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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 نژاد
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چکیده
هــدف :ســیبرنتیک ،علمــی اســت کــه از یکســو ،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.
روش /رویکــرد پژوهــش :پژوهــش حاضــر بــا اســتفاده از روش مــروری و کتابخانــه ای و بررســی متــون حــوزه هــای
ســیبرنتیک و علــم اطالعــات و دانششناســی و نظرخواهــی از تعــدادی از کارکنــان کتابخانــه ی مرکــزی دانشــگاه شــهید
چمــران اهــواز انجامگرفتــه اســت.
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) ،سیستمهای سیبرنتیکی ،سیبرنتیک ،کنترل.
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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 فناوریهــای اطالعاتــی و رواج شــبکههای اجتماعــی مختلــف کــه هــر یــک بــه نحــوی ســعی در
انتقــال اطالعــات دارنــد ،بهعنــوان رقیــب مهمــی بــرای کتابخانــه هــا مطرحشــدهاند ،لــذا توجــه بــه شناســایی و حــل مســائل
و مشــکالت کتابخانــه و تــاش در جهــت کســب رضایــت کاربــران بیشازپیــش اهمیــت یافتــه اســت .بنابرایــن ،کتابخانــه
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 میتوانــد 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 تـوان بــه نقــاط ضعــف و قــوت ایــن ســازمان
پــی بــرد.
نوربــرت وینــر 2بهعنــوان بیانگــذار علــم ســیبرنتیک ،آن را علــم کنتــرل و ارتبــاط در حیــوان و ماشــین مــی دانــد
(داورپنــاه .)1395 ،بنابرایــن ،نظــر بــه ایــن کــه کنتــرل ارتبــاط انســان و فنــاوری هــای اطالعاتــی را مــی تــوان از مســائل
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 ساراســویک )1389( 3بــر ایــن بــاور اســت کــه فنــاوری هــای اطالعاتــی اکثریــت فعالیــت هــای
اطالعاتــی مثــل گــردآوری ،ســازماندهی ،ذخیــره و بازیابــی ،بــه اشــتراک گـذاری ،تعامــل و کاربــری اطالعــات را بــا تحوالتــی
روبـهرو کــرده اســت .آگاهــی از اصــول ســیبرنتیک و مدیریــت نظــام منــد مــی توانــد اســتفاده از ایــن فنــاوری هــا را بهینــه تــر
ســازد .وی معتقــد اســت کــه در نظــر گرفتــن کتابخانــه بهعنــوان یــک نظــام زنــده و پویــا ،ضــرورت دیــد نظــام منــد بــه
فرآیندهــا و فعالیــت هــای آن را نشــان مــی دهــد.
کتابخانــه هــا و مراکــز اطالعاتــی بهویــژه کتابخانــه هــای دانشــگاهی ،نظــام هــای ذخیــره و بازیابــی اطالعــات محســوب
مــی شــوند و هــدف ســیبرنتیک هــم پیشــرفت نظــام هاســت ،ازایـنرو ،نظامــی کــه قصــد پیشــرفت و توســعه دارد ناگزیــر از
بهکارگیــری ایــن قوانیــن اســت (اســماعیلپور و فقیــه .)1395 ،در ایــن راســتا ،پژوهــش حاضــر بــر آن اســت تــا بــا در
نظــر گرفتــن کتابخانــه ی مرکــزی و مرکــز اســناد دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز بهعنــوان 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 تــاش در جهــت بهبــود عملکــرد و ارائــه ی خدمــات مؤثــر بــه جامعـهی علمــی کمــک کنــد.
در خــارج از کشــور مطالعــات متعــددی درزمین ـهی ســیبرنتیک صــورت گرفتــه اســت کــه در ادامــه بــه تعــدادی از
آنهــا اشــاره میشــود .آنچــه بــارز اســت ایــن اســت کــه علــوم مختلــف بهتناســب نیــاز خــود از ســیبرنتیکبهرهگرفتهاند.
ســییرایت و اپــن لنــدر ،)1988( 4رواندرمانــی تعاملــی را از دیــد ســیبرنتیکی موردبررســی قــرار دادنــد .هیلیگــن)2001( 5
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بــه مطالعـهی بازنمــون دانــش و شــبکههای ســاختارگرایی کــه در ســیبرنتیک دوم مــورد تأکیــد قــرار میگیــرد و متخصصــان
ســیبرنتیک در مــورد آن بــه توافــق رســیدهاند ،میپــردازد .گریــت ســنکو 6و همــکاران ( ،)2003ســاختار پزشــکی از راه
دور را در یــک فضــای اطالعــات پزشــکی واحــد ،در ارتبــاط بــا ســیبرنتیک موردبررســی قــرار دادنــد .در پژوهــش دیگــری،
پاتنیــک )2003( 7تأثیــر پراکندگــی مایــع روی کنتــرل ســیبرنتیکی رشــد میکروبــی بــر زیــر الیههــای قابــل جایگزیــن
را موردمطالعــه قــرار داد .یافتههــای پژوهــش گالنویــل )2004( 8نشــان داد کــه سیســتم ســیبرنتیک ،نظــارت (کنتــرل)
را بــرای هم ـهی سیســتمهای ســیبرنتیکی نیازمنــد ارتباطــات و بازخــورد مثبــت و منفــی جهــت اعمــال صحیــح نظــارت،
ضــروری میدانــد .در پژوهــش دیگــری ،نیلســن و ایــروال )2005( 9امــکان دسترســی افــراد ناتــوان بــه انــواع کتابخانــه را
بــا اســتفاده از شــیوهی کنترلــی مطــرح کردنــد .شــیوهی کنترلــی آنهــا بــرای ترغیــب افــراد ناتــوان بهمنظــور اســتفاده از
کتابخانههــا و حمایــت از آنهــا بــوده و نتیجــه می-گیرنــد کــه بــا دادن آموزشهــای الزم بــا توجــه بــه نــوع معلولیــت افــراد
ناتــوان میتــوان دسترســی آنهــا را در ســه شــکل فیزیکــی ،رســانهای و ارتباطــی میســر کــرد (قاضــی زاده.)1387 ،
رویکــرد ســیبرنتیکی بــرای رباتهــای عصبــی توســط تامبورینــی و داتــری )2005( 10بــه کار گرفته شــد .زامنوپولوس
و آلکســیو )2007( 11در مطالعــهی خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه ســیبرنتیک ابــزاری بــرای مطالعــهی نظاممنــد
رفتارهــای هدفمنــد ســازمانی و مفاهیــم کاربــردی ماننــد بازخــورد و نظــارت اســت .آنــان دریافتنــد کــه در میــان مفاهیــم
مختلــف ســازمانی ،واژهی کنتــرل (نظــارت) ،جــزء اجتنابناپذیــر ســازمان و مهمتریــن و تأثیرگذارتریــن واژهی مهندســی و
مدیریــت اســت .در پژوهــش دیگــری ،ملکیــک و ســلزنو ،)2008( 12تحــول زندگــی بشــر را بــا رهیافتــی ســیبرنتیکی بررســی
نمودنــد .التیــن )2009( 13ســیبرنتیک را در رابطــه بــا مدیریــت شــبکه بررســی نمــود.
15
اسپینوســا و لئونــارد ،)2009( 14پژوهشهــای کاربــردی ســیبرنتیک ســازمانی را مــورد تحلیــل قــرار دادنــد .مورلیگ
( )2009ســیبرنتیک را بــرای طراحــی سیســتمهای مدیریــت مالــی بــه کار گرفــت .یافتههــای پژوهــش نچاســکی)2010( 16
بیانگــر آن اســت کــه ســاختارهای ســیبرنتیکی ،قادرنــد بهســادگی عملکــرد انطباقــی (ســازگاری بــا محیــط) را از خــود بــروز
دهنــد و توســط یــک نیــروی مهارکننــده (دســتگاه خودکنتــرل) انجــام میشــود .بهعبارتدیگــر ،یــک سیســتم ســیبرنتیک
بــا سیســتمهای جدیــدی پیرامــون خــود رابطــه-ی مســالمتآمیزی دارد و روابــط خــود را گســترش میدهــد .یافتههــای
پژوهــش دادخــواه 17و همــکاران ( )2012بیانگــر آن اســت کــه بیــن مؤلفههــای کنتــرل و رهبــری مــدل ســیبرنتیک در
ادارهی آمــوزش تربیتبدنــی ارتبــاط معن ـیداری وجــود دارد.
بجنــک )2013( 18در پژوهشــی بــا هــدف معرفــی سیســتمهای ســیبرنتیک در مدیریــت برنام ـهی دفاعــی ،بــرای
برخــورد بــا چالشهــای جدیــد جامع ـهی اطالعــات ،نیــاز بــه اســتفاده از مدلســازی سیســتم بــرای تصمیمگیــری داشــت.
یافتههــای پژوهــش حاکــی از ماهیــت میانرشــتهای ســیبرنتیک ،سیســتمها و علــوم مدیریــت اســت .یافتههــای پژوهــش
6. Gritsenko
7. Patnaik
8. Glanvile
9. Nielsen & Irval
10. Tamburrini & Datteri
11. Zamenopoulos & Alexiou
12. Melkikh & Seleznev
13. Latin
14. Espinosa & Leonard
15. Morlidge
16. Nechaneski
17. Nechaneski
18. Bojnec
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اوکوبــو و اولیویــر )2014( 19نشــان از وجــود یــک تفکــر ســیبرنتیکی اســت کــه بهطــور تدریجــی بــرای ایجــاد چارچوبــی
20
یکپارچــه در رهبــری ،بــا پشــتیبانی جدیــد بــرای توســعهی یــک ســازمان یادگیرنــده اســت .اوگــرادی ،مورلیــج و روئــوس
( )2016بــه بررســی و ارزیابــی کامــل بــودن و اثربخشــی سیســتمهای کنتــرل مدیریــت بــا اســتفاده از رویکــرد و ابزارهــای
ســیبرنتیک پرداختنــد .نتایــج پژوهــش ســیفوری ،نوشــینفرد و خالدیــان )2016( 21نشــان داد کــه عملکــرد مدیــران در
اســتفاده از مؤلفههــای الگــوی ســیبرنتیک بــرای مدیریــت کتابخانههــای دانشــگاهی مطلــوب اســت و کتابخان ـهی مرکــزی
دانشــگاه کردســتان در مقایســه بــا ســایر کتابخانههــای دانشــگاهی ،در اســتفاده از مؤلفههــای الگــوی ســیبرنتیک ،عملکــرد
مطلوبتــری داشــتند.
در داخــل کشــور ،آزاد و حســنزاده ( )1382پژوهشــی باهــدف بررســی کاربــرد نظریــهی اطالعــات در کتابــداری
و اطالعرســانی بــا توجــه بــه رویکــرد ســیبرنتیک انجــام دادنــد .در پژوهــش دیگــری ،آزاد و شــریف ( )1386بــه توصیــف
ارتبــاط وب معنایــی و ســیبرنتیک ،توانایــی خودســازماندهی و اســتنتاج هوشــمند و خــودکار در وب معنایــی بــا تأکیــد
بــر مدلســازی مفهومــی پرداختنــد .قاض ـیزاده ( )1387در پژوهــش خــود ،شــیوهای کنترلــی در میــز امانــت کتابخان ـهی
مؤسســه عالــی بانکــداری بــا اســتفاده از بازخــورد مراجعــان بــرای ایجــاد تعــادل در مجموعــه و فرآینــد عملــی آن را پیشــنهاد
داد .وی اذعــان داشــت کــه بهرهگیــری از علــم کنتــرل در بخشهــای مختلــف کتابخانــه تأثیــری بســزا خواهــد داشــت و
میتــوان از آن بــه نحــو مطلــوب و کارآمــد اســتفاده کــرد.
در پژوهــش دیگــری ،ابراهیمــی و فرجپهلــو ( )1389ضمــن شبیهســازی سیســتم داوری مقــاالت در مجــات علمــی
بــه نظامهــای ســیبرنتیکی ،بــر نقــش ســیبرنتیک در شــناخت مشــکالت ایــن سیســتمها در جهــت ارتقــای عملکــرد آنهــا
تأکیــد میکننــد .یافتههــای پژوهــش قربان ـیزاده و اســدپور ( )1389بــا اســتفاده از روش پیمایشــی و مطالع ـهی کارکنــان
ســه بخــش از شــرکت ایــران خــودرو نشــان داد کــه متغیــر مدیریــت کنــکاش -ســیبرنتیک بهطــور مســتقیم بــر فرهنــگ
یادگیــری و فرآینــد یادگیــری ســازمانی تأثیرگــذار اســت.
در پژوهــش دیگــری ،زاهــدی ،اســدپور و حاجــی نــوری ( )1390باهــدف بررســی رابط ـهی ســیبرنتیک و مدیریــت
دانــش در ســازمان بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه رابطــهی متقابــل و معنــیداری میــان ســیبرنتیک کــه شــامل شــش
بعــد اصلــی تنــوع و محدودیــت ،آنتروپــی و اطالعــات ،ضــرورت تنــوع و قاعــده تصمیــم ،هدفگــذاری و کنتــرل ،بازخــورد
و تمایــزات و روابــط؛ و مدیریــت دانــش کــه شــامل چهــار فرآینــد اصلــی ایجــاد دانــش ،تبدیــل و انتقــال دانــش اســت،
وجــود دارد .آخشــیک ( )1391در پژوهــش خــود بــه طــرح نظریـهی اطالعــات و مفهــوم اطالعــات در آن ،توصیــف نظریـهی
کوانتومــی اطالعــات و اصــول آن و درنهایــت ،امــکان برقــراری پیونــد میــان ســیبرنتیک و نظری ـهی کوانتومــی اطالعــات و
چگونگــی ایــن ارتبــاط پرداخــت .هاشــم بیــک ،ســیادت و هویــدا ( )1391بــه بررســی میــزان کاربســت مؤلفههــای الگــوی
ســیبرنتیک در مدیریــت دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان پرداختنــد .نتایــج نشــان داد کــه مدیــران ایــن دانشــگاه طبــق
نقشــهای معیــن منطبــق بــر الگــوی ســیبرنتیک ،بــه ســازماندهی فعالیتهــای دانشــگاه مبــادرت نکردهانــد .در صــورت
تدویــن الگــوی ســیبرنتیک بــرای مدیریــت دانشــگاه ،بهعنــوان یــک راهــکار کارآمــد ،توانایــی آن را داشــته باشــد کــه
مشــکالت کنونــی دانشــگاهها را تــا حــدود زیــادی کاهــش دهــد.
در پژوهــش دیگــری ،تاجــر و فقیــه ( )1394بــا رویکــردی ســیبرنتیکی ،رونــد تکاملــی دانــش در انــواع ســیبرنتیک
را بــا توجــه بــه نقــش مشــاهدهگر موردبررســی قــرار دادنــد و بــا مطــرح کــردن مبانــی فلســفی چهارگان ـهی ســیبرنتیک،
اهمیــت ایــن رویکــرد را در علــم اطالعــات و دانششناســی نشــان دادنــد .مــرادی و بــرادر ( )1394پژوهشــی باهــدف تبییــن
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دو محــور کلیــدی سیاســتهای هشــتگانهی نهــاد کتابخانههــای عمومــی بــا اســتفاده از الگــوی ســیبرنتیک و روش
تحلیــل مفهومــی انجــام دادنــد .یافتههــا بیانگــر آن اســت کــه دو محــور کلیــدی کــه در ایــن پژوهــش بــه تطبیــق آنهــا
بــا مؤلفههــای الگــوی مدیریــت ســیبرنتیک پرداختنــد ،کتابخانهمحــوری و کتابدارمحــوری اســت .نتایــج پژوهــش نشــان داد
کــه ایــن دو محــور همپوشــانی زیــادی بــا بســیاری از مؤلفههــای الگــوی ســیبرنتیک دارنــد .در پژوهــش دیگــری ،چراغــی
و کوچــک ( )1394بــا فــرض کتابخانــه بهعنــوان یــک سیســتم اطالعاتــی بــاز ،فرآینــد ارتبــاط کاربــران بــا کتابخانــه از
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.
یافتههــای پژوهــش اســماعیلپور و فقیــه ( )1395نشــان داد کــه کتابخانههــا و مراکــز اطالعاتــی بهعنــوان نظامهــای
ذخیــره و بازیابــی اطالعــات ،بــا اســتفاده از رویکــرد ســیبرنتیک و بهکارگیــری قوانیــن آن میتواننــد توســعه یابنــد .نظــر بــه
اینکــه ســیبرنتیک علــم نظامهاســت ،نظامهــای ذخیــره و بازیابــی اطالعــات نیــز بــرای رشــد و توســعهی خــود ناگزیــر از
بهکارگیــری اصــول دانــش ســیبرنتیک هســتند .کتابخانههــا و مراکــز اطالعاتــی بــا اتخــاذ رویکــرد ســیبرنتیکی میتواننــد
کارکــرد خــود را در مقولههایــی چــون نمایهســازی ،ربــط ،جســتجو و بازیابــی بهبــود بخشــند .نتایــج پژوهــش سرپرســت،
نوشــینفرد و بابالحوائجــی ( )1396بیانگــر آن اســت کــه الگــوی ســیبرنتیک از جایــگاه مناســبی در کتابخانههــای
دانشــگاهی برخــوردار اســت .ایــن امــر میتوانــد حاکــی از آگاهــی مدیــران کتابخانــه بــه نقــش اجتماعــی کاربــران کتابخانــه
باشــد.
مــروری بــر مطالعــات صــورت گرفتــه در حوزههــای مرتبــط بــا ســیبرنتیک نشــان میدهــد کــه مطالعــات اندکــی
درزمینـهی اســتفاده از رویکــرد ســیبرنتیک در کتابخانههــا صــورت گرفتــه اســت .ایــن مطالعــات در خــارج از کشــور از دهــه
 1980و در ایــران از دهــهی  1370آغــاز شــدند .رایجتریــن روش مورداســتفاده در ایــن پژوهشهــا ،روش کتابخانــهای و
روش پیمایشــی اســت .بیشتــر ایــن پژوهشهــا در زمین ـهی کاربــرد ســیبرنتیک در علــوم مختلــف و اســتفاده از رویکــرد
ســیبرنتیک در مدیریــت ســازمانها صــورت گرفتــه اســت .بنابرایــن در پژوهــش حاضــر تــاش میشــود تــا از رو یکــرد
ســیبرنتیکی بهمنظــور ایجــاد تحــول در ســاختار و مدیریــت کتابخانـهی مرکــزی دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز ،هماهنگــی
بــا تغییــرات و نوآوریهــا و کمــک بــه شناســایی مشــکالت در ایــن ســازمان اســتفاده شــود.
تاریخچهی سیبرنتیک
واژهی ســیبرنتیک از واژهی یونانــی «کیبرنتــس »22بــه معنــای «ســکاندار» گرفتهشــده اســت .بــرای نخســتین بــار
افالطــون در کتــاب جمهــوری خــود از واژهی «کایبرنتیــک» بــه معنــای «علــم کنتــرل کشــتی» و بــه مفهــوم اســتعاری
هدایــت کشــتی کشــور -هنــر مملک ـتداری و علــم حکومــت اثربخــش -بهــره جســته اســت (داورپنــاه .)1395 ،در ســال
 ،1843آنــدره آمپــر 23ریاضیــدان و فیزیکــدان فرانســوی ،واژه کیبرنتــس را بــه شــکل cybernentiqueوارد فرهنــگ زبــان
انگلیســی کــرد و آن را بــه مفهــوم علــم حکومــت شــهری و کنتــرل جامعــه بــه کاربــرد .آمپــر در کتــاب مفصلــی تحــت عنــوان
«گفتارهایــی دربــارهی فلســفه علــم »24درصــدد برآمــد کــه دانــش عصــر خــود را دســتهبندی کنــد و بــه شــمارهگذاری
کلیـهی علــوم آن زمــان بپــردازد .وی در فهرســت خــود ،علمــی را کــه بــا شــیوههای ســازماندهی جامعــه ســروکار داشــت،
ســیبرنتیک (برگرفتــه از واژه یونانــی کیبرنتــس) نامیــد .ســیبرنتیک نخســتین مراحــل پیدایــش خــود را در حــدود ســال
 1940میــادی تجربــه کــرد (لرنــر.)1366 ، 25
22. James Watt
23. Andre Ampere
24. Essai sur la philosophie des sciences
25. Lerner
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ســیبرنتیک ازجملــه رشــتههایی اســت کــه محصــول گســترش و پیشــرفت علــوم پــس از جنــگ جهانــی دوم اســت.
ولــی آنچــه امــروز از ایــن واژه مســتفاد میشــود و پذیــرش جهانــی دارد ،مفهومــی اســت کــه بــرای اولیــن بــار توســط
نوربــرت وینــر در ســال  1948بــرای بیــان رفتــار تمــام نظامهایــی کــه ویژگــی خودتنظیمــی و خودکنترلــی دارنــد ،بهکاربــرده
شــده اســت .کاری کــه وینــر کــرد ،عبــارت بــود از ترســیم یــک مــدل از تمــام سیســتمهای جانــدار و مکانیکــی بــرای نشــان
دادن اینکــه آنهــا چگونــه اعمــال خــود را کنتــرل میکننــد .بهاینترتیــب ،ســیبرنتیک بهعنــوان دانــش نشــاندهندهی
ارتباطــات مناســب و مقتضــی بیــن عوامــل مشــترک یــک نظــام شــناخته شــد (داورپنــاه.)1395 ،
مفهوم سیبرنتیک
تاکنــون تعریــف دقیــق و همهپســندی از ســیرنتیک ارائــه نشــده اســت .همانطــور کــه اشــاره شــد ،نوربــرت وینــر
پایهگــذار ســیبرنتیک ،آن را «علــم کنتــرل و ارتبــاط در ماشــین و حیــوان» میدانــد .لرنــر ( )1366بــا تلفیــق تعاریــف
مختلــف ،تعریفــی نســبتاً جامــع از ســیبرنتیک ارائــه میدهــد .ازنظــر لرنــر ،ســیبرنتیک علمــی اســت کــه از یکســو،
سیســتمهای نســبتاً بــاز را از دیــدگاه تبــادل متقابــل اطالعــات میــان آنهــا و محیطشــان موردبررســی قــرار میدهــد و از
ســوی دیگــر ،بــه بررســی ســاختار ایــن سیســتمها از دیــدگاه تبــادل متقابــل اطالعــات میــان عناصــر مختلــف میپــردازد.
عناصر سیستمهای سیبرنتیکی
سیســتمهای ســیبرنتیکی از اجــزای مختلفــی تشکیلشــدهاند .پویایــی (حرکــت) ،کنتــرل و بازخــورد از مهمتریــن
عناصــر الزم جهــت بــه وجــود آمــدن سیســتمهای ســیبرنتیکی هســتند کــه در ادامــه بــه بررســی مفاهیــم مربــوط بــه آنهــا
پرداختــه میشــود:
پویایی (حرکت)
اصطــاح حرکــت در مکانیــک بــه مفهــوم دقیقــی بهکاررفتــه اســت و معنــی تغییــر مــکان هــر ش ـیء را در فضــا
همــراه بــا پیشــرفت زمــان میدهــد .اصطــاح حرکــت در ســیبرنتیک از مفهــوم کلیتــری برخــوردار اســت ،بــه ایــن معنــی
کــه هــر تغییــری را کــه بــا پیشــرفت زمــان در یــک شــیء صــورت گیــرد ،حرکــت مینامنــد (لرنــر .)1366 ،بهعبارتدیگــر،
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
اثــر فرآیندهایــی کــه در درون خــود سیســتم رخ میدهنــد ،صــورت گیــرد .بــه عبــارت صریحتــر هــر سیســتمی تحــت
تأثیــر شــمار نامحــدودی از عوامــل بیرونــی قــرار دارد ،امــا اهمیــت همـهی ایــن عوامــل یکســان نیســت .در رابطــه بــا یــک
مســئلهی خــاص ،فقــط آن دســته از اثــرات بیرونــی کــه بــر حالــت سیســتم تأثیــر مهمــی میگذارنــد ،بایــد موردبحــث و
بررســی قــرار گیرنــد (لرنــر.)6 136 ،
کنترل
کنتــرل یکــی از مهمتریــن اجــزای یــک سیســتم ســیبرنتیکی اســت کــه باهــدف کار آیــی حداکثــر و مصــرف حداقــل
مــاده و انــرژی صــورت میگیــرد .کنتــرل در یــک سیســتم بهعنــوان عامــل افزایــش نظــم و کاهــش آنتروپــی یــا بینظمــی
اســت .لــذا اطالعــات بهعنــوان الزم ـهی کنتــرل مطــرح میشــود .بهگون ـهای کــه بــرای کنتــرل موفــق ،اطالعــات اهمیــت
حیاتــی دارد .از دیگــر مفاهیــم مرتبــط بــا کنتــرل ،بقــا یــا تکامــل سیســتم اســت .بهطوریکــه ،مکانیزمهــای کنتــرل
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جهــت افزایــش بقــا و پایــداری و جلوگیــری از زوال سیســتم طراحــی میشــوند .در هــر سیســتم  4نــوع کنتــرل مختلــف
شــامل کنتــرل پایدارســازی ،اجــرای برنامــه ،ردیابــی و بهینهســازی اعمــال میشــود .کنتــرل پایدارســازی جهــت افزایــش
بقــای ســازمان ،کنتــرل اجــرای برنامــه جهــت تضمیــن صحــت انجــام برنامههــا ،کنتــرل ردیابــی جهــت تســهیل مواجهـهی
سیســتم بــا شــرایط غیرقابلپیشبینــی و کنتــرل بهینهســازی جهــت انجــام بهین ـهی امــور صــورت میپذیــرد (غالمــزاده،
 .)1377الزمـهی اجــرای یــک کنتــرل بهینــه در سیســتم ،ابــزار کنتــرل اســت .اصــول و ارکان تدوینشــده ،برنامههــا ،قواعــد
و اســتانداردها ازجملــه ابزارهــای مناســب کنتــرل بــه شــمار میآینــد .بــا مجهــز شــدن سیســتم بــه ایــن اســتانداردها،
فعالیتهــای سیســتم بــه نحــو خــودکار انجــام می-شــود (ابراهیمــی و فــرج پهلــو.)1389 ،
بازخورد
بازخــورد یــک مــدار ارتباطــی اســت کــه چگونگــی عملکــرد سیســتم را مشــخص و انحرافــات را تعییــن میکنــد
و سیســتم بــا توجــه بــه اطالعاتــی کــه از طریــق ایــن مــدار دریافــت میکنــد ،اصالحــات را متناســب بــا شــرایط زمــان و
مــکان و موقعیــت در خــود ایجــاد میکنــد (زاهــدی و همــکاران .)1390 ،در قــرن بیســتم ،مفهــوم بازخــورد همــواره بــا اســم
نوربــرت وینــر و ظهــور حــوزهی ســیبرنتیک ،پــس از جنــگ جهانــی دوم همــراه بــوده اســت .امــا درواقــع قدمــت ایــن مفهــوم
طوالنــی اســت و بــه قبــل از ســیبرنتیک برمیگــردد و ریشــه در یونــان باســتان دارد (معتمــدی.)1388 ،
بازخــورد از عناصــر اساســی و تعیینکننــده در مطالعــهی سیســتمهای پویــا اســت و یــک ابــزار مفیــد بــرای
کنتــرل و اصــاح عملکــرد در ســازمانهای بــا نظــام پویــا بــه شــمار میآیــد .بــه عبارتــی ،کیفیــت برونــداد در یــک سیســتم
ســیبرنتیکی توســط بازخــورد تعییــن میشــود .بخــش کنتــرل سیســتم در ارتبــاط مســتقیم بــا ســیگنالهای بازخــورد اســت
و بدیــن شــکل اگــر مشــخص شــود کــه کیفیــت برونــداد کافــی نیســت ،سیســتم جهــت ایجــاد تغییــر ،فعــال میشــود و
مجــددا ً توســط عامــل بازخــورد ،تعییــن کیفیــت میکنــد و ایــن چرخــه بــه همیــن شــکل ادامــه مییابــد (ابراهیمــی و فــرج
پهلــو .)1389 ،بــا توجــه بــه روش پاســخگویی سیســتم ،بازخــورد دارای انــواع مثبــت و منفــی اســت .در نــوع مثبــت ،افزایــش
خروجــی باعــث افزایــش ورودی و درنتیجــه افزایــش خروجــی در مرحلــهی بعــد میشــود و بهاینترتیــب ،خروجــی
سیســتم دائم ـاً رو بــه تزایــد اســت .امــا در بازخــورد منفــی ،در شــرایط وجــود تزاحــم ،سیســتم دائم ـاً بــر اســاس تفــاوت
بیــن وضــع موجــود و وضــع مطلــوب و بــه صفــر رســانیدن ایــن تفــاوت عمــل میکنــد (معتمــدی .)1388 ،بازخــورد منفــی
ســازمان را قــادر میســازد تــا انحــراف از مســیر را ردیابــی و اصــاح کنــد و در اصــل بازخــورد منفــی بــه درســت کــردن
اشــتباه عملکــرد منتهــی میشــود (ســلیمانی بشــلی.)1388 ،
معرفی کتابخانهی مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید چمران اهواز
توجــه بــه اهمیــت خاصــی کــه توســعه و گســترش کتابخانههــا در فعالیــت دانشــگاهی داشــت ،دانشــگاه جندیشــاپور
را بــر آن داشــت تــا اقــدام بــه ایجــاد کتابخان ـهی مرکــزی و مرکــز اســناد در ســال  1352نمایــد .بخشهــای مهمــی کــه
در ابتــدا در کتابخانــه پیشبینیشــده بــود عبــارت بودنــد از :بخــش رســیدگی و تصویــب درخواس ـتها ،ســفارش و تهیــه،
خدمــات فنــی ،اســناد و مــدارک ،اســناد و کتــب قیمتــی ،مبــادالت داخلــی و بینالمللــی و امــور عمومــی کــه هماکنــون بنــا
بهضــرورت و پیشــرفت فنــاوری برخــی از ایــن بخشهــا بــا همدیگــر ادغــام گردیــده ،تفکیکشــده یــا توســعهیافتهاند.
در ســال  1354کتابخانــهی مرکــزی در طبقــهی دوم کتابخانــهی دانشــکده علــوم تأســیس شــد .پــس از پایــان
جنــگ و تخلیــهی ســاختمان نیمهتمــام کتابخانــه ،از ســال  71تکمیــل بنــای ســاختمان آغــاز گردیــد و ســرانجام در
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بهمنمــاه  ۱۳۷۸کتابخانــهی مرکــزی در ســاختمان اصلــی خــود مســتقر شــد .ایــن کتابخانــه باهــدف تأمیــن نیازهــای
اطالعاتــی جامعــهی اطالعاتــی ایــن دانشــگاه و ســازماندهی ،برنامهریــزی و کنتــرل فعالیتهــای کتابخانههــای اقمــاری
دانشــگاه در ســال  ۱۳۵۵فعالیــت خــود را آغــاز نمــوده اســت .ایــن کتابخانــه دارای پنــج طبقــه و شــامل نــه بخــش تحــت
عناویــن ثبــت و ســفارشها ،فهرستنویســی و ســازماندهی ،امانــت ،تحویــل مــدرک ،اطالعرســانی و آمــوزش ،فنــاوری
اطالعــات ،مرجــع و اســناد و مــدارک و نشــریات اســت .ایــن کتابخانــه بــا اســتفاده از مجموعههــای غنــی ایرانشناســی،
خوزستانشناســی ،کتــب هنــری و همچنیــن دارا بــودن سیســتمهای اطالعرســانی و بانکهــای اطالعاتــی تمــام متــن و
عضویــت در پایگاههــای اطالعاتــی پیوســته بهعنــوان یــک مرکــز اطالعاتــی اســتانی و بلکــه ملــی قابلیــت پاس ـخدهی بــه
نیازهــای پژوهشــی اکثــر پژوهشــگران ،ســازمانها ،ارگانهــا و نهادهــای صنعتــی ،اجرایــی و پژوهشــی در ســطح اســتان و
منطقــه را دارا اســت.
هــدف ایــن کتابخانــه بــا حفــظ اهــداف دانشــگاه ،بــرای ارائ ـهی خدمــت بــه جامع ـهی دانشــگاهی کــه مرکــب از
اســتاد و دانشجوســت بــه وجــود آمــده اســت و ســعی در گــردآوری و ســازماندهی مجموع ـهای متناســب بــا گرایشهــا،
ســرفصلهای آموزشــی و دروس تخصصــی و رشــتههای موجــود در دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز دارد .ایــن کتابخانــه
بــا ارائ ـهی خدمــات آموزشــی و پژوهشــی در اجــرای برنامههــای آمــوزش عالــی و تأمیــن نیازهــای اطالعاتــی اســتادان و
دانشــجویان مشــغول بــه تحصیــل در ایــن واحــد دانشــگاهی ســهم بســزایی دارد.
دروندهــی اطالعــات منابــع کتابخانــه در ســال  1362بــا نرمافــزار ISIS /CDSانجــام گرفــت .پـسازآن اطالعــات منابع
کتابخانــه در نرمافــزار پــارس آذرخــش تحــت داس و ســپس در پــارس آذرخــش تحــت وینــدوز وارد شــد .در حــال حاضــر
کتابخانــهی مرکــزی دارای نرمافــزار کتابخانــهای تحــت وب بــه نــام آذرســا اســت .از ســال  ۱۳۸۳بــا امضــاء تفاهمنامــه
امانــت بینکتابخانــهای بــا ســایر دانشــگاهها و دســتگاههای اجرایــی همــکاری نمــوده و توانســته اســت خدمــات خــود را
فــرا دانشــگاهی نمایــد .عضویــت رســمی در ایــن کتابخانــه ویــژه اســاتید ،دانشــجویان و کارکنــان ایــن دانشــگاه اســت ولــی
از طریــق طرحهــای امانــت بینکتابخانــهای و یــا معرفینامــه و تفاهمنامــه خدمــات خــود را در اختیــار پژوهشــگران و
اعضــای ســایر دانشــگاهها و مراکــز علمــی -تحقیقاتــی نیــز قــرار میدهــد.
در ســال  1384کتابخان ـهی دانشــکدهی اقتصــاد و علــوم اجتماعــی در مجموع ـهی کتابخان ـهی مرکــزی ادغــام شــد
و در ســال  1389نیــز کتابخان ـهی دانشــکدهی مهندســی بــه کتابخان ـهی مرکــزی انتقــال و در مجموع ـهی آن ادغــام شــد.
هماکنــون کتابخانـهی مرکــزی و مرکــز اســناد بــا  12کتابخانـهی اقمــاری در چهارمیــن دهـهی تأســیس قــرار دارد و یکــی
از بزرگتریــن کتابخانههــای دانشــگاهی جنــوب غــرب کشــور اســت .تعــداد منابــع موجــود در کتابخانــهی مرکــزی در
حــال حاضــر بــه شــرح ذیــل اســت:
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جدول  .1تعداد منابع موجود در کتابخانه مرکزی

تعداد
عنوان منابع
( 137963نسخه)
کتاب فارسی
( 32306نسخه)
کتاب التین
( 1700عنوان)
نشریات فارسی
( 366عنوان)
مقاالت فارسی
( 8948عنوان)
پایاننامه
( 5500عنوان)
اسناد و مدارک
پایگاههای اطالعاتی آنالین خارجی  11پایگاه
پایگاههای اطالعاتی آفالین خارجی  360پایگاه
پایگاههای اطالعاتی آنالین داخلی  3پایگاه
رویکردی سیبرنتیکی به کتابخانهی مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز
کتابخان ـهی مرکــزی را میتــوان بــه دلیــل دارا بــودن ویژگیهایــی کــه ادامــه بــه آنهــا اشــاره خواهــد شــد ،یــک
سیســتم ســیبرنتیکی بــه شــمار آورد .در نمــودار  ،1تصویــری کلــی از عملکــرد کتابخانـهی مرکــزی بهعنــوان یــک سیســتم
ســیبرنتیکی ارائــه و بــر نقــش کنتــرل و بازخــورد در شناســایی مشــکالت ایــن کتابخانــه اشارهشــده اســت .بدینصــورت
کــه کاربــر بــرای رفــع نیــاز اطالعاتــی خــود بــه کتابخانــه مراجعــه میکنــد .درصورتیکــه از نیــاز خودآگاهــی داشــته باشــد،
مســتقیماً بــه جســتجوی اطالعــات موردنیــاز خــود اقــدام میکنــد و در غیــر ایــن صــورت بهمنظــور روشــن شــدن نیــاز
خــود از کتابــدار کمــک میگیــرد .نتایــج جســتجوی کاربــر در منابــع کتابخانــه ممکــن اســت بــا موفقیــت انجــام شــود کــه در
ایــن صــورت نیــاز کاربــر برطــرف و رضایــت وی حاصــل میشــود (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 مجموعهی کتابخانه موجود نباشد؛
.1
کاربر در فرمولبندی جستجو مشکل داشته باشد؛
.2
ثبت شمارهی ردهی منبع بهدرستی صورت نگرفته باشد؛
.3
محتوای منبع اطالعاتی با کلمات نادرستی نمایه شده باشد؛
.4
فهرستنویسی منبع موردنظر بهدرستی صورت نگرفته باشد.
.5
بعــد از اینکــه علــت بــروز مشــکل در بازیابــی اطالعــات مشــخص گردیــد ،بایــد در راســتای رفــع مشــکل ،برنامهریزی
و تصمیمگیــری کــرد.
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نمودار  .1رویکردی سیبرنتیکی به کتابخانهی مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید چمران اهواز
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اجزا و عناصر کتابخانهی مرکزی بهعنوان یک سیستم سیبرنتیکی
همانطــور کــه اشــاره شــد ،ســه عنصــر اصلــی سیســتمهای ســیبرنتیکی شــامل پویایــی (حرکــت) ،کنتــرل و
بازخــورد هســتند کــه در ادامــه ایــن ســه عنصــر در کتابخانــهی مرکــزی بهعنــوان یــک سیســتم ســیبرنتیکی بررســی
میشــود.
 .1پویایی (حرکت)
همانطــور کــه رانگاناتــان اشــاره میکنــد ،کتابخانــه ارگانیســمی زنــده و پویاســت .کتابخانـهی مرکــزی نیــز بهمثابـهی
یــک سیســتم ســیبرنتیکی ،تحــت تأثیــر عوامــل درونــی و عوامــل بیرونــی ،بهصــورت مــداوم بــا تغییــرات و تحوالتــی در
وضعیــت و حالــت خــود روبـهرو اســت .حرکــت یــا پویایــی را میتــوان در بخشهــای مختلــف کتابخانـهی مرکــزی مشــاهده
کــرد کــه ایــن حرکــت خــود ســبب ایجــاد تغییراتــی در عملکــرد و نحــوهی ارائـهی خدمــات در کتابخانـهی مرکزی میشــود.
در ادامــه بــه مهمتریــن جنبههــای پویایــی در کتابخان ـهی مرکــزی اشــاره میشــود:
قوانین و مقررات
آییننامههــا و قوانیــن کتابخانــه تحــت تأثیــر عوامــل مختلفــی ناشــی از تغییــرات سیاســتهای دانشــگاه ماننــد
تغییــر در ظرفیــت پذیــرش دانشــجو ،تحــوالت ناشــی از ورود فنــاوری بــه کتابخانــه و ضــرورت هماهنگــی بــا ایــن تحــوالت،
بهطــور مــداوم در حــال تغییراتــی هســتند .تغییــر در قوانیــن کتابخانــه عامــل ایجــاد تغییــر در عملکــرد و نحــوهی خدمــات
ایــن ســازمان میشــود.
منابع اطالعاتی
میــزان منابــع اطالعاتــی موجــود در کتابخانـهی مرکــزی در دورههــای زمانــی مختلــف یکســان نیســت .دالیلــی ماننــد
انتشــار منابــع تــازه و درنتیجــه نیــاز بــه روزآمدســازی مجموعــه ،ضــرورت تهیـهی منابــع جدیــد بــرای کتابخانــه را افزایــش
میدهــد .نیــاز بیشتــر کاربــران بــه برخــی منابــع ،ســبب میشــود کــه نســخههای بیشتــری از آن منابــع تهیــه گــردد.
در مقابــل ،بیاســتفاده مانــدن و کهنــه و منســوخ شــدن برخــی دیگــر از منابــع عامــل وجیــن مجموع ـهای از منابــع اســت
کــه ســبب کاهــش تعــداد منابــع کتابخانــه میشــود .از طرفــی ،عواملــی ماننــد ادغــام شــدن کتابخانههــای دانشــکدههای
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 ســالهال مختلــف
از ســوی دانشــگاه ،مهمانــی ،انتقــال و فارغالتحصیــل شــدن دانشــجویان ،اســتخدام اســاتید و کارکنــان دانشــگاه و بازنشســته
شــدن شــماری از آنهــا ،بهتبــع ســبب تغییراتــی در تعــداد افــراد عضــو کتابخانــه میشــود .البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه
بهتازگــی قانونــی تصویــبشــده کــه اطالعــات کلی ـهی دانشــجویان تــازهوارد بهطــور خــودکار توســط کتابــداران از ســوی
آمــوزش دانشــکدهها دریافــت و وارد نرمافــزار کتابخانــه میشــود ،در ایــن صــورت همـهی دانشــجویان تــازهوارد 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 استخدامشــده بــه کتابخانــه دارای عملکــرد و
منــش متفاوتــی نســبت بــه کارکنــان قبلــی هســتند کــه همیــن امــر نیــز خــود عامــل ایجــاد تغییراتــی در نحــوهی عملکــرد
و ادارهی کتابخانــه میشــود.
خشهای کتابخانه
گاهــی نیازهــای در حــال تغییــر کاربــران و ضــرورت هماهنگــی بــا تحــوالت ایجــاب میکنــد بخشهــای تــازهای در
کتابخان ـهی مرکــزی تأســیس ،بخشهایــی ادغــام یــا تفکیــک شــوند .بهطــور مثــال ،در طــی ســالهای اخیــر ،بخشهــای
تــازهای ماننــد بخــش تاریــخ شــفاهی ،واحــد علمســنجی و بخــش از کتابــدار بپــرس بــه کتابخان ـهی مرکــزی اضافهشــده
اســت.
وسایل و تجهیزات
برگــزاری برنامههــای جانبــی در کتابخانــهی مرکــزی ماننــد ســخنرانیها ،هماندیشــیها ،جلســات مختلــف،
برنامــهی رونمایــی از کتــاب ،برنامههــای کتابخوانــی و جلســات کافــه کتــاب ،برپایــی جشــنها ،برگــزاری کارگاههــای
آموزشــی و ســایر برنامههــا ســبب میشــود کــه تغییراتــی در وســایل و تجهیــزات ایــن کتابخانــه ایجــاد شــود .عــاوه
بــر ایــن ،وســایل و تجهیــزات کتابخانــه تحــت تأثیــر تحــوالت فناورانــه ،درگــذر زمــان دچــار تغییراتــی میشــوند .مث ـ ً
ا
نرمافزارهــای کتابخانـهای جــای برگـهدان ســنتی را گرفتنــد .هماکنــون نیــز اســتفاده از نرمافــزار تحــت وب تغییراتــی را در
ایــن ســازمان ایجــاد کــرده اســت کــه در ادامــه بیشتــر بــه آن پرداختــه خواهــد شــد.
میزان مراجعه و امانت
در بخشهــای مختلــف کتابخانــه ،میــزان مراجع ـهی کاربــران در طــول یــک روز و در ماههــای مختلــف یــک ســال،
یکســان نیســت .در ســاعاتی از روز و در ماههایــی از ســال ،مراجعــهی کاربــران بــه کتابخانــهی مرکــزی کمتــر و گاهــی
بیشتــر اســت .بهتبــع آن میــزان امانــت و اســتفاده از منابــع اطالعاتــی مختلــف در دورههــای زمانــی مختلــف در حــال
تغییــر اســت .عــاوه بــر آن ،وقــوع تغییراتــی ماننــد اســتفاده از نرم-افــزار تحــت وب کــه امــکان جســتجو ،رزرو و تمدیــد و
مشــاهدهی نســخهی الکترونیکــی پایاننامههــای دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز را بهصــورت برخــط فراهــم کــرده ،ســبب
کاهــش مراجعــات کاربــران شــده اســت.
دسترسی به اطالعات
درگــذر زمــان ،دسترســی بــه اطالعــات در کتابخانـهی مرکــزی دچــار تغییراتــی شــده اســت .درگذشــته ،اســتفاده از
اطالعــات فقــط از طریــق محملهــای اطالعاتــی چاپــی امکانپذیــر بــود ،ایــن در حالــی اســت کــه در حــال حاضــر دسترســی
بــه اطالعــات در قالــب منابــع الکترونیکــی ،دیجیتالــی و پایگاههــای اطالعاتــی میســر شــده اســت .همانطــور کــه اشــاره شــد،
اخیــرا ً امــکان مشــاهدهی نســخهی الکترونیکــی پایاننامههــای دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز از طریــق نرمافــزار کتابخانــه
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بهصورت برخط فراهمشده است.
 .2کنترل
کنتــرل یــا نظــارت در سیســتم ســیبرنتیکی کتابخانـهی مرکــزی بــه روشهــای مختلــف اعمــال میشــود .هنگامیکــه
کتابخانــه در شــرایط نامطلوبــی قــرار میگیــرد (ماننــد بــرآورده نشــدن نیــاز اطالعاتــی کاربــر) ،بــا اســتفاده از رویکــرد
ســیبرنتیک و اعمــال کنتــرل میتــوان بازخوردهــای منفــی و خطاهــا را شناســایی و در راســتای رفــع آنهــا تصمیمگیــری
و اقــدام کــرد .در ادامــه ،بــه شــماری از مهمتریــن جنبههایــی کــه بــا اعمــال کنتــرل در آنهــا میتــوان بــه شناســایی
مشــکالت کتابخانــهی مرکــزی و برنامهریــزی در جهــت رفــع آنهــا پرداخــت ،اشــاره کــرد .اطالعــات گردآوریشــده در
ایــن زمینــه مربــوط بــه بــازهی زمانــی مهرمــاه تــا بهمنمــاه اســت کــه از طریــق پرســش از تعــدادی از کارکنــان کتابخانــه
بهدســتآمده اســت.
بیشترین و کمترین مراجعه به کتابخانه مربوط به کدام دانشکدهها هستند؟
بیشتریــن دانشــجویان مراجعهکننــده بــه کتابخانــهی مرکــزی از ســوی دانشــکدهی ادبیــات و کمتریــن میــزان
مراجعــه بــه کتابخانــه از ســوی دانشــکدههای کشــاورزی و دامپزشــکی اســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه بــه دلیــل ادغــام
کتابخانههــای دانشــکدههای اقتصــاد و علــوم اجتماعــی و مهندســی ،میــزان مراجعــه از ســوی ایــن دو دانشــکده باالتــر اســت.
همچنیــن میــزان مراجعــه بــه کتابخان ـهی مرکــزی از ســوی دانشــجویان دانشــکدهی ریاضــی بــه دلیــل نامناســب بــودن
خدمــات کتابخانـهی ایــن دانشــکده نیــز نســبتاً باالســت .بــا اســتناد بــه ایــن مــوارد ،مدیــر و کارکنــان کتابخانـهی مرکــزی
میتواننــد بــا دقــت و نظــارت در ایــن مــوارد و باهــدف ایجــاد تعــادل در مجموعــه و دسترســی همـهی دانشــجویان بــه منابــع
موردنظــر ،برنامهریــزی کننــد .در همیــن راســتا ،بخــش سفارشــات کتابخانـهی مرکــزی بایــد در جهــت تأمیــن منابعــی کــه
بیشتــر موردنیــاز هســتند ،اقــدام نمایــد.
ساعت اوج کار کتابخانه چه زمانی است؟ بسامد مراجعان در آن ساعت چقدر است؟
اوج ســاعات کاری و بســامد مراجعــان در کتابخانـهی مرکــزی بیــن ســاعت  10-12صبــح بــوده و بــازهی زمانــی -16
 14بعدازظهــر ،خلوتتریــن ســاعت کاری ایــن کتابخانــه اســت .درواقــع بیــش از  50درصــد کاربــران (حداکثــر  80نفــر) در
فاصل ـهی زمانــی  10-12صبــح در کتابخانــه حضــور مییابنــد .نتایــج حاصــل از ایــن بررس ـیها میتوانــد در برنامهریــزی و
تصمیمگیــری صحیــح بــه مدیریــت کتابخانــه درزمینـهی توزیــع نیــروی انســانی و تقســیمکار کارمنــدان بــرای پاسـخگویی
بــه مراجعــان و حضــور دائمــی کارکنــان در ســاعات مشخصشــده کمــک نمایــد .عــاوه بــر آن ،ارائـهی برنامههــای جانبــی
نظیــر برپایــی نمایشــگاه ،نصــب پوســتر ،آگاهیرســانی جــاری ،اطالعرســانی در خصــوص برگــزاری کارگاههــای آموزشــی
و امثــال آن در زمــان اوج حضــور افــراد در کتابخانــه میتوانــد موجــب اســتفادهی بیشتــر و مؤثرتــر کاربــران از ایــن
برنامههــا شــود.
بیشترین و کمترین نوع منبع مورداستفاده در کتابخانه کدام است؟
بیشتریــن منبــع مورداســتفاده در کتابخانــه کتابهــای فارســی بهویــژه کتابهــای راهنمــا و حــل مســائل و
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کمتریــن منابــع مورداســتفاده کتابهــای انگلیســی و نشــریات هســتند .اســتفادهی بیشتــر از کتابهــای فارســی را
میتــوان بــه عواملــی نظیــر موجــود بــودن بیشتــر ایــن منابــع در قفس ـهی کتابخانههــا ،عــدم تســلط کافــی دانشــجویان
بــه زبــان انگلیســی و نحــوهی تدریــس اســتادان مربــوط دانســت کــه در آمــوزش خــود بــر کتابهــای فارســی بیــش از ســایر
منابــع تأکیــد میکننــد .ایــن گزارشهــا کمــک میکنــد علــت اســتفادهی کــم از برخــی منابــع کتابخانــه را ریش ـهیابی و
بــرای رفــع آن چارهاندیشــی کــرد.
پرکارترین و کمکارترین مقاطع تحصیلی کداماند؟
دانشــجویان مقطــع کارشناســی بیشتریــن و دانشــجویان مقطــع دکتــری کمتریــن حضــور را در کتابخانــه داشــتهاند.
علــت مراجع ـهی بیشتــر دانشــجویان کارشناســی میتوانــد بنــا بــه دالیلــی ماننــد تعــداد بیشتــر آنهــا نســبت بــه ســایر
مقاطــع ،انگیــزهی ایــن دانشــجویان بــرای ورود بــه مقاطــع باالتــر و درنتیجــه اســتفادهی بیشتــر آنهــا از منابــع کتابخانــه
بــرای مطالعــه باشــد .یــک مســئلهی مهــم دیگــر مربــوط بــه ایــن اســت کــه اغلــب دانشــجویان کارشناســی توانایــی تعییــن
دقیــق نیــاز اطالعاتــی خــود را ندارنــد؛ بنابرایــن ناگزیرنــد بــرای رفــع نیــاز خــود بیشتــر بــه کتابخانــه مراجعــه کننــد .ایــن
در حالــی اســت کــه دانشــجویان ارشــد و دکتــری بــه دلیــل داشــتن مشــغلهی بیشتــر و نیــز دارا بــودن تجربـهی بیشتــر
در اســتفاده از کتابخانــه ،میتواننــد بهتــر و ســریعتر نیــاز اطالعاتــی خــود را تشــخیص و رفــع کننــد؛ درنتیجــه کمتــر بــه
کتابخانــه مراجعــه میکننــد.
مهمترین علت مراجعهی کاربران به کتابخانه چیست؟
مهمتریــن علــت مراجعـهی 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
طرفــی ،علــل مراجعــهی کــم کاربــران بــرای ســایر خدمــات ،ریشــهیابی و بــرای حــل آن برنامهریــزی کــرد.
در چه ماههایی از سال تحصیلی ،کاربران بیشتر به کتابخانه مراجعه میکنند؟
در ماههــای مهــر و آبــان ،بیشتریــن تعــداد دانشــجویان در کتابخانــه حضــور دارنــد .شــروع ســال تحصیلــی جدیــد
و عالقــه و انگیــزهی بیشتــر دانشــجویان تــازهوارد بــه دانشــگاه و انجــام تکالیــف و درنتیجــه نیــاز بیشتــر آنهــا بــه منابــع
کتابخانــه میتوانــد از دالیــل حضــور بیشتــر دانشــجویان در کتابخانــه در ماههــای مذکــور باشــد .توجــه بــه ایــن امــر
بــه مدیریــت کتابخانــه در برنامهریــزی دقیــق و منســجم کمــک میکنــد تــا بــرای ارائــهی خدمــات مؤثــر در ماههــای
پراســتفاده آمادگــی الزم را کســب کننــد.
مهمترین ابزارهای اعمال کنترل در کتابخانهی مرکزی ،عبارتاند از:
الف .آییننامهها و قوانین
مفــادی کــه در آییننامههــای مربــوط بــه کتابخانــه آمــده تعیینکننــدهی ضوابــط ،چارچوبهــا و محدودیتهایــی
بــرای کارکنــان و کاربــران کتابخانــه اســت .قوانینــی بــرای دانشــجویان بــه تفکیــک دانشــکدهها ،رشــتهها و مقاطــع
تحصیلــی مختلــف تعریفشــده کــه هرکــدام تعیینکننــدهی شــرایط عضویــت ،امانــت ،رزرو و تمدیــد متفــاوت اســت.
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همچنیــن در نرمافــزار کتابخانــه بــرای کاربــران و نیــز کارکنــان بخشهــای مختلــف ســطوح دسترســی متفاوتــی مطابــق
بــا قوانیــن تعریفشــده اســت.
ب .گزارشگیری از نرمافزار کتابخانه
مدیــر و کارکنــان کتابخانـهی مرکــزی بهمنظــور شناســایی مشــکالت و چالشهــای ایــن ســازمان در ابعــاد مختلــف
و برنامهریــزی بــرای حــل آنهــا ،بهصــورت روزانــه ،هفتگــی و ماهانــه اقــدام بــه تهیـهی گزارشهایــی از عملکــرد کارکنــان،
میــزان امانــت منابــع مختلــف و تعــداد منابــع دارای تأخیــر در بازگشــت و غیــره میکننــد .ایــن گزارشهــا کمــک میکنــد
کــه مدیریــت ،کنتــرل و نظــارت بیشتــری بــر عملکــرد کارکنــان مختلــف کتابخانــه داشــته باشــد و بهتــر بتوانــد آنهــا را
ارزیابــی کنــد .بــا اســتفاده از ایــن گزارشگیریهــا میتــوان منابــع پراســتفاده را شناســایی و نســخههای بیشتــری از
آنهــا تهیــه کــرد .همچنیــن ،میتــوان از آنهــا در شناســایی کاربــران خاطــی و برخــورد بــا آنهــا و پیگیــری منابعــی کــه
بــه کتابخانــه برگشــت داده نشــدهاند ،اســتفاده کــرد.
 .3بازخورد
در کتابخانــهی مرکــزی روشهــا و راههــای ارتباطــی مختلفــی بــرای انعــکاس نظــرات ،پیشــنهادها ،انتقــادات و
بازخــورد کاربــران نســبت بــه عملکــرد کارکنــان کتابخانــه ،خدمــات ارائهشــده و امکانــات و تجهیــزات و بهطورکلــی
عملکــرد کتابخانــه وجــود دارد .عــاوه بــر کاربــران ،امــکان انتقــال نظــرات کارکنــان در خصــوص مشــکالت کتابخانــه و ارائهی
پیشــنهادها در راســتای رفــع آنهــا فراهمشــده اســت .در ادامــه بــه مهمتریــن راههــای ارتباطــی بــرای دریافــت بازخــورد
از ســوی کارکنــان و کاربــران کتابخانــه اشــاره میشــود.
برگزاری جلسات
در کتابخان ـهی مرکــزی هرمــاه جلس ـهای بــا حضــور مدیریــت و کلی ـهی کارکنــان کتابخانــه تشــکیل میشــود تــا
کارکنــان ایــن ســازمان بتواننــد هــر مســئله و مشــکلی کــه در هــر بخــش از کتابخانــه بــا آن مواجــه هســتند را مطــرح کــرده
و بهاینترتیــب بــرای حــل آنهــا برنامهریــزی و تصمیمگیــری کننــد .ارائــهی پیشــنهادها و انتقــادات مختلــف از ســوی
کارکنــان در ایــن جلســات بهصــورت آزادانــه صــورت میگیــرد.
نرمافزار تحت وب
در نرمافــزار کتابخانـهی مرکــزی بخشــی بــا عنــوان پرســش و پاســخ وجــود دارد کــه امــکان ارتبــاط دوســویه میــان
کاربــران و مســئولین کتابخانــه را فراهــم میکنــد .بدینصــورت کــه کاربــر نظــرات یــا پرســش خــود را ثبــت میکنــد و
امــکان پیگیــری و دریافــت پاســخ نیــز در ایــن بخــش وجــود دارد.
پرتال کتابخانه
در پرتــال کتابخانــهی مرکــزی بخشهــای مختلفــی بــرای دریافــت بازخــورد از ســوی کاربــران وجــود دارد کــه
عبارتانــد از:
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الف .تماس با ما
ایــن بخــش امــکان تمــاس بــا مدیریــت و بخشهــای مختلــف کتابخانـهی مرکــزی و ارســال ایمیــل بــه کتابخانــه را
بــرای انتقــال نظــرات و پرســشهای کاربــران و دریافــت پاســخ فراهــم میکنــد.
ب .نظرات و پیشنهادها
بخــش دیگــری بــا عنــوان نظــرات و پیشــنهادها وجــود دارد کــه امــکان برقــرای ارتبــاط دوســویه میــان مســئولین و
کاربــران کتابخانــه را فراهــم میکنــد.
ج .میز مشاور اطالعرسانی
رشــد و توســعه فناوریهــای اطالعاتــی و ارتباطــی باعــث تحــول بخــش مرجــع و ظهــور خدمــت جدیــدی بــه
نــام میــز مرجــع دیجیتالــی (میــز مشــاور) شــده اســت .بــه علــت اهمیــت صحــت و ســرعت دسترســی بــه اطالعــات
موردنیــاز بــرای کاربــران ،میــز مشــاور امــکان دسترســی بــه منابــع روزآمــد در حداقــل زمــان و باکیفیتــی قابلاعتمــاد را بــه
کمــک متخصصــان اطالعرســانی فراهــم مـیآورد .در همیــن راســتا ،بخــش مرجــع کتابخانـهی مرکــزی و مرکــز اســناد میــز
مشــاور را در پرتــال کتابخانــه راهانــدازی کــرده کــه نیازهــای اطالعاتــی کاربــران را کــه از راه-هــای مختلــف ارتباطــی ماننــد
فــرم وبــی کــه در پرتــال موجــود اســت یــا پیامــک و دورنــگار برطــرف میکنــد .ايــن خدمــات ،امــكان پرســش و پاســخ
و بهرهگيــري از نظــرات كارشناســان و متخصصــان اطالعرســاني را بهصــورت غيرحضــوري بــراي كلي ـهی كاربــران فراهــم
ميكند.
صندوق پیشنهادها
در بخشهایــی از کتابخانــهی مرکــزی صنــدوق پیشــنهادهایی جهــت انعــکاس نظــرات ،مشــکالت و پیشــنهادها
کاربــران قــرار دادهشــده اســت.
کانال تلگرامی
کتابخان ـهی مرکــزی اقــدام بــه ایجــاد کانــال تلگرامــی جهــت اطالعرســانی اخبــار و امــور مختلــف کتابخانــه کــرده
اســت کــه امــکان ارســال انتقــادات ،پیشــنهادت و پرســشهای مختلــف از ســوی کاربــران را فراهــم ســاخته اســت.
نتیجهگیری
بنــا بــه گفتـهی لرنــر ،ســیبرنتیک علمــی اســت کــه از یکســو ،سیســتمهای نســبتاً بــاز را از دیــدگاه تبــادل متقابــل
اطالعــات میــان آن-هــا و محیطشــان موردبررســی قــرار میدهــد و از ســوی دیگــر ،بــه بررســی ســاختار ایــن سیســتمها
از دیــدگاه تبــادل متقابــل اطالعــات میــان عناصــر مختلــف میپــردازد .در پژوهــش حاضــر ضمــن بررســی تاریخچــه و
مفهــوم ســیبرنتیک ،بــه معرفــی مهمتریــن عناصــر سیســتمهای ســیبرنتیکی شــامل پویایــی (حرکــت) ،کنتــرل و بازخــورد
پرداختــه شــد .در ادامــه ،سیســتم کتابخان ـهی مرکــزی و مرکــز اســناد دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز معرفــی و عناصــر
ســیبرنتیکی شــامل حرکــت ،کنتــرل و بازخــورد در آن نشــان داده شــد.
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کتابخان ـهی مرکــزی بهعنــوان یــک سیســتم بــاز و یکنهــاد مهــم در دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز و در ارتبــاط
بــا ســایر نهادهــای وابســته کــه بــر آنهــا تأثیرگــذار اســت و از آنهــا تأثیــر میپذیــرد ،میتوانــد نقــش مهمــی در رشــد و
توســعهی علمــی و افزایــش رتبـهی علمــی دانشــگاه داشــته باشــد؛ بنابرایــن توجــه بــه شــیوهی اداره و مدیریــت صحیــح آن
از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت.
کتابخان ـهی مرکــزی خصوصیــات و عناصــر اصلــی سیســتمهای ســیبرنتیکی را داراســت .انطبــاق نظــام کتابخان ـهی
مرکــزی بــا سیســتمهای ســیبرنتیکی در قالــب ســه عنصــر پویایــی (حرکــت) ،کنتــرل و بازخــورد میتوانــد نگــرش و
بینــش عمیقتــری نســبت بــه شناســایی مشــکالت و چالشهــای ایــن کتابخانــه بــه دســت بدهــد و زمینــه را جهــت رفــع
مشــکالت ایــن ســازمان فراهــم کنــد .بــا بهکارگیــری اصــول و قوانیــن ســیبرنتیکی در کتابخانــهی مرکــزی میتــوان در
جهــت بهبــود عملکــرد و پیشــرفت علمــی کتابخان ـهی مرکــزی حرکــت کــرد.
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