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Abstract: The present study has been conducted to evaluate the
amount of attention to validity assessment process of research
tools, by reviewing the articles published in knowledge & information
science journals in Iran over past 10 years. In this research, articles
of 8 Persian scientific and research journals in the field of knowledge
& information science in Iran, published between 2006 to 2015, were
analyzed in a content analysis method. In total, 1763 research articles
related to 211 issues of journals were analyzed and research tools and
methods for determining the validity of research tools investigated.
According to research findings, there was no reference to validity of
research tools in 36.87% of reviewed articles. In 23.22% of articles,
only validity of research tools was confirmed but the method and
procedure for determining validity were not mentioned. In 4.31% of
articles, researchers stated that validity of research tools was confirmed
in previous studies and therefore they did not consider the validity. In
375 articles (32.38%), the method of determining validity of tools was
mentioned. In terms of the methods used to measure validity of tools,
results indicated that 16.66% of articles evaluated their tool validity by
face validity and 20.30% by content validity method. Of other types of
validity, the criterion validity was lowest, and only 2 articles (0.17%)
used this method to assess validity of their tools. 5.26% of articles also
used construct validity, which has highest level of validity. Also, results
showed that a very small number of journals in the research population
have published articles related to psychometrics of research tools.
Therefore, the knowledge & information science journals are required to
pay more attention to publish articles related to validity assessment of
research tools for more familiarity with this process and its importance
in designing tools by researchers. Also, journals in this area should be
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more sensitive on report of validity assessment process of research tools in the methodology
section of articles in the process of reviewing articles.
Keywords: Construct Validity, Content Validity, Criterion validity, Face Validity, Knowledge &
Information Science, Scientific and Research Journals, Validity Assessment
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مقاله برای اصالح به مدت چهار روز نزد پدیدآوران بوده است.

چكيــده :پژوهــش حاضــر بــر آن بــوده کــه بــا بررســی مقــاالت منتشرشــده در
مجــات حــوزة علــم اطالعــات و دانششناســی در ایــران در یــک دورة دهســاله،
میــزان توجــه بــه فراینــد ســنجش روایــی ابــزار پژوهــش را در ایــن حــوزه مــورد
ارزیابــی قــرار دهــد .در ایــن پژوهــش مقــاالت هشــت مجلــة علمی-پژوهشــی
حــوزة علــم اطالعــات و دانششناســی فارســی در ایــران کــه در فاصلــة ســالهای
 1385تــا  1394منتشــر شــده ،بــهشــیوة تحلیــل محتــوا مــورد بررســی قــرار گرفــت.
در مجمــوع ،محتــوای  1763عنــوان از مقــاالت پژوهشــی مربــوط بــه  211شــماره
از مجــات ،تحلیــل و ابزارهــای پژوهــش و روشهــای تعییــن روایــی ابــزار مــورد
اســتفادة آنهــا بررســی شــد .بــر اســاس یافتههــای پژوهــش در  36/87درصــد از
مقــاالت مــورد بررســی هیچگونــه اشــارهای بــه تعییــن روایــی ابــزار نشــده بــود.
در  23/22درصــد از مقــاالت تنهــا بــه بیــان ایــن نکتــه کــه روایــی ابــزار تأییــد
شــده اســت ،بســنده کــرده و روش و فراینــد تعییــن روایــی ذکــر نشــده بــود .در
 4/31درصــد از مقــاالت ،پژوهشــگران اظهــار کــرده بودنــد کــه روایــی ابــزار در
مطالعــات پیشــین تأییــد شــده و بنابرایــن ،خــود بــه تعییــن روایــی ابــزار نپرداختهانــد.
تنهــا در  375عنــوان مقالــه ( 32/38درصــد) ،روش تعییــن روایــی ابــزار ذکــر شــده
بــود .از نظــر روشهــای مــورد اســتفاده جهــت ســنجش روایــی ابــزار نیــز نتایــج
بیانگــر آن بــود کــه  16/66درصــد مقــاالت بــهروش صــوری و  20/30درصــد
بـه روش روایــی محتوایــی اعتبــار ابــزار خــود را مــورد ارزیابــی قــرار داده بودنــد.
از ســایر انــواع روایــی ،روایــی معیــار کمتریــن فروانــی را داشــته و تنهــا  2عنــوان
مقالــه ( 0/17درصــد) جهــت ارزیابــی اعتبــار ابــزار خــود از ایــن روش بهــره گرفتــه
بودنــد 5/26 .درصــد مقــاالت نیــز از روایــی ســازه کــه باالتریــن ســطح ســنجش
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روایــی اســت اســتفاده کــرده بودنــد .همچنیــن ،نتایــج نشــان داد کــه تعــداد بســیار اندکــی از مجــات
جامعــة پژوهــش بــه انتشــار مقــاالت مرتبــط بــا ســنجش روایــی ابــزار پژوهــش پرداختهانــد .بــر ایــن
ســاس ،مجــات ایــن حــوزه الزم اســت بــا توجــه بیشــتر بــه چــاپ مقــاالت مرتبــط بــا ســنجش روایــی
ابــزار پژوهــش ،زمینــه را جهــت آشــنایی بیشــتر پژوهشــگران بــا ایــن فراینــد و اهمیــت آن در طراحــی
ابــزار فراهــم کننــد .همچنیــن ،مجــات ایــن حــوزه الزم اســت در فراینــد داوری مقــاالت بــا حساســیت
بیشــتری بــه ضــرورت گــزارش فراینــد ســنجش روایــی ابــزار پژوهــش در بخــش روششناســی مقــاالت
بپردازنــد.
كليدواژههــا :روایــی ســازه ،روایــی صــوری ،روایــی محتــوا ،روایــی معیــار ،ســنجش روایــی ،علــم
اطالعــات و دانششناســی ،مجــات علمی-پژوهشــی
 .1مقدمه

یکــی از مهمتریــن مراحــل در فراینــد پژوهــش ،انتخــاب و یــا طراحــی ابــزار و روش

اندازهگیــری مناســب اســت؛ چــرا کــه اســتفاده از ابــزار نامناســب منجــر بــه جم ـعآوری اطالعــات

و دادههــای نادرســت و در نتیجــه ،تفســیر غیرعلمــی یافتههــای پژوهــش خواهــد شــد (یغمایــی

 .)1385هــر نــوع ابــزار اندازهگیــری دارای ویژگیهایــی ماننــد عینیّــت ،ســهولت اجــرا،
ســهولت نمرهگــذاری ،عملیبــودن ،ســهولت تفســیر ،روایــی و پایایــی اســت (دهقــان شــهرضا و
همــکاران .)1390از میــان ایــن ویژگیهــا ،روایــی دارای اهمیــت ویــژهای اســت و بایســتی قبــل از

بهکارگیــری ابــزار اندازهگیــری توســط پژوهشــگران ،طــی فراینــد روانســنجی مــورد بررســی و

تأییــد قــرار گیــرد (شــکورنیا و همــکاران .)1390

صحــت و درســتی اســت (آریانپــور کاشــانی .)6421 ،1387
روایــی 1بــه معنــای اعتبــارّ ،

اســتفاده از مفهــوم روايــي بــرای ابــزار پژوهــش بــه اعتبارســنجی ابــزار جهــت اطمینــان از دقــت

و صحــت آن توجــه دارد و بــه ایــن ســؤال پاســخ میدهــد کــه آیــا ابــزار اندازهگيــري آنچــه
را کــه قصــد اندازهگیــری آن را داریــم ،واقعــاً ميســنجد یــا خیــر؟ (.)Sartori & Pasini 2007

بهعبــارت دیگــر ،میــزان اعتبــار یــک ابــزار اندازهگیــری بــه تــوان آن ابــزار در اندازهگیــری پدیــدة

مــورد مطالعــه بســتگی دارد .اهمیــت روایــی بــه ایــن ســبب اســت کــه پاییــن بــودن میــزان روایــی

ابــزار پژوهــش باعــث اندازهگیــری نامناســب و ناکافــی شــده و میتوانــد باعــث کاهــش ارزش هــر

پژوهــش علمــی شــود (ابونــوری و نیــازی  .)1391در واقــع ،روایــی ابــزار نهتنهــا پیشنیــازی بــرای
1. validity
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کیفیــت نتیجهگیــری بــر اســاس ابــزار ســنجش اســت ،بلکــه پیشنیــازی بــرای کیفیــت کل پژوهــش
اســت ( .)Butvilas 2009از ایــنرو ،روایــی ابزارهــای اندازهگیــری محققســاخته و ابزارهایــی کــه

اعتبــار آنهــا در فرهنگهــا و زبانهــای دیگــر بــه تأییــد رســیده باشــد ،الزم اســت طــی فراینــد

روانســنجی مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد (محمدبیگــی ،محمدصالحــی و عل ـیگل  .)1393امــا بــا
وجــود اهمیــت فراینــد ســنجش روایــی و تعییــن اعتبــار ابــزار پژوهــش بــه نظــر میرســد ایــن امــر
توســط بســیاری از پژوهشــگران مــورد توجــه جــدی قــرار نمیگیــرد و اغلــب بهصــورت ســطحی و

گــذرا بــه آن پرداختــه میشــود .بررســی برخــی از پژوهشــگران از جملــه «یغمایــی» ( )1385نشــان

میدهــد کــه در بســیاری از پژوهشهــای منتشرشــده ،بــه ســنجش صحیــح اعتبــار ابــزار پژوهــش

توجــه نشــده اســت .از آنجــا کــه بهکارگیــری ابــزار نامناســب در پژوهــش بــه تولیــد دادههــا و
نتایــج نادرســت و غیرقابــل اعتمــاد میانجامــد ،الزم اســت پژوهشــگران ،داوران و نیــز مســئوالن
مجالتــی کــه اقــدام بــه انتشــار مقــاالت پژوهشــی مینماینــد ،بــا جدیّــت و حساســیّت بیشــتری بــه
ایــن مســئله توجــه داشــته باشــند.

علــم اطالعــات و دانششناســی یکــی از حوزههایــی اســت کــه مطالعــات نشــان میدهــد

بخــش عمــدة پژوهشهــای ایــن حــوزه بــهروش پیمایشــی و بــا اســتفاده از ابزارهایــی ماننــد
پرسشــنامه ،ســیاهةوارســی و مصاحبــه صــورت میگیــرد (ارســطوپور  .)1393بنابرایــن ،پرداختــن بــه
بحــث ســنجش روایــی ابــزار پژوهــش در ایــن حــوزه حائــز اهمیــت اســت .بــر ایــن اســاس ،پژوهــش

حاضــر بــر آن بــوده اســت کــه بــا بررســی مقــاالت علمی-پژوهشــی منتشرشــده در مجــات حــوزة

علــم اطالعــات و دانششناســی در ایــران در یــک دورة دهســاله از ســال  1385تــا  ،1394میــزان

توجــه بــه فراینــد ســنجش روایــی ابــزار پژوهــش را در ایــن حــوزه مــورد ارزیابــی قــرار دهــد .در

راســتای رســیدن بــه ایــن هــدف ،پژوهــش حاضــر در پــی پاســخ بــه پرسـشهای زیــر بــوده اســت:

1 .1در پژوهشهــای حــوزة علــم اطالعــات و دانششناســی در ایــران در بــازة زمانــی مــورد
پژوهــش ،از چــه ابــزار اندازهگیــری بیشــتر بهــره گرفتــه شــده اســت؟

2 .2در پژوهشهــای حــوزة علــم اطالعــات و دانششناســی در ایــران در بــازة زمانــی مــورد
پژوهــش ،بــه چــه میــزان بــه گــزارش روایــی ابــزار در بخــش روششناســی پژوهــش توجــه

شــده اســت؟

3 .3پژوهشگران از چه روشهایی بهمنظور تعیین روایی ابزار پژوهش استفاده کردهاند؟

4 .4مجــات حــوزة علــم اطالعــات و دانششناســی در ایــران در بــازة زمانــی مــورد پژوهــش ،بــه
چــه میــزان بــه چــاپ و انتشــار مقــاالت مرتبــط بــا روانســنجی ابــزار پژوهــش پرداختهانــد؟
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 .2مبانی و پیشینة پژوهش

در ایــن بخــش ابتــدا ،بــه شــرح مختصــری از انــواع روشهــای رایــج ســنجش روایــی ابــزار

پژوهــش ا ّعــم از روایــی صــوری ،1روایــی محتــوا ،2روایــی معیــار 3و روایــی ســازه 4پرداخته میشــود.
ســپس ،برخــی از پژوهشهــای انجامشــده در داخــل و خــارج از کشــور معرفــی خواهنــد شــد.
روایی صوری

روایــی صــوری قضــاوت ذهنــی در مــورد ســاختار ابــزار پژوهــش از نــگاه افــراد غیرمتخصــص

(گــروه هــدف) اســت ( )Drost 2011و بــرای پژوهشــگر ایــن دیــد را فراهــم میکنــد کــه
پاس ـخدهندگان بالقــوه احتمــاالً گویههــای موجــود در ابــزار را چگونــه تفســیر کــرده و بــه آنهــا
پاســخ خواهنــد داد ( .)DeVon et al. 2007بهعبــارت دیگــر ،روایــی صــوری بــه ایــن ســؤال

پاســخ میدهــد کــه آیــا ابــزار طراحیشــده از نظــر ظاهــری بــا هــدف مطالعــه مرتبــط اســت و
آیــا برداشــت افــراد غیرمتخصــص همــان برداشــت مــورد نظــر پژوهشــگر اســت؟ (محمدبیگــی و
همــکاران  .)1393در واقــع ،ســادهترین روش علمــی بــرای بررســی روایــی ابزارهــای اندازهگیــری

ارزیابــی صــوری اســت کــه گاهــی بــا روایــی محتــوا اشــتباه گرفتــه میشــود .ایــن در حالــی اســت

کــه روایــی محتــوا یــک مفهــوم آمــاری اســت ،ولــی روایــی صــوری بــر اســاس قضــاوت شــخصی

اســت ( .)McGoey et al. 2010علیرغــم اهمیــت روایــی صــوری در ارزیابــی ابــزار ،بســیاری از
پژوهشــگران روایــی صــوری را بهعنــوان نوعــی از ســنجش روایــی نمیپذیرنــد (DeVon et al.

 .)2007روایــی صــوری میتوانــد بــه دو روش کیفــی و ک ّمــی صــورت گیــرد .در روش کیفــی ابتــدا
مطلــوب بــودن عبــارات بــهلحــاظ ســادگی و قابــل فهمبــودن و پرهیــز از بهکارگیــری واژههــای
تخصصــی و فنــی از نظــر متخصصــان موضوعــی مــورد بررســی قــرار میگیــرد .ســپس ،نظــرات

نمونـهای از گــروه هــدف جهــت اطمینــان از تناســب و ارتبــاط مطلــوب آیتمهــا و برداشــت رســا و

بــدون ابهــام آنهــا از کلمــات و عبــارات ،بــهروش مصاحبــه دریافــت شــده و در صــورت وجــود

مشــکل نظــرات آنهــا اعمــال میشــود .در روش ک ّمــی نیــز روایــی صــوری توســط گــروه هــدف و
بــا اســتفاده از روش تأثیــر آیتــم 5در یــک طیــف لیکرتــی پنجگزینـهای از کامـ ً
ا مهــم اســت (امتیــاز

 )5تــا اصـ ً
ا مهــم نیســت (امتیــاز  )1ارزیابــی میشــود (محمدبیگــی و همــکاران  .)1393نمــرة تأثیــر

آیتــم از طریــق فرمــول زیــر محاســبه میشــود .بــر اســاس ایــن فرمــول ســؤاالتی از لحــاظ صــوری
3. criterion validity
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روا هســتند کــه نمــرة آنهــا کمتــر از  1/5نباشــد.
اهمیت × درصد فراوانی = نمره تأثیر آیتم
روایی محتوا

روایــی محتــوا نخســتین نــوع روایــی و پیشنیــاز ســایر انــواع روایــی اســت (عبدالهپــور

و همــکاران  .)1389ایــن نــوع روایــی بررســی اجــزای تشــکیلدهندة یــک ابــزار اندازهگیــری

توســط افــراد متخصــص در موضــوع مــورد مطالعــه اســت (ابونــوری و نیــازی  .)1391در روایــی
محتــوا ،بــرای اطمینــان از اینکــه آزمــون معــرف ســازهای اســت کــه ادعــا میشــود آنرا

میســنجد ،محتــوای آزمــون مــورد بررســی قــرار میگیــرد .در واقــع ،روایــی محتــوا بــا هــدف
کســب اطمینــان از انتخــاب مهمتریــن و صحیحتریــن محتــوا و طراحــی ابــزار بــه بهتریــن شــکل
صــورت میگیــرد (همتــی مســلکپاک و هاشــملو  .)1394در روایــی محتــوا دو معیــار نســبت

روایــی محتــوا 1و شــاخص روایــی محتــوا 2بهصــورت ک ّمــی محاســبه میشــود .جهــت محاســبة
معیــار نســبت روایــی محتــوا ابــزار پژوهــش از نظــر ضــرورت هــر گویــه 3در یــک طیــف لیکرتــی

ســهگزینهای (ضــروری اســت ،مفیــد اســت ولــی ضــروری نیســت ،ضرورتــی نــدارد) ارزیابــی

میشــود .جهــت محاســبة شــاخص روایــی محتــوا نیــز ابــزار پژوهــش از نظــر مربــوط یــا اختصاصــی
بــودن ،4وضــوح یــا شــفافیت 5و ســادگی و روان بــودن( 6در طیــف لیکرتــی چهارگزینـهای) مــورد
بررســی قــرار میگیــرد.
روایی معیار

روایــی معیــار یــا روایــی مالکــی شــاخصی از مناس ـببودن یــک ابــزار اندازهگیــری نســبت

بــه ابزارهــای دیگــر یــا ابزارهــای پیشگوییکننــده اســت کــه نســبت بــه ســایر روشهــای تعییــن

روایــی ،شــواهد ک ّمــی بهتــری از میــزان صحــت ابــزار را ارائــه میدهــد (لیتویــن  .)46 ،2010در
ایــن نــوع روایــی میــزان همبســتگی بیــن نمــرات حاصــل از آزمــون مــورد نظــر بــا نمــرات حاصــل

از یــک آزمــون یــا ابــزار دیگــر بهعنــوان مــاک ،ســنجیده میشــود .هرچــه ایــن همبســتگی بیشــتر

باشــد ،ضریــب روایــی مالکــی آزمــون بــههمــان نســبت بیشــتر خواهــد بــود .روایــی معیــار دو نــوع
اســت :روایــی پیشبینــی 7و روایــی همزمــان .8ایــن دو نــوع روایــی مشــابه هســتند .در واقــع ،روایــی
3. items

)2. content validity index (CVI

)1. content validity ratio (CVR

6. simplicity

5. clarity

4. relevance

8. concurrent

7. predictive
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همزمــان نوعــی روایــی پیشبینــی اســت کــه در آن بهجــای تعییــن رابطــه بیــن دو آزمــون پــس از
گذشــت یــک فاصلــة زمانــی ،رابطــه بیــن دو آزمــون بهطــور همزمــان تعییــن میشــود و هــدف آن

جایگزینکــردن آزمــون پیشبینــی بــا آزمــون مــاک اســت (حجتــی .)100-99 ،1393
روایی سازه

روایــی ســازه ارزشــمندترین و مشــکلترین روش ســنجش روایــی اســت کــه درک،

اندازهگیــری و گــزارش آن مشــکل اســت .ایــن نــوع ارزیابــی اغلــب پــس از ســالها تجربــة

اســتفاده از ابــزار توســط پژوهشــگران مختلــف قابــل تعییــن اســت .روایــی ســازه بیانگــر ایــن اســت

کــه ابــزار مــورد نظــر تــا چــه انــدازه در عمــل و در زمــان اجــرا اندازهگیــری را درســت انجــام

میدهــد .در واقــع ،ایــن نــوع روایــی میــزان مناس ـببودن ابــزار را در طــول چندیــن ســال اســتفاده
بهصــورت کلــی بــرآورد میکنــد (لیتویــن  .)55-54 :2010روایــی ســازه بــر دو نــوع اســت:

روایــی همگــرا 1و روایــی واگــرا .2در واقــع ،هــرگاه یــک یــا چنــد خصیصــه بــه دو یــا چنــد روش
اندازهگیــری شــود ،همبســتگی بیــن ایــن اندازهگیریهــا ایــن دو نــوع روایــی را تعییــن میکنــد.

بــه ایــن ترتیــب کــه اگــر همبســتگی بیــن نمــرات آزمونهایــی کــه خصیصههــای مشــابهی را
اندازهگیــری میکننــد بــاال باشــد ،آزمونهــا دارای روایــی همگراســت و اگــر همبســتگی بیــن

آزمونهایــی کــه خصیصههــای متفاوتــی را اندازهگیــری میکننــد پاییــن باشــد ،آزمونهــا دارای
روایــی واگــرا یــا روایــی تشــخیصی 3اســت (ســرمد ،بــازرگان و حجــازي .)173 :1393

انــواع رواییهــای ذکرشــده در بــاال در پژوهشهــای ک ّمــی کاربــرد دارنــد .در واقــع ،بنــا بــر

ادعــای برخــی پژوهشــگران ،مفهــوم روایــی مختــص پژوهشهــای ک ّمــی اســت و در پژوهشهــای

کیفــی قابلیــت کاربــرد نــدارد؛ در حالــیکــه برخــی از پژوهشــگران کیفــی مفاهیــم خــاص خــود از

روایــی را بــا اصطالحاتــی نظیــر قابلیــت اعتمــاد 4تدویــن و اســتفاده کردهانــد .بــه هــر حــال ،مفهــوم

روایــی برخــاف پژوهشهــای ک ّمــی ،در پژوهشهــای کیفــی ،دامنــهای وســیع از اصطالحــات
و مفاهیــم را دربرمیگیــرد و یــک مفهــوم واحــد ،ثابــت و جهانــی نیســت (گلافشــانی و مظفــری

 .)1385مفهــوم روایــی در پژوهشهــای کیفــی بــه ایــن ســؤال پاســخ میدهــد کــه آیــا پژوهشــگر
آنچــه را کــه فکــر میکنــد یــا میبینــد یــا درک میکنــد ،همانگونــه اســت کــه بــوده یــا او

دچــار یکــی از خطاهــای سـهگانة ممکــن در پژوهشهــای کیفــی شــده اســت .ایــن ســه نــوع خطــا
3. discriminant

2. divergent

1. convergent
4. trustworthiness
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عبارتانــد از :درک و پذیــرش یــک رابطــه ،اصــل ،و غیــره در جایــی کــه وجــود نــدارد؛ رد رابطــه،
اصــل ،و غیــره در جایــی کــه واقعـاً وجــود دارد؛ و پرســیدن ســؤاالت غلــط (نیکنشــان ،نــوروزی
و نصــر اصفهانــی .)1389

برخــی پژوهشــگران بــا اســتناد بــه ماهیــت متفــاوت پژوهشهــای ک ّمــی و کیفــی و تردیــد

در انطبــاق دو معیــار روایــی و پایایــی در ایــن دو نــوع رویکــرد ،معیارهــای جایگزینــی را جهــت

ارزیابــی پژوهشهــای کیفــی مطــرح کردهانــد .از جمــله مفهــوم قابلیــت اعتمــاد پژوهــش کــه
توســط «لینکــن و گابــا» در قالــب چهــار معیــار اعتبارپذیــری ،1انتقالپذیــری ،2قابلیــت اطمینــان

3

و تأییدپذیــری ،4بهعنــوان جایگزینــی بــرای معیارهــای روایــی و پایایــی در پژوهشهــای کیفــی

ارائــه شــد ( .)Lincoln and Guba 1988از ایــن میــان ،اعتبارپذیــری ،جایگزیــن کیفــی روایی درونی

5

اســت و عبــارت اســت از درجــة اعتمــاد بــه اعتبــار و واقعیبــودن توصیفهــا و یافتههــای پژوهــش.

انتقالپذیــری نیــز معــادل روایــی بیرونــی اســت و بــه درجــة تعمیمپذیــری یــا انتقــال نتایــج پژوهــش

کیفــی بــه زمینههــا و محیطهــای دیگــر اشــاره دارد (حریــری « .)70-64 ،1385لینکــن و گابــا»
بــرای دســتیابی بــه روایــی پژوهشهــای کیفــی روشهایــی را پیشــنهاد کردنــد؛ از جملــه پیگیــری
اثــر ،بررســی اطالعــات حاصــل از پژوهــش توســط مشــارکتکنندگان هنــگام کدگــذاری و

مقولهبنــدی ،تکــرار پژوهــش بهوســیلة دیگــران ،و بررســی مــوارد کرانــهای (Lincoln and Guba

 .)1988دو دهــه بعــد ،روشهــای دیگــری ماننــد شــاخصهای کلینگــر ،سهسویهســازی،

پاســخگو بــودن و انســجام درونــی پژوهــش جهــت تضمیــن روایــی در پژوهشهــای کیفــی مطــرح

شــد (نیکنشــان ،نــوروزی و نصــر اصفهانــی  .)1389بــه هــر حــال ،آنچــه قابــل توجــه اســت اهمیّــت
ســنجش روایــی ابــزار پژوهــش در هــر دو نــوع پژوهشهــای ک ّمــی و کیفــی اســت کــه بایــد مــورد
توجــه پژوهشــگران قــرار گیــرد.

مروری بر پژوهشهای پیشین

اغلــب مطالعــات انجامشــده در خــارج از کشــور ویژگیهــای روانســنجی ابزارهــای

ســنجش بهویــژه پرسشــنامهها و مقیاسهــای استفادهشــده در یــک زمینــة خــاص را مــورد بررســی

قــرار دادهانــد و اغلــب بهصــورت مــرور نظاممنــد انجــام گرفتــه اســت؛ چراکــه مــرور نظاممنــد
ابزارهــای ســنجش بــه ابــزاری بســیار مفیــد جهــت انتخــاب ابــزار در مطالعــات تبدیــل شــده
3. dependability

2. transferability

1. credibility

5. internal validity

4. confirmability
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اســت .در یکــی از ایــن مطالعــات «اولیــواری ،تالیابوئــه و کانفالونیــری» ویژگیهــای روانســنجی

پرسشــنامة شــیوهها و ابعــاد فرزندپــروری را مــورد ارزیابــی قــرار دادنــد .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان
داد کــه در تعــداد خیلــی کمــی از مقــاالت ،روایــی صــوری ،روایــی همزمــان و روایــی پیشبیــن
مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه بــود (« .)Olivari, Tagliabue & Confalonieri 2013هوتــون و برگــرون»

نیــز در مــروری نظاممنــد مطالعــات مربــوط بــه ویژگیهــای روانســنجی نســخههای بینالمللــی
تســت شــنوایی در نویــز 1را ارزیابــی کــرده و نتیجــه گرفتنــد کــه در بیشــتر ایــن مطالعــات روایــی

صــوری و محتوایــی مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه و تنهــا دو مقالــه روایــی ســازه را بررســی کــرده

بودنــد ( .)Hotton & Bergeron 2013در پژوهشــی دیگــر« ،لکونــی ،فورانــس راجــرز و چابــرول»

ویژگیهــای روانســنجی پرسشــنامههای اعتیــاد بــه اینترنــت را بررســی کردنــد .نتایــج پژوهــش

آنهــا نشــان داد کــه از بیــن  45ابــزار ســنجش اعتیــاد بــه اینترنــت تنهــا  17ابــزار بیــش از یــکبــار
از نظــر ویژگیهــای روانســنجی ارزیابــی شــده بــود و اغلــب مقیاسهــا بــه اعتبارســنجی بیشــتری
نیــاز داشــتند (« .)Laconi, Rodgers & Chabrol 2014آلهــرش» و همــکاران نیــز کیفیــت مقــاالت

مرتبــط بــا ابزارهــای ســنجش عملکــرد کاری بیمــاران مبتــا بــه آرتــروز و ســایر بیماریهــای

روماتولوژیــک و ویژگیهــای روانســنجی ابزارهــای ســنجش آنهــا را مــورد بررســی قــرار
دادنــد .بــر اســاس نتایــج پژوهــش کیفیــت ایــن مطالعــات بســیار متغیــر و پاییــن بــود (Alheresh et

 .)al. 2016در مطالعــات مــورد بررســی روایــی محتــوا  14بــار ،روایــی ســازه  30بــار و روایــی معیــار
 3بــار ارزیابــی شــده بــود .اغلــب مطالعاتــی کــه روایــی محتــوا را ســنجیده بودنــد نمــرة نســبتاً خــوب
کســب کردنــد و روایــی ســازه در بیشــتر مطالعــات نمــرة خــوب را بهدســت آورد .روایــی معیــار نیــز
تنهــا در  3مطالعــه مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه بــود کــه نمــرة ضعیــف تــا خــوب را کســب کردنــد،

امــا هیچیــک از ابزارهــا دارای شــواهد کافــی از روایــی معیــار نبودنــد.

جســتوجوی پژوهشــگر در پایگاههــای مختلــف از جملــه «گوگلاســکالر»« ،2نورمگــز»،3

«ایرانــداک» ،4پرتــال جامــع «علــوم انســاني» ،5ســامانة دانشگســتر «برکــت» ،6پایــگاه اطالعــات

علمــی «جهــاد دانشــگاهی» 7و موتــور جســتوجوی علمــی فارســی «علمنــت» ،8نشــان داد
کــه تقریب ـاً تمامــی مقــاالت فارســی مرتبــط بــا روانســنجی ابــزار پژوهــش ،بــه گــزارش فراینــد
تعییــن اعتبــار و روایــی ابــزار مختلــف پژوهــش بهویــژه پرسشــنامهها پرداختهانــد و بهاســتثنای
3. http://www.noormags.ir

2. https://scholar.google.com

)1. Hearing in noise test (HINT

6. http://www.barakatkns.com

5. http://www.ensani.ir

4. http://www.noormags.ir

8. http://elmnet.ir
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7. Scientific Information Database (SID): http://www.sid.ir
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یــک مــورد کــه فراینــد روانســنجی در پرسشــنامهها را مــورد نقــد و بررســی قــرار داده بــود،

پژوهــش دیگــری کــه بــا ایــن دیــدگاه بــه موضــوع پرداختــه باشــد ،مشــاهده نشــد .در پژوهــش

یادشــده« ،یغمایــی» بــا بررســی مقــاالت چاپشــده در یکــی از نشــریههای معتبــر پرســتاری در

طــول یکســال ،روانســنجی پرسشــنامههای طراحیشــده در پژوهشهــای پرســتاری را مــورد
بررســی و نقــد قــرار داده اســت .بــر اســاس یافتههــای پژوهــش تنهــا  12مقالــه از  339مقالــة مــورد

بررســی ،بــه روانســنجی پرسشــنامهها پرداختــه بــود .بررســی نحــوة روانســنجی ایــن پرسشــنامهها

نیــز بیانگــر ایــن بــود کــه پژوهشــگران از اصــول علمــی و صحیــح اســتفاده نکردهانــد و روانســنجی

پرسشــنامهها از رونــد صحیــح و کاملــی برخــوردار نبــوده اســت (« .)1385عبدالهپــور» و همــکاران

نیــز در مقالـهای مــروری بــا بیــان اهمیــت اجــرای فراینــد روایــی محتــوا در طراحــی پرسشــنامه ،بــه

تشــریح مراحــل تهیــه و ارزیابــی محتــوای مناســب بــرای پرسشــنامهها پرداختهانــد (.)1389

مــرور پیشــنیهها نشــان میدهــد کــه خــأ قابــل توجهــی در زمینــة مطالعــات ســنجش روایــی

ابــزار پژوهــش بهویــژه در ایــران مشــاهده میشــود .بنابرایــن ،ضــروری اســت بــا توجــه بــه اهمیّــت
فراینــد ســنجش روایــی ،مطالعــات بیشــتری در ایــن زمینــه صــورت پذیــرد.
 .3روش پژوهش

پژوهــش حاضــر از نــوع کاربــردی بــوده و بــهشــیوة تحلیــل محتــوا 1صــورت گرفتــه اســت.

جامعــة آمــاری ایــن پژوهــش محتــوای تمامــی مقــاالت پژوهشــی منتشرشــده در  8مجلــة علمــی-

پژوهشــی حــوزة علــم اطالعــات و دانششناســی فارســی در ایــران اســت کــه در فاصلــة ســالهای

 1385تــا  1394منتشــر شــده و متــن کامــل آنهــا از طریــق وب قابــل بازیابــی اســت .عناویــن ایــن
مجــات از فهرســت نشــریات علمــی دارای اعتبــار معاونــت پژوهــش و فنــاوری «وزارت علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری» کــه در اســفندماه  1394منتشــر شــده ،انتخــاب شــدند .در ایــن میــان« ،مجلــة

بینالمللــی علــوم اطالعرســانی و مدیریــت اطالعــات» بهعلــت انگلیســیزبان بــودن و مجــات
«آیینــة میــراث» و «گنجینــة اســناد» بهدلیــل انتشــار مطالعــات تاریخــی و سیاســی از جامعــة پژوهــش

حــذف شــدند.

گــردآوری و تحلیــل دادههــا در زمســتان  1395انجــام شــده و نســخة الکترونیکــی مقــاالت
مربــوط بــه تمــام دورههــای منتشرشــدة مجـ ِ
ـات مــورد بررســی در بــازة زمانــی پژوهــش ،از طریــق
1. quantitative content analyze
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وبســایت ایــن مجــات بازیابــی و دانلــود شــده اســت .1قابــل ذکــر اســت کــه بهدلیــل اینکــه

تحلیــل محتــوا مســتلزم دسترســی بــه متــن کامــل مقــاالت بــود ،تنهــا مقاالتــی مــورد بررســی قــرار

گرفتــه کــه متــن کامــل آنهــا از طریــق وب قابــل بازیابــی بودهانــد .همچنیــن ،در صــورت عــدم
امــکان دسترســی بــه وبســایت مجــات و یــا نبــو ِد متــن کامــل برخــی مقــاالت در وبســایت مجله
در زمــان گــردآوری دادههــا ،مقــاالت مربــوط بــه ایــن مجــات از بایگانــی پايــگاه اطالعــات علمــي
«جهــاد دانشــگاهي» و پرتــال جامــع «علــوم انســاني» بازیابــی شــده اســت .بــه ایــن ترتیــب ،تعــداد

 2002عنــوان مقالــه مربــوط بــه  211شــماره از مجــات بازیابــی شــد .بــا توجــه بــه هــدف مطالعــه

کــه بررســی فراینــد ســنجش روایــی در تمامــی مقــاالت علمی-پژوهشــی حــوزة علــم اطالعــات و

دانششناســی در یــک دورة دهســاله بــود ،نمونهگیــری صــورت نگرفــت .از مجمــوع مقــاالت،

 239عنــوان مقالــه از نــوع مــروری و  1763عنــوان مقالــة پژوهشــی بــود کــه تنهــا مقــاالت پژوهشــی
مــورد تحلیــل محتــوا قــرار گرفــت و ابزارهــای پژوهــش و روشهــای مــورد اســتفادة آنهــا جهــت

تعییــن روایــی ابــزار بررســی شــد.

فهرســت مجــات جامعــة پژوهــش در جــدول  ،1ارائــه شــده اســت .همانگونــه کــه مشــاهده

میشــود ،اغلــب مجــات علمی-پژوهشــی مــورد بررســی از نظــر دورة انتشــار ،فصلنامــه هســتند و

در ایــن بیــن ،تنهــا «پژوهشــنامة کتابــداری و اطالعرســانیِ » «دانشــگاه فردوســی مشــهد» بهصــورت

دوفصلنامــه منتشــر میشــود.

 .1در زمــان گــردآوری و نیــز تحلیــل دادههــا متــن کامــل مقــاالت مربــوط بــه آخریــن شــمارة ســال 1394مجلــة
«تحقیقــات کتابــداری و اطالعرســانی دانشــگاهی (( )1394:49)4بــر روی وبســایت ایــن مجلــه منتشــر نشــده بــود،
و بنابرایــن ،مقــاالت ایــن شــماره از مجلــه از جامعــة پژوهــش حــذف گردیــده اســت.
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جدول  .1مجالت جامعة پژوهش بر اساس فهرست نشریات علمی دارای اعتبار معاونت پژوهش و فناوری
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری (اسفندماه )1394
ردیف عنوان مجله

1

صاحب امتیاز

دوره

1

پژوهشنامة پردازش و مدیریت اطالعات

پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات
ایران

فصلنامه

2

پژوهشنامة کتابداری و اطالعرسانی∗

دانشگاه فروسی مشهد

دو فصلنامه

3

تحقیقات اطالعرسانی و کتابخانههای عمومی (پیام
کتابخانه سابق)

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

فصلنامه

4

تحقیقات کتابداری و اطالعرسانی دانشگاهی
(کتابداری سابق)

دانشگاه تهران ،کتابخانه مرکزی و
مرکز اسناد

فصلنامه

5

تعامل انسان و اطالعات

دانشگاه خوارزمي

فصلنامه

6

کتابداری و اطالعرسانی

آستان قدس رضوی

فصلنامه

7

مطالعات کتابداری و علم اطالعات∗3∗2

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز

فصلنامه

8

مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات

سازمان اسناد کتابخانه ملی

فصلنامه

اطالعــات مربــوط بــه مجــات جامعــة پژوهــش از نظــر تعــداد و نــوع مقــاالت مــورد بررســی

بــهتفکیــک در جــدول  ،2ارائــه شــده اســت.

جدول  .2تعداد شمارهها ،تعداد و نوع مقاالت مورد بررسی در هر یک از مجالت جامعة پژوهش*
ردیف

عنوان مجله

1

پژوهشنامة پردازش و مدیریت
اطالعات
پژوهشنامة کتابداری و
اطالعرسانی

2

سالهای مورد
بررسی

مقاالت
مروری

مقاالت
پژوهشی

تعداد شمارههای تعداد مقاالت
مورد بررسی
مورد بررسی

1385-94

41

414

55

359

1385-94

11

144

2

142

* ايــن مجلــه از تفکیــک مجلــة «مطالعــات تربیتــی و روانشناســی» دانشــکدة علــوم تربیتــی و روانشناســی دانشــگاه
فردوســی مشــهد بهوجــود آمــده اســت .در اردیبشــهتماه ســال  1396بــا توجــه بــه الــزام کمیســیون بررســی
نشــریات علمــی کشــور عنــوان ایــن نشــریه بــه «پژوهشهــای نظری-کاربــردی در علــم اطالعــات و دانششناســی»
تغییــر یافــت.
** ایــن مجلــه یکــی از مجــات تخصصــی تفکیکشــده از مجلــة علــوم تربیتــی و روانشناســی دانشــگاه فردوســی
مشــهد در ســال  1388اســت.
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مقاالت
مروری

مقاالت
پژوهشی

سالهای مورد
بررسی

تعداد شمارههای تعداد مقاالت
مورد بررسی
مورد بررسی

1387-94

30

219

6

213

29

214

14

200

56

0

56

65

337
51

ردیف

عنوان مجله

3

تحقیقات اطالعرسانی و
کتابخانههای عمومی

4

تحقیقات کتابداری و اطالعرسانی 1386-94
دانشگاهی

5

تعامل انسان و اطالعات

1393-94

8

6

کتابداری و اطالعرسانی

1385-94

40

402

7

مطالعات کتابداری و علم
اطالعات

1388-94

12

51

0

8

مطالعات ملی کتابداری و
سازماندهی اطالعات

1385-94

40

502

97

405

1385-94

211

2002

239

1763

مجموع

* در ایــن پژوهــش ،مقاالتــی مــورد بررســی قــرار گرفتــه کــه متــن کامــل آنهــا از طریــق وب قابــل

بازیابــی بــوده اســت.
 .4یافتهها

در ایــن بخــش ،یافتههــای بهدســتآمده ،در قالــب پرســشهای پژوهــش بــهشــرح زیــر

ارائــه میشــود:

پرســش اول پژوهــش :در پژوهشهــای حــوزة علــم اطالعــات و دانششناســی در ایــران در بــازة
زمانــی مــورد پژوهــش ،از چــه ابــزار اندازهگیــری بیشــتر بهــره گرفتــه شــده اســت؟

تحلیــل محتــوای مقــاالت بررسیشــده نشــان داد کــه عمدهتریــن ابــزار مــورد اســتفاده در

ایــن پژوهشهــا ،پرسشــنامه بــوده اســت .بهطوریکــه از مجمــوع  1763عنــوان مقالــة پژوهشــی

منتشرشــده در ایــن مجــات 820 ،عنــوان مقالــه ( 46/5درصــد) بــا بهرهگیــری از ابــزار پرسشــنامه

انجــام شــده بــود .در  226عنــوان مقالــه ( 12/81درصــد) از ســیاهةوارســی و در  112عنــوان مقالــه

( 6/35درصــد) از ابــزار مصاحبــه اســتفاده شــده بــود (جــدول  .)3ســایر مقــاالت بهروشهــای مــرور

کتابخانــهای ،علمســنجی ،و وبســنجی انجــام شــده بــود و از ابزارهــای دیگــری ماننــد اســناد،

نرمافــزار ،پایگاههــای اطالعاتــی و ســایر ابزارهایــی کــه ســنجش روایــی در مــورد آنهــا مرســوم
نیســت ،اســتفاده شــده بــود .بنابرایــن ،در ایــن پژوهــش مــورد توجــه نبــوده اســت.
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جدول  .3فراوانی ابزار اندازهگیری استفادهشده در مقاالت مورد بررسی *
سیاهةوارسی

مصاحبه

مجموع

ردیف عنوان مجله

1

پژوهشنامة پردازش و مدیریت اطالعات 161
()44/84

37
()10/30

24
()6/68

222

2

پژوهشنامة کتابداری و اطالعرسانی

68
()47/89

27
()19/01

8
()5/63

103

3

تحقیقات اطالعرسانی و کتابخانههای
عمومی

120
()56/33

36
()16/90

13
()6/10

169

4

تحقیقات کتابداری و اطالعرسانی
دانشگاهی

100
()50

12
()6

17
()8/50

129

5

تعامل انسان و اطالعات

25
()44/64

3
()5/35

9
()16/07

37

6

کتابداری و اطالعرسانی

150
()44/51

43
()12/76

17
()5/04

210

7

مطالعات کتابداری و علم اطالعات

22
()41/13

2
()3/92

1
()1/96

25

8

مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی
اطالعات

174
()42/96

66
()16/30

23
()5/68

263

820
()46/5

226
()12/81

112
()6/35

1158

مجموع

پرسشنامه

* در ایــن جــدول ،ابزارهایــی در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه بهطــور معمــول ،فراینــد روانســنجی
در مــورد آنهــا صــورت میگیــرد.

پرســش دوم پژوهــش :در پژوهشهــای حــوزة علــم اطالعــات و دانششناســی در ایــران در بــازة
زمانــی مــورد پژوهــش ،بــه چــه میــزان بــه گــزارش روایــی ابــزار در بخــش روششناســی پژوهــش

توجــه شــده اســت؟

هنگامیکــه ابــزار اندازهگیــری جدیــدی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد و یــا ابزارهــای

تأییدشــدة قبلــی بــر روی جمعیــت جدیــدی اجــرا میشــود ،الزم اســت کــه ابتــدا روایــی ابــزار
ســنجیده و صحــت ابــزار پژوهــش تأییــد شــود .بنابرایــن ،پژوهــش حاضــر بــا بررســی مقــاالت

منتشرشــده در مجــات حــوزة علــم اطالعــات و دانششناســی در یــک دورة دهســاله ،در پــی پاســخ
بــه ایــن ســؤال بــود کــه ب ـه چــه میــزان ســنجش روایــی ابــزار پژوهــش مــورد توجــه پژوهشــگران
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ایــن حــوزه قــرار داشــته اســت .یافتههــای حاصــل از تحلیــل محتــوای مقــاالت مــورد بررســی نشــان
داد کــه در  427عنــوان مقالــه یعنــی  36/87درصــد از مقــاالت مــورد بررســی هیچگونــه اشــارهای

بــه تعییــن روایــی ابــزار نشــده اســت .در  269عنــوان مقالــه ( 23/22درصــد) تنهــا بــه بیــان ایــن نکتــه

کــه روایــی ابــزار تأییــد شــده اســت ،بســنده شــده و روش و فراینــد تعییــن روایــی ذکــر نشــده اســت.

در  50عنــوان مقالــه ( 4/31درصــد) پژوهشــگران اظهــار داشــتهاند کــه روایــی ابــزار در مطالعــات
پیشــین تأییــد شــده و بنابرایــن ،خــود بــه تعییــن روایــی ابــزار نپرداختهانــد .تنهــا در  375عنــوان مقالــه

( 32/38درصــد) ،روش تعییــن روایــی ابــزار ذکــر شــده اســت (جــدول .)4

جدول  .4فراوانی ابزار پژوهش استفادهشده در مقاالت مورد بررسی از نظر تعیین روایی
نوع روایی
ذکرشده

روایی
ذکرنشده

نوع روایی
ذکرنشده

روایی در
مطالعات قبلی
تأیید شده

1

پژوهشنامة پردازش و مدیریت اطالعات

85

56

62

10

2

پژوهشنامة کتابداری و اطالعرسانی

43

18

35

2

3

تحقیقات اطالعرسانی و کتابخانههای عمومی

58

59

31

10

4

تحقیقات کتابداری و اطالعرسانی دانشگاهی

46

49

23

8

5

تعامل انسان و اطالعات

15

12

10

3

6

کتابداری و اطالعرسانی

61

83

51

9

7

مطالعات کتابداری و علم اطالعات

12

6

6

0

8

مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات

55

144

51

8

375
()32/38

427
()36/87

269
()23/22

50
()4/31

ردیف عنوان مجله

مجموع*

* بهدلیــل اینکــه در برخــی از پژوهشهــای مــورد بررســی ،بهطــور همزمــان از دو یــا ســه

روش ســنجش روایــی اســتفاده شــده بــود ،مجمــوع فراوانــی ابزارهــای پژوهــش در ایــن جــدول و

جدولهــای شــماره  3و  5الــی  7یکســان نیســت.

پرســش ســوم پژوهــش :پژوهشــگران از چــه روشهایــی بهمنظــور تعییــن روایــی ابــزار پژوهــش
اســتفاده کردهانــد؟

بــر اســاس یافتههــای پژوهــش ،از نظــر روش تعییــن روایــی ابــزار 20/9 ،درصــد از

پرسشــنامهها 7/96 ،درصــد از ســیاهههای وارســی و  2/68درصــد از مصاحبههــای صورتگرفتــه

در پژوهشهــای مــورد بررســی بــهروش صــوری مــورد ارزیابــی قــرار گرفتهانــد .همچنــن،
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بهمنظــور تعییــن روایــی در  25/48درصــد از پرسشــنامهها 7/96 ،درصــد از ســیاهههای وارســی

و  7/14درصــد از مصاحبههــا از روش اعتبــار محتــوا بهــره گرفتــه شــده اســت .روش روایــی معیــار

یــا مالکــی کمتریــن فراوانــی را داشــته و تنهــا در یــک پرسشــنامه ( 0/12درصــد) و یــک ســیاهة

وارســی ( 0/44درصــد) مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .صحــت  7/19درصــد از پرسشــنامهها

و  0/88درصــد از ســیاهههای وارســی نیــز ب ـه روش روایــی ســازه مــورد تأییــد قرارگرفتــه بــود .بــا
توجــه بــه متفــاوت بــودن مفهــوم روایــی در پژوهشهــای کیفــی نســبت بــه پژوهشهــای ک ّمــی،

پژوهشــگران عــاوه بــر روایــی صــوری و محتوایــی ،از روشهــای دیگــری نیــز جهــت اعتبارســنجی
ابــزار مصاحبــه بهــره گرفتــه بودنــد کــه در بخــش روش پژوهــش تحــت عناویــن اعتبارپذیــری،

سهسویهســازی ،تطبیــق همــکار و بررســی شــرکتکنندگان در  14/28درصــد مصاحبههــا مــورد

بررســی قــرار گرفتــه بــود کــه همــة ایــن مــوارد در جــدول  ،7تحــت عنــوان اعتبارپذیــری آورده

شــده اســت .وضعیــت جامعــة پژوهــش از نظــر روشهــای استفادهشــده جهــت تعییــن روایــی ابــزار

در جدولهــای  5الــی  7مشــخص شــده اســت.

جدول  .5روشهای تعیین روایی پرسشنامههای استفادهشده در مقاالت مورد بررسی
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جدول  .6روشهای تعیین روایی سیاهههای وارسی استفادهشده در مقاالت مورد بررسی
ردیف عنوان مجله
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سازه

روایی در
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نوع روایی روایی
ذکرنشده ذکرنشده قبلی تأیید
شده

1

پژوهشنامة پردازش و مدیریت
اطالعات

6

4

0

0

13

9

2

2

پژوهشنامة کتابداری و اطالعرسانی

1

5

1

1

11

9

0
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عمومی

2

0

0
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21
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1

0

0

2

7

1

5
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3

3
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1
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7

مطالعات کتابداری و علم اطالعات

0

0
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1
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8
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جدول  .7روشهای تعیین روایی مصاحبههای استفادهشده در مقاالت مورد بررسی

ردیف عنوان مجله
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1

پژوهشنامة پردازش و مدیریت اطالعات 0
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0

1

3
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2
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2

3

10

0

سنجش روایی در پژوهشهای علم اطالعات و دانششناسی | شبانکاره و حمیدی

ردیف عنوان مجله
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7

مطالعات کتابداری و علم اطالعات

0

0

0

0

1

0
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73
13
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پرســش چهــارم پژوهــش :مجــات حــوزة علــم اطالعــات و دانششناســی در ایــران در بــازة زمانــی
مــورد پژوهــش ،بــه چــه میــزان بــه چــاپ و انتشــار مقــاالت مرتبــط بــا روانســنجی ابــزار پژوهــش

پرداختهانــد؟

یکــی دیگــر از اهــداف پژوهــش بررســی وضعیــت مجــات حــوزة علــم اطالعــات و

دانششناســی در ایــران از نظــر چــاپ و انتشــار مقــاالت مرتبــط بــا روانســنجی ابــزار پژوهــش بــود.

یافتههــای پژوهــش بیانگــر توجــه بســیار پاییــن بــه چــاپ ایــن نــوع مقــاالت در مجــات جامعــة
پژوهــش اســت؛ بهطــوری کــه از مجمــوع  1763عنــوان مقالــة پژوهشــی بررسیشــده ،تنهــا 6
عنــوان مقالــه ( 0/34درصــد) بــه اعتبارســنجی ابــزار پژوهــش اختصــاص داشــت کــه بــه روانســنجی

ابزارهایــی ماننــد «پرسشــنامة ســنجش ســواد اطالعاتــی دانشــجویان در نظامهــای آمــوزش از دور» و

یــا «پرسشــنامة تدویــن مــدل شایســتگی آمــوزش علــم اطالعــات و دانششناســی» پرداختــه بودنــد.

در ایــن میــان« ،پژوهشــنامة پــردازش و مدیریــت اطالعــات» و «فصلنامــة کتابــداری و اطالعرســانی»

دو عنــوان مقالــه و مجــات «پژوهشــنامة کتابــداری و اطالعرســانی» و «مطالعــات کتابــداری و علــم

اطالعــات» هــر کــدام یــک مقالــة مرتبــط بــا روانســنجی ابــزار پژوهــش منتشــر کــرده بودنــد.
 .5بحث و نتیجهگیری

اهمیــت فراینــد ســنجش روایــی و تعییــن اعتبــار ابــزار پژوهــش ،مــا را بــر آن داشــت تــا بــه

بررســی میــزان توجــه بــه ســنجش روایــی ابــزار پژوهــش در مطالعــات حــوزة علــم اطالعــات و

دانششناســی بپردازیــم .یافتههــای پژوهــش بیانگــر آن اســت کــه در دورة  10ســالة مــورد مطالعــه،
اعتبارســنجی ابــزار پژوهــش مــورد توجــه جــدی پژوهشــگران ایــن حــوزه قــرار نگرفتــه اســت؛

بهطــوری کــه در مجمــوع 66/54 ،درصــد از مطالعــات جامعــة پژوهــش بــه ســنجش روایــی ابــزار

توجــه نکــرده و یــا روش تعییــن اعتبــار و فراینــد ســنجش روایــی را در بخــش روششناســی مقــاالت
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خــود گــزارش نکردهانــد؛ در حالــیکــه تنهــا  32/38درصــد مقــاالت مــورد بررســی ،روش تعییــن
روایــی ابــزار را ذکــر کردهانــد کــه اغلــب آنهــا صرف ـاً بــه ذکــر نــوع روایــی اکتفــا کردهانــد و
در تعــداد اندکــی از پژوهشهــا بــه فراینــد ســنجش روایــی نیــز تــا حــدودی اشــاره شــده اســت.

«بوتویــاس» نیــز اذعــان داشــته اســت کــه عــدم ارائــة اطالعــات در خصــوص ویژگیهــای ســنجش
روایــی و اشــتباه در آزمونهــای تعییــن روایــی در مطالعــات رایــج اســت .وی عــدم گــزارش روایــی

در مطالعــات را بهدالیلــی ماننــد کــم بــودن حجــم نمونــه ،طراحــی ضعیــف مطالعــه و یــا کاهــش
منابــع مرتبــط میداننــد (.)Butvilas 2009

نتایــج پژوهــش همچنیــن ،حاکــی از آن اســت کــه ســنجش روایــی بیشــتر در مــورد

پرسشــنامهها مــورد توجــه قــرار گرفتــه و اعتبارســنجی ابزارهــای ســیاهة وارســی و مصاحبــه مــورد

توجــه جــدی پژوهشــگران ایــن حــوزه قــرار نگرفتــه اســت؛ بهطــوری کــه در بیــش از نیمــی از

مقاالتــی کــه از ابزارهــای ســیاهةوارســی و مصاحبــه اســتفاده کــرده بودنــد ،در بخــش روششناســی
پژوهــش هیــچ اشــارهای بــه تأییــد روایــی ابــراز نشــده اســت .بــر ایــن اســاس ضــروری اســت کــه
فراینــد ســنجش روایــی در خصــوص ایــن ابــزار نیــز بیــش از پیــش مــورد توجــه پژوهشــگران،

مســئوالن و داوران مجــات حــوزة علــم اطالعــات و دانششناســی قــرار گیــرد.

از نظــر روشهــای مــورد اســتفاده جهــت ســنجش روایــی ابــزار ،نتایــج بیانگــر آن اســت

کــه  16/66درصــد مقــاالت جامعــة پژوهــش ب ـه روش صــوری و  20/30درصــد ب ـهروش روایــی
محتوایــی اعتبــار ابــزار خــود را مــورد ارزیابــی قــرار دادهانــد .بهعبــارت دیگــر ،اغلــب پژوهشهایــی

کــه ( 72/8درصــد) ادعــا کردهانــد روایــی ابــزار پژوهــش خــود را ســنجیدهاند و نــوع روایــی مــورد

اســتفاده خــود را ذکــر کردهانــد ،از روشهــای صــوری و محتوایــی بــرای ارزیابــی اعتبــار ابــزار

اســتفاده کردهانــد .ایــن در حالــی اســت کــه علیرغــم ضــرورت ارزیابــی صــوری و محتوایــی در

فراینــد طراحــی ابــزار جهــت بهبــود کیفیــت آن ،همانطــور کــه پیشتــر اشــاره شــد ،ایــن نــوع
ارزیابــی پایینتریــن ســطح ســنجش روایــی اســت (عبدالهپــور و همــکاران  .)1389حتــی برخــی

متخصصــان معتقدنــد کــه ارزیابــی صــوری نمیتوانــد نوعــی از روایــی باشــد و روایــی محتوایــی نیــز
یــک روش علمــی جهــت ســنجش صحــت ابــزار اندازهگیــری نیســت ،بلکــه صرفـاً میتوانــد مبنــای

مناســبی بــرای ارزیابیهــای متدولوژیــک بعــدی بــرای ســنجش روایــی ابــزار ایجــاد کنــد (لیتویــن

 .)44 :2010از ســایر انــواع روایــی ،روایــی معیــار کمتریــن فروانــی را داشــته اســت ،بهطــوریکــه
تنهــا  2عنــوان مقالــه جهــت ارزیابــی اعتبــار ابــزار خــود از ایــن روش بهــره گرفتهانــد .در مطالعــة
) Alheresh et al. (2016نیــز روایــی معیــار کمتریــن فراوانــی را از بیــن انــواع روایــی داشــت ،امــا
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روایــی ســازه برخــاف پژوهــش حاضــر در اغلــب مطالعــات مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه بــود؛ در

حالــیکــه بــر اســاس نتایــج ایــن پژوهــش تنهــا  5/26درصــد پژوهشهــای حــوزة علــم اطالعــات
و دانششناســی از روایــی ســازه کــه باالتریــن ســطح ســنجش روایــی اســت ،اســتفاده کردهانــد.

همراســتا بــا ایــن پژوهــش ،بررســی «هوتــون و برگــرون» نیــز نشــان داد کــه در بیشــتر مطالعــات

روایــی صــوری و محتوایــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه و تنهــا دو مقالــه روایــی ســازه را ارزیابــی
کــرده بودنــد ( .)Hotton & Bergeron 2013بــه نظــر میرســد مشــکل بــودن ایــن نــوع روایــی یکــی

از دالیلــی اســت کــه باعــث شــده ایــن روش مــورد اســتقبال پژوهشــگران ایــن حــوزه قــرار نگیــرد

و شــاید همیــن مســئله باعــث شــده اســت کــه در حــوزة علــم اطالعــات و دانششناســی تعــداد

پرسشــنامههای اســتاندارد بســیار محــدود باشــد؛ چــرا کــه اغلــب پرسشــنامههای استفادهشــده در
ایــن حــوزه محقــقســاخته بــوده و پژوهشــگران تنهــا بــه ســنجش روایــی صــوری و محتوایــی آنهــا

پرداختــه و تالشــی در جهــت استانداردســازی پرسشــنامههای خــود ب ـهکار نمیبرنــد؛

تحلیــل محتــوای مقــاالت مــورد بررســی نشــان داد کــه در مــواردی روایــی صــوری و

محتوایــی نیــز توســط پژوهشــگران یکســان در نظــر گرفتــه شــده و روایــی صــوری بــه اشــتباه

بهعنــوان روایــی محتــوا مطــرح شــده اســت .امــا بایــد توجــه نمــود کــه در روایــی محتــوا الزم

اســت دو معیــار نســبت روایــی محتــوا و شــاخص روایــی محتــوا در قالــب شــاخص روایــی محتــوا

بهصــورت ک ّمــی محاســبه شــود .بــا وجــود ایــن ،همانگونــه کــه «محمدبیگــی ،محمدصالحــی و
عل ـیگل» نیــز اظهــار داشــتهاند ،در بیشــتر مطالعــات صرف ـاً از نظــرات کلــی صاحبنظــران بــرای

ارزیابــی ابــزار بهــره گرفتــه شــده اســت و پژوهشــگران تنهــا بــه ذکــر ایــن نکتــه کــه روایــی محتــوا

توســط صاحبنظــران بررســی و تأییــد شــده اســت ،بســنده کردهانــد ( .)1393بــر ایــن اســاس ،بــه

نظــر میرســد در اغلــب مــواردی کــه پژوهشــگران ادعــا کردهانــد ب ـه روش روایــی محتــوا ابــزار

مــورد اســتفادة خــود را ارزیابــی کردهانــد نیــز از اصــول علمــی و صحیــح جهــت تعییــن روایــی

اســتفاده نکردهانــد« .دیون» و همــکاران نیــز اذعــان دارنــد کــه اغلــب پژوهشــگران ادعــا میکننــد
کــه روایــی محتــوا را بررســی کردهانــد ،امــا بهنــدرت روش انجــام آن را بهطــور مشــخص بیــان

میکننــد (« .)DeVon et al. 2007یغمایــی» نیــز در پژوهــش خــود بــا بررســی مقــاالت یکــی از

مجــات حــوزة پرســتاری بــه ایــن نتیجــه رســید کــه ســنجش روایــی پرسشــنامهها دارای رونــد
کامــل و صحیــح نبــوده اســت (.)1385

بــا توجــه بــه لــزوم توجــه بیشــتر بــه فراینــد ســنجش روایــی ابــزار پژوهــش در مطالعــات حــوزة

علــم اطالعــات و دانششناســی ،مجــات ایــن حــوزه الزم اســت بــا توجــه بیشــتر بــه چــاپ مقــاالت
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مرتبــط بــا روانســنجی ابــزار پژوهــش زمینــه را جهــت آشــنایی بیشــتر پژوهشــگران بــا ایــن فراینــد
و اهمیــت آن در طراحــی ابــزار فراهــم کننــد .نتایــج نشــان میدهــد کــه تعــداد بســیار اندکــی از
مجــات جامعــة پژوهــش بــه انتشــار مقــاالت مرتبــط بــا روانســنجی ابــزار پژوهــش پرداختهانــد و از

مجمــوع مقــاالت مــورد بررســی تنهــا  6عنــوان مقالــه بــه روانســنجی ابــزار اختصــاص داشــته اســت؛
در حالــی کــه «یغمایــی» ،کــه تنهــا بــه بررســی مقــاالت یکــی از مجــات حــوزة پرســتاری در طــول
یــک ســال پرداختــه بــود ،گــزارش کــرد کــه در ایــن مجلــه  12عنــوان مقالــه مربــوط بــه طراحــی و

روانســنجی پرسشــنامهها منتشــر شــده اســت ( .)1385هرچنــد وی نیــز بــر کــم بــودن تعــداد ایــن

نــوع مقــاالت در مجلــة مــورد بررســی خــود تأکیــد کــرده اســت ،ولــی ایــن میــزان در مقایســه بــا

پژوهشهــای حــوزة علــم اطالعــات و دانششناســی قابــل توجــه اســت .بــهنظــر میرســد کــه

بهرهگیــری از تجــارب ســایر گروههــای آموزشــی از جملــه پرســتاری جهــت آمــوزش روشهــای

مختلــف تعییــن روایــی ابــزار پژوهــش و اصــول صحیــح ســنجش روایــی بــه دانشــجویان و اســاتید

گروههــای علــم اطالعــات و دانششناســی ،کــه ســهم عمــدهای در پژوهشهــای منتشرشــده ایــن

حــوزه دارنــد ،میتوانــد بــه بهبــود کیفیــت پژوهشهــای ایــن حــوزه کمــک کنــد .همچنیــن،

مجــات ایــن حــوزه الزم اســت کــه در فراینــد داوری مقــاالت بــا حساســیت بیشــتری بــه ضــرورت
گــزارش فراینــد ســنجش روایــی ابــزار پژوهــش در بخــش روششناســی مقــاالت بپردازنــد.

برگــزاری کارگاههــای آموزشــی ارزیابــی و داوری مقــاالت بــرای داوران مجــات حــوزة علــم

اطالعــات و دانششناســی نیــز بهمنظــور آشــنایی هرچــه بیشــتر ایشــان بــا فراینــد داوری ضــروری

بــهنظــر میرســد.

 .6پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده:

1 .1بــا توجــه بــه اهمیــت فراینــد ســنجش روایــی ابــزار پژوهــش پیشــنهاد میشــود در ســایر
حوزههــای علمــی نیــز بــه بررســی میــزان توجــه بــه ایــن فراینــد در پژوهشهــا پرداختــه شــود؛

2 .2پیشــنهاد میشــود بــا بررســی مقــاالت مرتبــط بــا روانســنجی ابــزار پژوهــش در حوزههــای
موضوعــی مختلــف بــه ایــن موضــوع پرداختــه شــود کــه اصــول صحیــح و علمــی ســنجش

روایــی ابــزار پژوهــش بــه چــه میــزان مــورد توجــه پژوهشــگران قــرار گرفتــه اســت.
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خدیجه شبانکاره

ﺧﺪﻳﺠﻪ ﺷﺒﺎﻧﻜﺎره :ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  1364داراي ﻣﺪرك ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ در

متولــد ســال  1364دارای مــدرک کارشناســی ارشــد در رشــتة کتابــداری و

رﺷﺘﺔ ﻛﺘﺎﺑﺪاري و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ از داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ

ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ
علــوم ﻣﺪرك
 1364داراي
ﻣﺘﻮﻟﺪازﺳﺎل
ﺷﺒﺎﻧﻜﺎره:
ﺧﺪﻳﺠﻪ
اســت.درایشــان
پزشــکی بوشــهر
دانشــگاه
پزشــکی
رســانی
اطالع

رﺳﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ
اﻃﻼع
ﻛﺘﺎﺑﺪاري و
دﻛﺘﺮي
داﻧﺸﺠﻮي
اﻛﻨﻮن
اﻳﺸﺎن وﻫﻢ
رﺷﺘﺔاﺳﺖ.
ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﭘﺰﺷﻜﻲ
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﻜﻲ از
رﺳﺎﻧﻲ
اﻃﻼع
ﻛﺘﺎﺑﺪاري

هماکنــون دانشــجوی دکتــری کتابــداری و اطالعرســانی پزشــکی دانشــگاه

ﺗﺮﺟﻤﺎن داﻧﺶ
ﺳﻨﺠﻲ،
اﻃﻼعوب
ﺳﻨﺠﻲ،
اﺳﺖ .ﻋﻠﻢ
اﺻﻔﻬﺎن
ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﻋﻠﻮم
داﻧﺸﮕﺎه
ﭘﺰﺷﻜﻲ
رﺳﺎﻧﻲ
ﻛﺘﺎﺑﺪاري و
دﻛﺘﺮي
داﻧﺸﺠﻮي
اﻛﻨﻮن
پزشــکیﻫﻢ
اﻳﺸﺎن
اﺳﺖ.
اصفهــان اســت.
علــوم

ﺗﺮﺟﻤﺎن
ﺳﻨﺠﻲ،
ﻋﻠﻢ
اﺻﻔﻬﺎن
ﭘﺰﺷﻜﻲ
داﻧﺸﮕﺎه
اﺳﺖ.
وبوي
ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﻋﻼﻳﻖ
ـنجی،از
ﭘﮋوﻫﺶ
داﻧﺶعالیــق
جملــه
ـش از
پژوهـ
ـاق
ﺳﻨﺠﻲ،ـ
ـش و اخ
اﺳﺖ.دانـ
ﺟﻤﻠﻪـان
ترجمـ
ﻋﻠﻮمبسـ
اﺧﻼقو
ـنجی،
علمسوـ
و اﺧﻼق ﭘﮋوﻫﺶ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.

پژوهشــی وی اســت.

ﺣﻤﻴﺪي :ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  1356داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دﻛﺘﺮي در رﺷﺘﺔ
علیﻋﻠﻲ
حمیدی
ﻋﻠﻲ ﺣﻤﻴﺪي :ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  1356داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دﻛﺘﺮي در رﺷﺘﺔ

کتاب
ﭼﻤﺮانــوم
ﺷﻬﻴﺪرشــتة عل
ـری در
تحصیلــی دکتـ
ـدرک
دارای مـ
ﻋﻠﻮمــال 1356
متولــد س
ـداری اﻳﺸﺎن
اﻳﺸﺎنـاﺳﺖ.
اﻫﻮاز
داﻧﺸﮕﺎه
رﺳﺎﻧﻲ از
اﻃﻼع
ﻛﺘﺎﺑﺪاري و
ﻋﻠﻮم ﻛﺘﺎﺑﺪاري و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ از داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز اﺳﺖ.

ﭘﺰﺷﻜﻲهماکنــون
اﻃﻼع اســت .ایشــان
چمــران اهــواز
ﮔﺮوهشــهید
دانشــگاه
رســانی از
ﻫﻢع
و اطال
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
ﻛﺘﺎﺑﺪاري
اﺳﺘﺎدﻳﺎر
اﻛﻨﻮن
رﺳﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
اﻃﻼعورﺳﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﻛﺘﺎﺑﺪاري و
ﮔﺮوه
اﺳﺘﺎدﻳﺎر
اﻛﻨﻮن
ﻫﻢ

وبـوم
ـگاه علـ
ﻋﻠﻢدانشـ
ـکی
ﺑﻨﺪي پزشـ
ردهـ
اطالوعرس
کتاب.ــداری و
ـروه
ـتادیار گـ
اسـ
ﺳﻨﺠﻲ
ﻣﻨﺎﺑﻊ،
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ
ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﭘﺰﺷﻜﻲ
ـکیﺳﻨﺠﻲ
پزشـوب
ﺳﻨﺠﻲ،
ﺳﻨﺠﻲ،ﻋﻠﻢ
ﻣﻨﺎﺑﻊ،
ﺑﻨﺪي
ـانیرده
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و
اﺳﺖ اﺳﺖ.
ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﭘﺰﺷﻜﻲ
بوشــهر اســت.

ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي
اﻃﻼعﻳﺎﺑﻲ
اﺳﺖ.وي اﺳﺖ.
ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﻋﻼﻳﻖ ﻋﻼﻳﻖ
ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻤﻠﻪ
اﻃﻼعازﻳﺎﺑﻲ از
رﻓﺘﺎررﻓﺘﺎر
وو

ســازماندهی و ردهبنــدی منابــع ،علمســنجی ،وبســنجی و رفتــار اطالعیابــی
از جملــه عالیــق پژوهشــی وی اســت.
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