــل، بی اســتفاده مانــدن و کهنــه و منســوخ شــدن برخــی دیگــر از منابــع عامــل وجیــن مجموعــه ای از منابــع اســت 
کــه ســبب کاهــش تعــداد منابــع کتابخانــه می شــود. از طرفــی، عواملــی ماننــد ادغــام شــدن کتابخانه هــای دانشــکده های 

اقتصــاد و علــوم اجتماعــی و مهندســی، شــمار منابــع اطالعاتــی موجــود در کتابخانــه را افزایــش داده اســت. 

اعضا و کاربران
عواملــی ماننــد ورود دانشــجویان جدیدالــورود، ایجــاد تغییراتــی در ظرفیــت پذیــرش دانشــجو در ســال هال مختلــف   
از ســوی دانشــگاه، مهمانــی، انتقــال و فارغ التحصیــل شــدن دانشــجویان، اســتخدام اســاتید و کارکنــان دانشــگاه و بازنشســته 
شــدن شــماری از آن هــا، به تبــع ســبب تغییراتــی در تعــداد افــراد عضــو کتابخانــه می شــود. البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه 
ــداران از ســوی  ــازه وارد به طــور خــودکار توســط کتاب به تازگــی قانونــی تصویــب  شــده کــه اطالعــات کلیــه ی دانشــجویان ت
آمــوزش دانشــکده ها دریافــت و وارد نرم افــزار کتابخانــه می شــود، در ایــن صــورت همــه ی دانشــجویان تــازه وارد بــه دانشــگاه 

عضــو کتابخانــه هســتند.
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کارکنان کتابخانه
نیــروی انســانی شــاغل در کتابخانــه نیــز تحــت تأثیــر عواملــی مثــل اســتخدام نیــروی جدیــد، انتقــال برخــی کارکنان   
و بازنشســته شــدن نیروهــای قدیمــی در حــال تغییــر هســتند. کارکنــان تــازه استخدام شــده بــه کتابخانــه دارای عملکــرد و 
منــش متفاوتــی نســبت بــه کارکنــان قبلــی هســتند کــه همیــن امــر نیــز خــود عامــل ایجــاد تغییراتــی در نحــوه ی عملکــرد 

و اداره ی کتابخانــه می شــود.

خش های کتابخانه
گاهــی نیازهــای در حــال تغییــر کاربــران و ضــرورت هماهنگــی بــا تحــوالت ایجــاب می کنــد بخش هــای تــازه ای در   
کتابخانــه ی مرکــزی تأســیس، بخش هایــی ادغــام یــا تفکیــک شــوند. به طــور مثــال، در طــی ســال های اخیــر، بخش هــای 
ــه ی مرکــزی اضافه شــده  ــه کتابخان ــدار بپــرس ب ــخ شــفاهی، واحــد علم ســنجی و بخــش از کتاب ــازه ای ماننــد بخــش تاری ت

اســت.

وسایل و تجهیزات
برگــزاری برنامه هــای جانبــی در کتابخانــه ی مرکــزی ماننــد ســخنرانی ها، هم اندیشــی ها، جلســات مختلــف،   
ــای  ــزاری کارگاه ه ــن ها، برگ ــی جش ــاب، برپای ــه کت ــات کاف ــی و جلس ــای کتاب خوان ــاب، برنامه ه ــی از کت ــه ی رونمای برنام
ــالوه  ــود. ع ــاد ش ــه ایج ــن کتابخان ــزات ای ــایل و تجهی ــی در وس ــه تغییرات ــود ک ــبب می ش ــا س ــایر برنامه ه ــی و س آموزش
ــاًل  ــی می شــوند. مث ــان دچــار تغییرات ــه، درگــذر زم ــر تحــوالت فناوران ــه تحــت تأثی ــزات کتابخان ــن، وســایل و تجهی ــر ای ب
نرم افزارهــای کتابخانــه ای جــای برگــه دان ســنتی را گرفتنــد. هم اکنــون نیــز اســتفاده از نرم افــزار تحــت وب تغییراتــی را در 

ــد. ــد ش ــه خواه ــه آن پرداخت ــر ب ــه بیش ت ــه در ادام ــرده اســت ک ــاد ک ــازمان ایج ــن س ای

میزان مراجعه و امانت
در بخش هــای مختلــف کتابخانــه، میــزان مراجعــه ی کاربــران در طــول یــک روز و در ماه هــای مختلــف یــک ســال،   
ــی  ــر و گاه ــزی کم ت ــه ی مرک ــه کتابخان ــران ب ــه ی کارب ــال، مراجع ــی از س ــاعاتی از روز و در ماه های ــت. در س ــان نیس یکس
ــال  ــف در ح ــی مختل ــای زمان ــف در دوره ه ــی مختل ــع اطالعات ــتفاده از مناب ــت و اس ــزان امان ــع آن می ــر اســت. به تب بیش ت
تغییــر اســت. عــالوه بــر آن، وقــوع تغییراتــی ماننــد اســتفاده از نرم-افــزار تحــت وب کــه امــکان جســتجو، رزرو و تمدیــد و 
مشــاهده ی نســخه ی الکترونیکــی پایان نامه هــای دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز را به صــورت برخــط فراهــم کــرده، ســبب 

کاهــش مراجعــات کاربــران شــده اســت.

دسترسی به اطالعات
درگــذر زمــان، دسترســی بــه اطالعــات در کتابخانــه ی مرکــزی دچــار تغییراتــی شــده اســت. درگذشــته، اســتفاده از   
اطالعــات فقــط از طریــق محمل هــای اطالعاتــی چاپــی امکان پذیــر بــود، ایــن در حالــی اســت کــه در حــال حاضــر دسترســی 
بــه اطالعــات در قالــب منابــع الکترونیکــی، دیجیتالــی و پایگاه هــای اطالعاتــی میســر شــده اســت. همان طــور کــه اشــاره شــد، 
اخیــراً امــکان مشــاهده ی نســخه ی الکترونیکــی پایان نامه هــای دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز از طریــق نرم افــزار کتابخانــه 
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به صورت برخط فراهم شده است.

2. کنترل
کنتــرل یــا نظــارت در سیســتم ســیبرنتیکی کتابخانــه ی مرکــزی بــه روش هــای مختلــف اعمــال می شــود. هنگامی کــه   
ــرد  ــتفاده از رویک ــا اس ــر(، ب ــی کارب ــاز اطالعات ــدن نی ــرآورده نش ــد ب ــرد )مانن ــرار می گی ــی ق ــرایط نامطلوب ــه در ش کتابخان
ســیبرنتیک و اعمــال کنتــرل می تــوان بازخوردهــای منفــی و خطاهــا را شناســایی و در راســتای رفــع آن هــا تصمیم گیــری 
ــایی  ــه شناس ــوان ب ــا می ت ــرل در آن ه ــال کنت ــا اعم ــه ب ــی ک ــن جنبه های ــماری از مهم تری ــه ش ــه، ب ــرد. در ادام ــدام ک و اق
ــده در  ــات گردآوری ش ــرد. اطالع ــاره ک ــت، اش ــا پرداخ ــع آن ه ــت رف ــزی در جه ــزی و برنامه ری ــه ی مرک ــکالت کتابخان مش
ایــن زمینــه مربــوط بــه بــازه ی زمانــی مهرمــاه تــا بهمن مــاه اســت کــه از طریــق پرســش از تعــدادی از کارکنــان کتابخانــه 

اســت. به دســت آمده 

بیش ترین و کم ترین مراجعه به کتابخانه مربوط به کدام دانشکده ها هستند؟
ــزان  ــن می ــات و کم تری ــکده ی ادبی ــوی دانش ــزی از س ــه ی مرک ــه کتابخان ــده ب ــجویان مراجعه کنن ــن دانش بیش تری  
ــه دلیــل ادغــام  ــه ذکــر اســت کــه ب ــه از ســوی دانشــکده های کشــاورزی و دامپزشــکی اســت. الزم ب ــه کتابخان مراجعــه ب
کتابخانه هــای دانشــکده های اقتصــاد و علــوم اجتماعــی و مهندســی، میــزان مراجعــه از ســوی ایــن دو دانشــکده باالتــر اســت. 
ــودن  ــه دلیــل نامناســب ب ــه ی مرکــزی از ســوی دانشــجویان دانشــکده ی ریاضــی ب ــه کتابخان هم چنیــن میــزان مراجعــه ب
خدمــات کتابخانــه ی ایــن دانشــکده نیــز نســبتاً باالســت. بــا اســتناد بــه ایــن مــوارد، مدیــر و کارکنــان کتابخانــه ی مرکــزی 
می تواننــد بــا دقــت و نظــارت در ایــن مــوارد و باهــدف ایجــاد تعــادل در مجموعــه و دسترســی همــه ی دانشــجویان بــه منابــع 
موردنظــر، برنامه ریــزی کننــد. در همیــن راســتا، بخــش سفارشــات کتابخانــه ی مرکــزی بایــد در جهــت تأمیــن منابعــی کــه 

ــد. ــدام نمای ــاز هســتند، اق ــر موردنی بیش ت

ساعت اوج کار کتابخانه چه زمانی است؟ بسامد مراجعان در آن ساعت چقدر است؟
اوج ســاعات کاری و بســامد مراجعــان در کتابخانــه ی مرکــزی بیــن ســاعت 12-10 صبــح بــوده و بــازه ی زمانــی 16-  
14 بعدازظهــر، خلوت تریــن ســاعت کاری ایــن کتابخانــه اســت. درواقــع بیــش از 50 درصــد کاربــران )حداکثــر 80 نفــر( در 
فاصلــه ی زمانــی 12-10 صبــح در کتابخانــه حضــور می یابنــد. نتایــج حاصــل از ایــن بررســی ها می توانــد در برنامه ریــزی و 
تصمیم گیــری صحیــح بــه مدیریــت کتابخانــه درزمینــه ی توزیــع نیــروی انســانی و تقســیم کار کارمنــدان بــرای پاســخ گویی 
بــه مراجعــان و حضــور دائمــی کارکنــان در ســاعات مشخص شــده کمــک نمایــد. عــالوه بــر آن، ارائــه ی برنامه هــای جانبــی 
ــی نمایشــگاه، نصــب پوســتر، آگاهی رســانی جــاری، اطالع رســانی در خصــوص برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی  ــر برپای نظی
ــن  ــران از ای ــر کارب ــر و مؤثرت ــتفاده ی بیش ت ــب اس ــد موج ــه می توان ــراد در کتابخان ــور اف ــان اوج حض ــال آن در زم و امث

ــود. ــا ش برنامه ه

بیش ترین و کم ترین نوع منبع مورداستفاده در کتابخانه کدام است؟
ــائل و  ــل مس ــا و ح ــای راهنم ــژه کتاب ه ــی به وی ــای فارس ــه کتاب ه ــتفاده در کتابخان ــع مورداس ــن منب بیش تری  
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ــی را  ــای فارس ــر از کتاب ه ــتفاده ی بیش ت ــتند. اس ــریات هس ــی و نش ــای انگلیس ــتفاده کتاب ه ــع مورداس ــن مناب کم تری
ــع در قفســه ی کتابخانه هــا، عــدم تســلط کافــی دانشــجویان  ــر ایــن مناب ــودن بیش ت ــه عواملــی نظیــر موجــود ب ــوان ب می ت
بــه زبــان انگلیســی و نحــوه ی تدریــس اســتادان مربــوط دانســت کــه در آمــوزش خــود بــر کتاب هــای فارســی بیــش از ســایر 
ــه را ریشــه یابی و  ــع کتابخان ــن گزارش هــا کمــک می کنــد علــت اســتفاده ی کــم از برخــی مناب ــع تأکیــد می کننــد. ای مناب

ــع آن چاره اندیشــی کــرد. ــرای رف ب

پرکارترین و کم کارترین مقاطع تحصیلی کدام اند؟
دانشــجویان مقطــع کارشناســی بیش تریــن و دانشــجویان مقطــع دکتــری کم تریــن حضــور را در کتابخانــه داشــته اند.   
علــت مراجعــه ی بیش تــر دانشــجویان کارشناســی می توانــد بنــا بــه دالیلــی ماننــد تعــداد بیش تــر آن هــا نســبت بــه ســایر 
مقاطــع، انگیــزه ی ایــن دانشــجویان بــرای ورود بــه مقاطــع باالتــر و درنتیجــه اســتفاده ی بیش تــر آن هــا از منابــع کتابخانــه 
بــرای مطالعــه باشــد. یــک مســئله ی مهــم دیگــر مربــوط بــه ایــن اســت کــه اغلــب دانشــجویان کارشناســی توانایــی تعییــن 
دقیــق نیــاز اطالعاتــی خــود را ندارنــد؛ بنابرایــن ناگزیرنــد بــرای رفــع نیــاز خــود بیش تــر بــه کتابخانــه مراجعــه کننــد. ایــن 
در حالــی اســت کــه دانشــجویان ارشــد و دکتــری بــه دلیــل داشــتن مشــغله ی بیش تــر و نیــز دارا بــودن تجربــه ی بیش تــر 
در اســتفاده از کتابخانــه، می تواننــد بهتــر و ســریع تر نیــاز اطالعاتــی خــود را تشــخیص و رفــع کننــد؛ درنتیجــه کم تــر بــه 

کتابخانــه مراجعــه می کننــد.

مهم ترین علت مراجعه ی کاربران به کتابخانه چیست؟
مهم تریــن علــت مراجعــه ی کاربــران بــه کتابخانــه، بــرای امانــت کتــاب بــوده اســت. بــا اســتناد بــه ایــن مطلــب بایــد   
توجــه نمــود کــه ایــن بخــش امکانــات، تجهیــزات و نیــروی انســانی کافــی بــرای رفــع نیازهــای کاربــران داشــته باشــد. از 

ــرد. ــزی ک ــل آن برنامه ری ــرای ح ــه یابی و ب ــات، ریش ــایر خدم ــرای س ــران ب ــم کارب ــه ی ک ــل مراجع ــی، عل طرف

در چه ماه هایی از سال تحصیلی، کاربران بیش تر به کتابخانه مراجعه می کنند؟
در ماه هــای مهــر و آبــان، بیش تریــن تعــداد دانشــجویان در کتابخانــه حضــور دارنــد. شــروع ســال تحصیلــی جدیــد   
و عالقــه و انگیــزه ی بیش تــر دانشــجویان تــازه وارد بــه دانشــگاه و انجــام تکالیــف و درنتیجــه نیــاز بیش تــر آن هــا بــه منابــع 
ــر  ــن ام ــه ای ــه ب ــد. توج ــور باش ــای مذک ــه در ماه ه ــجویان در کتابخان ــر دانش ــور بیش ت ــل حض ــد از دالی ــه می توان کتابخان
ــای  ــر در ماه ه ــات مؤث ــه ی خدم ــرای ارائ ــا ب ــد ت ــک می کن ــجم کم ــق و منس ــزی دقی ــه در برنامه ری ــت کتابخان ــه مدیری ب

ــد. ــی الزم را کســب کنن پراســتفاده آمادگ
  مهم ترین ابزارهای اعمال کنترل در کتابخانه ی مرکزی، عبارت اند از:

الف. آیین نامه ها و قوانین
ــط، چارچوب هــا و محدودیت هایــی  ــه آمــده تعیین کننــده ی ضواب ــه کتابخان ــوط ب مفــادی کــه در آیین نامه هــای مرب  
ــع  ــته ها و مقاط ــکده ها، رش ــک دانش ــه تفکی ــجویان ب ــرای دانش ــی ب ــت. قوانین ــه اس ــران کتابخان ــان و کارب ــرای کارکن ب
ــت.  ــاوت اس ــد متف ــت، رزرو و تمدی ــت، امان ــرایط عضوی ــده ی ش ــدام تعیین کنن ــه هرک ــده ک ــف تعریف ش ــی مختل تحصیل
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ــق  ــران و نیــز کارکنــان بخش هــای مختلــف ســطوح دسترســی متفاوتــی مطاب ــرای کارب ــه ب ــزار کتابخان هم چنیــن در نرم اف
ــا قوانیــن تعریف شــده اســت. ب

ب. گزارش گیری از نرم افزار کتابخانه
مدیــر و کارکنــان کتابخانــه ی مرکــزی به منظــور شناســایی مشــکالت و چالش هــای ایــن ســازمان در ابعــاد مختلــف   
و برنامه ریــزی بــرای حــل آن هــا، به صــورت روزانــه، هفتگــی و ماهانــه اقــدام بــه تهیــه ی گزارش هایــی از عملکــرد کارکنــان، 
میــزان امانــت منابــع مختلــف و تعــداد منابــع دارای تأخیــر در بازگشــت و غیــره می کننــد. ایــن گزارش هــا کمــک می کنــد  
کــه مدیریــت، کنتــرل و نظــارت بیش تــری بــر عملکــرد کارکنــان مختلــف کتابخانــه داشــته باشــد و بهتــر بتوانــد آن هــا را 
ــری از  ــخه های بیش ت ــایی و نس ــتفاده را شناس ــع پراس ــوان مناب ــا می ت ــن گزارش گیری ه ــتفاده از ای ــا اس ــد. ب ــی کن ارزیاب
آن هــا تهیــه کــرد. هم چنیــن، می تــوان از آن هــا در شناســایی کاربــران خاطــی و برخــورد بــا آن هــا و پیگیــری منابعــی کــه 

بــه کتابخانــه برگشــت داده نشــده اند، اســتفاده کــرد.

3. بازخورد
ــادات و  ــنهاد ها، انتق ــرات، پیش ــکاس نظ ــرای انع ــی ب ــی مختلف ــای ارتباط ــا و راه ه ــزی روش ه ــه ی مرک در کتابخان  
ــی  ــزات و به طورکل ــات و تجهی ــده و امکان ــات ارائه ش ــه، خدم ــان کتابخان ــرد کارکن ــه عملک ــبت ب ــران نس ــورد کارب بازخ
عملکــرد کتابخانــه وجــود دارد. عــالوه بــر کاربــران، امــکان انتقــال نظــرات کارکنــان در خصــوص مشــکالت کتابخانــه و ارائه ی 
ــرای دریافــت بازخــورد  ــه مهم تریــن راه هــای ارتباطــی ب پیشــنهاد ها در راســتای رفــع آن هــا فراهم شــده اســت. در ادامــه ب

ــه اشــاره می شــود. ــران کتابخان ــان و کارب از ســوی کارکن

برگزاری جلسات
ــا  ــه تشــکیل می شــود ت ــان کتابخان ــت و کلیــه ی کارکن ــا حضــور مدیری ــاه جلســه ای ب ــه ی مرکــزی هرم در کتابخان  
کارکنــان ایــن ســازمان بتواننــد هــر مســئله و مشــکلی کــه در هــر بخــش از کتابخانــه بــا آن مواجــه هســتند را مطــرح کــرده 
ــوی  ــف از س ــادات مختل ــنهاد ها و انتق ــه ی پیش ــد. ارائ ــری کنن ــزی و تصمیم گی ــا برنامه ری ــل آن ه ــرای ح ــب ب و به این ترتی

ــرد. ــورت می گی ــه ص ــات به صــورت آزادان ــن جلس ــان در ای کارکن

نرم افزار تحت وب
در نرم افــزار کتابخانــه ی مرکــزی بخشــی بــا عنــوان پرســش و پاســخ وجــود دارد کــه امــکان ارتبــاط دوســویه میــان   
ــد و  ــا پرســش خــود را ثبــت می کن ــر نظــرات ی ــه کارب ــد. بدین صــورت ک ــه را فراهــم می کن ــران و مســئولین کتابخان کارب

ــن بخــش وجــود دارد. ــز در ای ــت پاســخ نی ــری و دریاف ــکان پیگی ام

پرتال کتابخانه
ــه  ــود دارد ک ــران وج ــوی کارب ــورد از س ــت بازخ ــرای دریاف ــی ب ــای مختلف ــزی بخش ه ــه ی مرک ــال کتابخان در پرت  

از: عبارت انــد 
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الف. تماس با ما
ایــن بخــش امــکان تمــاس بــا مدیریــت و بخش هــای مختلــف کتابخانــه ی مرکــزی و ارســال ایمیــل بــه کتابخانــه را   

ــد. ــم می کن ــخ فراه ــت پاس ــران و دریاف ــش های کارب ــرات و پرس ــال نظ ــرای انتق ب

ب. نظرات و پیشنهاد ها
بخــش دیگــری بــا عنــوان نظــرات و پیشــنهاد ها وجــود دارد کــه امــکان برقــرای ارتبــاط دوســویه میــان مســئولین و   

ــد. ــم می کن ــه را فراه ــران کتابخان کارب

ج. میز مشاور اطالع رسانی
ــه  ــدی ب ــت جدی ــور خدم ــع و ظه ــش مرج ــول بخ ــث تح ــی باع ــی و ارتباط ــای اطالعات ــعه فناوری ه ــد و توس رش  
ــات  ــه اطالع ــی ب ــرعت دسترس ــت و س ــت صح ــت اهمی ــه عل ــت. ب ــده اس ــاور( ش ــز مش ــی )می ــع دیجیتال ــز مرج ــام می ن
موردنیــاز بــرای کاربــران، میــز مشــاور امــکان دسترســی بــه منابــع روزآمــد در حداقــل زمــان و باکیفیتــی قابل اعتمــاد را بــه 
کمــک متخصصــان اطالع رســانی فراهــم مــی آورد. در همیــن راســتا، بخــش مرجــع کتابخانــه ی مرکــزی و مرکــز اســناد میــز 
مشــاور را در پرتــال کتابخانــه راه انــدازی کــرده کــه نیازهــای اطالعاتــی کاربــران را کــه از راه-هــای مختلــف ارتباطــی ماننــد 
ــگار برطــرف می کنــد. ایــن خدمــات، امــکان پرســش و پاســخ  ــا پیامــک و دورن ــال موجــود اســت ی ــی کــه در پرت فــرم وب
ــران فراهــم  ــه ی کارب ــراي کلی ــري از نظــرات کارشناســان و متخصصــان اطالع رســاني را به صــورت غیرحضــوري ب و بهره گی

مي کند.

صندوق پیشنهاد ها
ــنهاد ها  ــکالت و پیش ــرات، مش ــکاس نظ ــت انع ــنهاد هایی جه ــدوق پیش ــزی صن ــه ی مرک ــی از کتابخان در بخش های  

ــت. ــده اس ــرار داده ش ــران ق کارب

کانال تلگرامی
کتابخانــه ی مرکــزی اقــدام بــه ایجــاد کانــال تلگرامــی جهــت اطالع رســانی اخبــار و امــور مختلــف کتابخانــه کــرده   
ــت. ــاخته اس ــم س ــران را فراه ــوی کارب ــف از س ــش های مختل ــنهادت و پرس ــادات، پیش ــال انتق ــکان ارس ــه ام ــت ک اس

نتیجه گیری 
بنــا بــه گفتــه ی لرنــر، ســیبرنتیک علمــی اســت کــه از یک ســو، سیســتم های نســبتاً بــاز را از دیــدگاه تبــادل متقابــل   
ــه بررســی ســاختار ایــن سیســتم ها  اطالعــات میــان آن-هــا و محیطشــان موردبررســی قــرار می دهــد و از ســوی دیگــر، ب
ــه و  ــی تاریخچ ــن بررس ــر ضم ــش حاض ــردازد. در پژوه ــف می پ ــر مختل ــان عناص ــات می ــل اطالع ــادل متقاب ــدگاه تب از دی
مفهــوم ســیبرنتیک، بــه معرفــی مهم تریــن عناصــر سیســتم های ســیبرنتیکی شــامل پویایــی )حرکــت(، کنتــرل و بازخــورد 
ــه ی مرکــزی و مرکــز اســناد دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز معرفــی و عناصــر  پرداختــه شــد. در ادامــه، سیســتم کتابخان

ســیبرنتیکی شــامل حرکــت، کنتــرل و بازخــورد در آن نشــان داده شــد.
 



نشریه علمی_تخصصی ادکا
سال پنجم ، شماره پنجم ، زمستان 98

51

ــاز و یک نهــاد مهــم در دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز و در ارتبــاط            کتابخانــه ی مرکــزی به عنــوان یــک سیســتم ب
بــا ســایر نهادهــای وابســته کــه بــر آن هــا تأثیرگــذار اســت و از آن هــا تأثیــر می پذیــرد، می توانــد نقــش مهمــی در رشــد و 
توســعه ی علمــی و افزایــش رتبــه ی علمــی دانشــگاه داشــته باشــد؛ بنابرایــن توجــه بــه شــیوه ی اداره و مدیریــت صحیــح آن 

از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت.
کتابخانــه ی مرکــزی خصوصیــات و عناصــر اصلــی سیســتم های ســیبرنتیکی را داراســت. انطبــاق نظــام کتابخانــه ی   
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