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 چکیده

ی درسی دانشگاهی از ها کتابدر کیوآر کد  موردنیاز: هدف این پژوهش شناسایی اطالعات هدف

 دیدگاه اساتید است.

مصاحبه با اساتید با  .روش شناسی کیفی و از لحاظ نوع تحقیق کاربردی استپژوهش حاضر از نظر  :روش

 انتخاب کتاب درسی دانشگاهی و مهم در های مؤلفهاستفاده از پرسشنامه نیمه ساختار یافته در رابطه با 

از تکنیک  ها مصاحبه های دادهبرای تحلیل انجام شد.  درج درکیوآرکد منظور به موردنیازمهم  معیارهای

 استفاده شده است. تحلیلتم

 مؤلفه ترین مهمشناسایی شد که  مؤلفه 12، انتخاب کتاب درسی دانشگاهیدر مجموع برای  :ها یافته

درسی دانشگاهی از  های کتاببرای درج در کیوآرکد  مؤلفه 34 . در مجموعبودنویسنده کتاب اهمیت 

(، ظاهر مؤلفه 21) کتاب(، نشر مؤلفه 7) کتابدر پنج معیار نویسنده  ها مؤلفه. این دیدگاه اساتید مطرح شد

 ( دسته بندیمؤلفه 4) دانشگاهیدر محیط  ( و اهمیت کتابمؤلفه 23) کتاب(، محتوای مؤلفه 9) کتاب

 شدند.

 کیوآر موضوع با ارتباط در مرتبط حدودی تا یا مرتبط پژوهشی کنون تا رسد میبه نظر  :اصالت پژوهش

انتخاب  ٔ واسطهاست. ناشران کتب دانشگاهی به  محدود کتابخانهبه  ها آنو اغلب  نشده انجام کتاب با کد

اگرچه  نمایند. تر گستردهبازاریابی و توزیع کتاب خود را  توانند میاین پژوهش  ٔ  بواسطهدرست  های مؤلفه

 بررسی دیدگاه سایر ذی نفعات نظیر کتابداران و کاربران برای نتیجه گیری نهایی ضروری است.

 کتاب درسی دانشگاهی، کیوآرکد، انتخاب کتاب، رمزینه پاسخ سریع، کدهای دو بعد واژگان کلیدی:

_______________________________________________________________ 
دانش آموخته کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش شناسی)گرایش مدیریت اطالعات(، دانشکده مدیریت،  

 library_mohammadi@yahoo.comدانشگاه تهران، 

،)نویسنده مسئول(  عضو هیات علمی گروه علم اطالعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران 
sfahimifar@ut.ac.ir 

mailto:library_mohammadi@yahoo.com
mailto:sfahimifar@ut.ac.ir
mailto:sfahimifar@ut.ac.ir


 7331 پايیز، 25دوره دانشگاهی،  یرسان اطالعتحقیقات کتابداری و 

 

  

31 

 

 مقدمه 

 یها برچسببر روی  معموالً( 2یو.پی.سیمحصوالت )بارکدهای یک بعدی مثل کد جهانی  

و از یک  شود یممحصوالت در یک خرده فروشی یا فروشگاه مواد غذایی دیده  یها بستهقیمت و 

زیرا  اند شدهبصورت یک بعدی رده بندی  ها آنعمودی با فاصله تشکیل شده است.  های یلهمسری 

که بصورت فاصله دار از چپ به راست مرتب  هایی یلهماطالعات آنها تنها به صورت افقی است. 

 .اند شده

با این  ش پیدا کردند،در آن زمان گستر به سرعت ها آن، 2911بعد از معرفی تجاری بارکد در  

و در فضای کوچکتر  تر متنوعع جدید کدها که اطالعات بیشتر، کاراکترهای احال تقاضا برای انو

افزایش  ،ی بارکدتالش برای افزایش محتوا را بتوانند در خود جای دهند افزایش پیدا کرد. نتیجه

چاپ باال را به دنبال  های نهیهزیا طرح بندی چندبارکدی شد که مشکالت خواندن و  ها یلهمتعداد 

 داشت.

اولین بار بصورت بارکد  رکدهای دو بعدی توسعه پیدا کردند کهبرای حل این مشکالت با

های عمودی بود و سپس بارکدهای ماتریسی، متشکل از عناصر متقارن مرتب  انباشته که تکرار خط

جهت  اطالعات را در هر دو . از آنجا که کدهای ماتریس دو بعدیبودند در یک مربع یا مستطیل

. این کدها هنوز در حال شود یمعات باال در حجم کم ذخیره اطال ،کنند یمافقی و عمودی ذخیره 

 .(1122، 1دنسو ای دی سیشدند )و با عنوان کیوآر کد شناخته  اند تکامل

که سیاه و سفید است  یها مربعاز کد( یک نوع بارکد دو بعدی  )کیوآر 4کد پاسخ سریع

کد  کد خوان، یا دوربین تلفن همراه هوشمند مجهز به نرم افزار کیوآر بوسیله کیوآر تواند یم

کد توانایی ذخیره اطالعات در هر دو بعد افقی و عمودی را دارد، به  خوانده شود. کیوآر خوان

شامل اطالعاتی در مورد یک  تواند یمکیوآر کد  همین دلیل به آن بارکد دو بعدی می گویند.

شد اختراع  شرکت دنسوویو در ژاپن ثبتتوسط  این کد صول یا ارائه یک خدمت باشدمح

 .(1121، 5وارالیایی؛ ، بی تا3دیکشنری آمریکایی هریتیج)
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گزینش و انتخاب کتاب، از دیرباز تا کنون امری دشوار، زمان بر و پرهزینه بوده است. از جمله 

انتخاب کتاب و منابع اطالعاتی بخصوص در سطح مشکالتی که کاربران و کتابداران در هنگام 

، گسترش ی، افزایش حجم انتشارات و اطالعاتدانشگاهی با آن روبرو هستند: محدودیت منابع مال

، تغییرات اساسی در نیازها و عالیق کاربران و رفتارهای یا رشتهدانش پژوهی، پیدایش علوم بین 

حوالت فنی در تولید و دسترسی به اطالعات، تغییرات اطالعاتی، ت یها محلاطالع یابی آنها، تنوع 

. با توجه به 2(1113جانسون، است )اساسی در بازار خرید و فروش منابع به ویژه منابع الکترونیکی 

ی هم موضوع، انتخاب کتاب ها کتابحساسیت امر انتخاب کتاب در مقطع دانشگاهی و تعدد 

ی دشوار است. از آنجا که بررسی و گزینش کتاب و مناسب برای دانشجو و کتابدار دانشگاهی امر

کردن بررسی کتاب  تر سادهبرای  ییها راهشناسایی آن امری خسته کننده است، استفاده از  یها راه

 و صرفه جویی در هزینه و زمان کاربر و کتابدار با استقبال این دو گروه همراه است.

که بخشهایی از کتاب  دهند یمانتخاب کتاب مناسب ترجیح  منظور به معموالً ها کتابکاربران 

زمان زیادی را خواهد گرفت و در نهایت تصمیم گیری به  معموالًرا تورق نمایند. اما این تورق 

علت عجله داشتن ممکن است با شک و تردید همراه باشد. در صورتیکه کاربران بتوانند اطالعات 

با ضریب اطمینان بیشتری به  توانند یمب مطالعه نمایند مرتبط با یک کتاب را در فرصت مناس

خرید آن اقدام نمایند. بعالوه امکان بررسی اطالعات چندین کتاب به خصوص برای اساتید 

این مهم را عملیاتی  تواند یممفید خواهد بود که کیوآرکد  ها آندانشگاهی به هنگام انتخاب 

 سازند.

د نظیر ظرفیت ذخیره حجم انبوهی از اطالعات در فضای ک با توجه به قابلیتهای خاص کیوآر

، همچنین سهولت و کم هزینه بودن نصب جایگذاری شدهخیلی کم، سرعت دسترسی به اطالعات 

، بعالوه با توجه به این که کیوآر کد محملی برای نرم افزار ساخت کیوآرکد، و کیوآرکد خوان

درسی دانشگاهی به کار برده نشده است و  های ذخیره سازی اطالعات است، تا کنون در کتاب

هنوز مشخص نیست که بهتر است چه نوع اطالعاتی در رابطه با یک کتاب در آن درج شود لذا در 

درج در کیوآر کد از دیدگاه اساتید  منظور به موردنیاز ها مؤلفه ینتر مهماین پژوهش به بررسی 

 عبارتند از: شود میپاسخ داده  ها آن که در این پژوهش به هایی پرسش. پرداخته خواهد شد

_______________________________________________________________ 
1 Johnson
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برای انتخاب کتاب درسی دانشگاهی از دیدگاه اساتید چیست؟)با توجه به  ها مؤلفه ینتر مهم

در نظر گرفتن ناشران کتاب دانشگاهی  منظور بهمهم از دیدگاه اساتید  یها مؤلفهاین که شناسایی 

 به بهبود نشر و بازاریابی کتاب کمک خواهد کرد(

حضور در کیوآر  منظور بهبرای انتخاب کتاب درسی دانشگاهی  موردنیاز یها مؤلفه ینتر مهم

شناسایی  یها مؤلفهدانشگاهی  یها کتابکد از دیدگاه اساتید چیست؟)با هدف آن که ناشران 

 شده را در کد کیوآر قرار دهند(

معنی  تفاوت غیرهامختلف نسبت به وجود هر یک از مت یها گروهبین نظرات تحقیق:  یهفرض

 موضوعی اساتید( یها گروهو  ها رشتهبا توجه به متنوع بودن ) .داری وجود دارد

کاربرد کیوآر کد در داخل  زمینه در پژوهشی تاکنون آمده عمل به های یبررس به توجه با

کاربرد کیوآر کد در "کشور انجام نشده است. در خارج از ایران نیز پژوهشی که بطور مستقیم با 

کاربرد کیوآر  یها نمونهبه در ارتباط باشد صورت نگرفته است. بنا به دالیل فوق الذکر،  "کتاب

 .شود یمبه عنوان نمونه پرداخته کد در کتابخانه 

پژوهشی با موضوع بررسی و افزایش میزان اطالعات کارکنان و کاربران  (1121)2والش

از کیوآرکد برای بهره برداری از خدمات کتابخانه انجام دادند.  1کتابخانه دانشگاه هادرزفیلد

بررسی قابل استفاده بودن کیوآر کد به عنوان  ی با موضوعپژوهش (1122) 4هیکس و سینکینسون

انجام واقعی با توجه به روند افزایشی استفاده از تلفن همراه هوشمند پلی بین خدمات مجازی و 

اسکالتز را مورد مطالعه قرار دادند.  3دانشگاه کلرادو در بولدر کتابخانهکاربران برای اینکار  دادند،

ها  موزهو  ها کتابخانهپژوهشی با موضوع بررسی مناسب بودن استفاده از کیوآر کد برای  5(1124)

در مقایسه با موزه هنری  1استفاده از نظر کاربران و کارمندان کتابخانه دانشگاهی رایرسونبا 

پژوهشی با موضوع ارزیابی استفاده از کیوآر کد  2(1123انجام دادند. عبداهلل و هاما عزیز ) 7اینویت

_______________________________________________________________ 
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ارزیابی  منظور بهدانشگاه سلیمانیه را در دو بخش انجام دادند. در بخش اول  یها کتابخانهدر 

کیوآر کد  یها اسکنگرهای مختلف،  ر کیوآرکد، با اضافه کردن مداخلهعملکرد و کیفیت تصاوی

ارزیابی میزان آگاهی و استفاده دانشجویان کارشناسی  را ارزیابی کردند و بخش دوم پژوهش آنها

 دانشگاه سلیمانی کردستان منطقه عراق، از کیوآر کد بود.

مصاحبه با  .کاربردی است کیفی و از لحاظ نوع تحقیق سیروش شناوهش حاضر از نظر پژ

با اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت اساتید با استفاده از پرسشنامه نیمه ساختار یافته انجام شد. 

، به صورت حضوری و ضبط شوند یممدرس که در واقع مدرس کتاب درسی دانشگاهی محسوب 

مصاحبه از دو بخش اساسی تشکیل شده بود، در قسمت اول  سؤاالتصدا مصاحبه انجام شد. 

و در قسمت دوم ابتدا  شد د بررسیگاه اساتیاز دید دانشگاهی انتخاب کتاب درسی یها مؤلفه

کد های خاص کیوآر با توجه به قابلیت های کیوآرکد به طور مفصل توضیح داده شد و قابلیت

شدند. در انتخاب  کتاب درسی دانشگاهی شناسایی دردرج  منظور به موردنیاز یها مؤلفهمعیارها و 

مختلف به این صورت  یها رشتهاعضای هیات علمی، برای پوشش هر چه بیشتر نظرات اساتید 

 علوم علوم انسانی، ٔ  دستهدانشگاهی دانشگاه تربیت مدرس در پنج  یها رشتهعمل شد که تمام 

ربوط به هر بصورت تصادفی با اساتید م و پزشکی دسته بندی شده، و هنر پایه، فنی و مهندسی،

 یا گونه تا زمانی که مصاحبه به حد اشباع رسید ادامه داشت به و این روند دسته مصاحبه انجام شد

 یها دادهو برای تحلیل  قبل اضافه نشد یها مؤلفهبه  یا مؤلفهآخر، هیچ  ٔ  مصاحبهکه با انجام چهار 

 است. استفاده شده یلتمتحلاز تکنیک  ها مصاحبه

 ضرورت پژوهش

که بخشهایی از کتاب  دهند یمانتخاب کتاب مناسب ترجیح  منظور به معموالً ها کتابکاربران 

زمان زیادی را خواهد گرفت و در نهایت تصمیم گیری به  معموالًرا تورق نمایند. اما این تورق 

علت عجله داشتن ممکن است با شک و تردید همراه باشد. در صورتیکه کاربران بتوانند اطالعات 

با ضریب اطمینان بیشتری به  توانند یممرتبط با یک کتاب را در فرصت مناسب مطالعه نمایند 

ررسی اطالعات چندین کتاب به خصوص برای اساتید خرید آن اقدام نمایند. بعالوه امکان ب

 د.این مهم را عملیاتی ساز تواند یممفید خواهد بود که کیوآرکد  ها آندانشگاهی به هنگام انتخاب 

                                                                                                                                        
1 Abdullah and Hama Aziz
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با وجود کیوآر کد اطالع رسانی در زمینه یک کتاب افزایش پیدا خواهد کرد و در نتیجه به 

خواهد شد و در نهایت سود  تر افزون، تر ساده یا شبکهفروش کتاب به علت بازاریابی  احتمال زیاد

 ناشر افزایش پیدا خواهد کرد.

، رساند یمنتیجه پژوهش حاضر نه تنها به کاربران و کتابداران در انتخاب کتاب مناسب یاری 

مصرفی برای کاغذ و بروشور جهت معرفی کتاب، ضمن کمک به  های ینههزبلکه با کاهش در 

 ویسنده و ناشر جهت معرفی کتاب سودمند است.بازار نشر برای ن

 تعریف کیوآر کد

آن اطالعاتی بیشتر از نوع آشنا و گسترش یافته  تواند یمکیوآر کد نوعی بارکد است که 

است، و به سرعت خواندن حجم  2( در بر داشته باشد. کیوآر مخفف پاسخ سریعای یلهمبارکد )

در ژاپن و  2993ابتدا در سال  این کد اسکن اشاره دارد.باالی اطالعات و رمزگشایی آن بوسیله 

برنامه کیوآر  (.1121، 1سکوشیاا نوا یها موزهانجمن شد )برای ردیابی صنعت حمل و نقل اختراع 

نصب برنامه آن بصورت  دوربین دار قابل استفاده است، یها تلفنکد خوان به راحتی بر روی 

، 4اشفورددارند )همراه بصورت پیش فرض وجود فنهای رایگان است، هر چند که در بعضی از تل

ویزیت، یک  کارت ببینید: توانید میکیوآر کد را در هر یک از مکانهای زیر  (.1121

تابلوی تبلیغاتی بزرگ، یک کتاب، پوستر، وب سایت، کارتن، یک عالمت، 

کیوآر کدی را جایگذاری  توانید میدستبند، آگهی یا باالی یک کیک. و در آن 

کنید که فقط محدود به ابتکار شماست. عالوه بر ظاهر آن که ممکن است در هر 

بوسیله آن به موارد زیر دسترسی پیدا کنید: باز کردن یک  توانید میجایی باشد، شما 

صفحه وب، شروع یک ویدئو، پرداخت، بازی یا آهنگ، باز کردن یک سند، 

تلفن همراه  های برنامهیسبوک، ارائه یک کوپن، دانلود مثل ف ای صفحهرسیدن به 

 (.1121، 3واترز) ویزیتهوشمند، شماره گیری یک شماره تلفن، یک کارت 

_______________________________________________________________ 
1 Quick Response

2 Association of Nova Scotia Museums

3 Ashford

4 Waters



 کیوآر کد و بازنمایی اطالعات  ________________________________________________

 

  

  

35 

 

 کتاب درسی دانشگاهی

کتاب درسی متن آموزشی قابل اطمینانی است که مجموعه اطالعاتی را در یک حیطه خاص 

کتاب درسی به رغم تنوع  (2971همکاران،  و 2لوریچکند ) یمعلمی برای فراگیران خاصی فراهم 

و تکثر وسایل جدید آموزشی و اطالع رسانی، از مهمترین ابزار آموزشی در همه سطوح به شمار 

 درسی دانشگاهی کتاب ش اساسی دارد.و در تحقق اهداف آموزشی و اطالع رسانی نق رود یم

جهت  و دانشجویان گیرند یماست که استادان صاحب نظر جهت یاددهی آن را به کار  ای یلهوس

 (2411رضی، ) .گیرند یمیادگیری و انجام تحقیقات علمی از آن بهره 

ی درسی ها کتابهای دنیا به میزان قابل توجهی بر کیفیت  بنیاد آموزش در اغلب دانشگاه

 معموالً. پردازند یمبر تبیین وجهی از وجوه دانش که هر یک  ییها کتابدانشگاهی استوار است. 

. این چرخه با مقاالت علمی و اند علمطوالنی از فرایند  یا چرخهدرسی محصول  یها کتاب

به عنوان بخشی از دانش پذیرفته  "جامعه علمی"و پس از تثبیت و پذیرش  شود یمهمایشها آغاز 

ت علمی بیشتر گزارش تحقیقات در جریانند و . بنابراین، مقاالشود یمشده در این آثار منعکس 

ی ها کتابدارند. اما  -نظیر استادان و پژوهشگران همتراز نویسنده –مخاطبان ویژه و تخصصی 

دانشگاهی بیشتر محصول جمع بندی و تحلیل دانش موجودند و مخاطب اصلی آنها دانشجویان 

 (2491صوریان، من) هستند. -از کاردانی تا دکتری –مقاطع مختلف تحصیلی 

 2کاربرد کیوآر کد در بازنمایی اطالعات کتاب

کاربردهای متنوعی را  تواند میصفحه وب  :3آلآدرس صفحه وب یا یو.آر.

مربوط به تالیفات دیگر ناشر، یا تالیفات دیگر  تواند می: صفحه وب مثالًداشته باشد 

ی هم موضوع کتاب مورد نظر باشد، یا صفحه اختصای کتاب ها کتابنویسنده، یا 

مورد نظر باشد و حاوی توضیحات بیشتر در مورد کتاب و یا حتی نظرات افرادی که 

 و ... در خود داشته باشد. اند کردهکتاب را مطالعه 

یا توزیع کننده  مؤلفکارت ویزیت ناشر یا  تواند میکارت ویزیت مجازی: 

_______________________________________________________________ 
1 loveridge 

2 

3 URL 
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 کتاب باشد.

ی آموزشی به همراه سی ها کتاب به خصوص ها کتاببعضی از برنامه:  دانلود

مستقیم  پیوندحاوی  تواند می. کیوآر کد شوند میتوزیع  موردنیاز های برنامهدی و 

 دانلود برنامه مربوطه باشد.

حاوی اطالعات مفیدی باشد که برای  تواند میپی دی اف ارائه پی دی اف: 

اطالعات کلی در مورد کتاب از نویسنده و عنوان و سال  مثالًکاربر سودمند است 

نشر گرفته تا خالصه و فهرست مطالب کتاب، و همچین آدرس مراکز پخش و 

 چگونگی دستیابی به کتاب.

شامل تصویر نویسنده کتاب،  تواند می: تصاویر گالری تصاویر در کیوآر کد:

 د.تصویر جلد کتاب یا دیگر تصویرهای مرتبط با کتاب باش

از زبان نویسنده یا فرد مشهور  تواند یمدر مورد کتاب ناشر  مثالً :کیوآر کدهای صوتی:

 نماید. ادبیات یا بازیگران مشهور و خوش صدا مطلبی مرتبط با کتاب را ضمیمه آن ٔ حوزهدر 

با فرستادن یک  تواند میبا اسکن کد مخاطب  :با کیوآر کد: پست الکترونیکی

خبرنامه ناشر، توزیع کننده یا نویسنده  عضو تواند میفرد مستقیم  پست الکترونیکی

صورت  به و یا اینکه شر یا تالیفات جدید نویسنده باشدشود و در جریان اطالعات ن

 تعاملی با ناشر، نویسنده و توزیع کننده کتاب در ارتباط باشد.

را تعبیه کرده کدی  ،درکیوآرکد تواند میناشر یا نویسنده با کیوآر کد:  1پیامک

باشد که اسکن و ارسال آن باعث شرکت در قرعه کشی مربوط به مخاطبان کتاب 

 باشد.

حاوی اطالعات ابتدایی در مورد کتاب  تواند میاین متن  :ارائه متن با کیوآر کد:

باشد، از جمله اطالعات مربوط به نویسنده، عنوان، نام ناشر و آدرس و مراکز پخش 

_______________________________________________________________ 
1 SMS 
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 (.2495فر،  محمدی، فهیمی) کتاب

از  توانند میبا توجه به کاربردهای کیوآرکد ناشر، نویسنده و توزیع کننده کتاب 

های درسی دانشگاهی استفاده نمایند.  تمامی موارد در امر بازنمایی اطالعات درکتاب

آن را بر روی اجسام مختلف  توان میاز آنجا که اندازه این کد کوچک است و 

های  ها و موقعیت در مکان توان میچسباند، کیوآر کد محتوای اطالعات کتاب را 

، ها روزنامهبر روی جلد کتاب، در مجالت،  توان میمختلفی قرار داد، به عنوان مثال 

ها و سایر موارد دیگر. بعالوه ناشر، نویسنده و  بروشورهای تبلیغاتی، بسته بندی کتاب

های این کد در امر  با توجه به خالقیت خود از قابلیت توانند میتوزیع کننده کتاب 

 به مخاطبان استفاده نمایند. موردنیازارائه اطالعات 
 پژوهش های یافته

برای انتخاب کتاب درسی دانشگاهی  موردنیاز یها مؤلفه، ها مصاحبهدر مجموع بعد از تحلیل 

برمبنای فراوانی بیشتر مرتب شدند،  ها مؤلفهشناسایی شد. سپس  مؤلفه 12در  از دیدگاه اساتید

که  گیرند یمانتخاب کتاب درسی دانشگاهی در نظر  منظور بهذیل را  یها مؤلفهبنابراین اساتید 

تالیفات، سابقه تدریس، دانشگاهی که ) نویسندهپیشینه : نویسنده کتاب، براساس اهمیت عبارتند از

با سرفصلهای وزارت علوم، نمایه موضوعی، سال  داشتن محتوای کتاب (، مطابقتکند میتدریس 

، ناشر کتاب، فهرست مطالب (برای فهمیدن روان بودن بیان) کتابنشر کتاب، خواندن قسمتی از 

کتاب، عنوان کتاب، منابع، قیمت کتاب، داشتن پرسش و پاسخ، نمایه واژگان، چکیده کتاب، 

داشتن اطالع از قطع(، نرم افزار همراه، پیشینه ناشر، ویرایش،  جلد،) کتاب، ظاهر بودن کتابمصور

برای انتخاب کتاب  مهم مورد تاکید اساتید ٔ مولفه کمک آموزشی و نوبت چاپ. به ترتیب سه

اطالع از پیشینه نویسنده کتاب و مطابقت داشتن محتوای کتاب  ،نویسنده کتابدرسی دانشگاهی، 

داشتن کمک آموزشی اطالع از ، مؤلفهو در مقابل به دو  دندبدست آمبا سرفصلهای وزارت علوم 

 تنها یک بار اشاره شد. و نوبت چاپ

. بود مؤلفه 34 در مجموع درج در کیوآرکد بدست آمد که منظور به موردنیاز یها مؤلفه ابتدا

 باشد ها مؤلفه کل مبین که یا واژه کلید و گرفتند، قرار دسته یک در مرتبط با هم یها مؤلفهسپس 

 کتاب، ظاهر نشر، نویسنده، معیار 5، در ها مؤلفه مجموع در شد. مشخص آنها برای معیار عنوان با
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 7 نویسنده معیار برای که شدند گذاری جای در محیط دانشگاهی کتاب اهمیت کتاب، محتوای

 و مؤلفه 23 کتاب محتوای معیار ،مؤلفه 9 کتاب ظاهر معیار ،مؤلفه 21 کتاب نشر معیار برای ،مؤلفه

 .شد بندی دسته مؤلفه 4 در محیط دانشگاهی به کتاب اهمیت معیار

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 اطالع از تالیفات نویسنده

 از رتبه علمی نویسنده اطالع ا ع از نام نویسنده کتاب

 اطالع از سابقه تدریس نویسنده

 اطالع از تالیفات نویسنده

 اطالع از تالیفات نویسنده س نویسنده

اطالع از همکاری نویسنده با دانشگاهها، 

 ها انجمنو  مؤسسات

اطالع از بیوگرافی علمی و تجربی 

کتاب با نویسنده  ارتباطاطالع از طریقه  نویسنده

 و...(ایمیل، آدرس محل کار )

 نویسنده کتاب
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 اطالع از نام ناشر کتاب

 سال نشر کتاباطالع از 

 محل نشراطالع از 

 نوبت ویرایش کتاباطالع از 

 نوبت چاپ کتاباطالع از  اطالع از نام نویسنده کتاب

افزوده شناسنامه  یها شناسهاطالع از 

هم موضوع چاپ شده اطالع از کتب  کتاب

اطالع از وجود نسخه الکترونیکی  اطالع از نام نویسنده کتاب توسط ناشر

 کتاب

 اطالع از آدرس مراکز پخش کتاب

 اطالع از نحوه سفارش کتاب

نشر 

 کتاب

 کتاب کاغذاطالع از جنس  

 کتاب

 اطالع از جنس جلد کتاب

 داشتن جدول و نمودار کتاباطالع از 

 مصور بودن کتاباطالع از 

 تعداد صفحات کتاباطالع از 

 کتابقیمت اطالع از 

 فونت متن کتاباطالع از 

 قطع کتاباطالع از 

 اطالع از تصویر جلد کتاب

 ظاهر کتاب

اطالع از دانشگاههایی که از کتاب به 

 کنند یمعنوان منبع درسی استفاده 
 اطالع از منابع نقد و بررسی کتاب

اطالع ازنظر کسانی که کتاب را 

 اند کردهمطالعه 

اهمیت کتاب در 

 محیط دانشگاهی
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 درسی دانشگاهی یها کتابدرج در کیوآرکد  منظور به موردنیازهای  معیارها و مولفه -2شکل 

 

 

 یتممحتوابدست آمده براساس تحلیل  یها مؤلفهآگاهی از میزان اهمیت هر یک از  منظور به

اطالع از وجود حل المسائل و یا نسخه 

 کمک درسی اثر

 نرم افزار همراهاطالع از 

ارائه اطالعاتی در زمینه وجود پرسش 

 و تمرین در کتاب

یک کتاب )امکان خواندن قسمتی از 

 فصل یا قسمتهایی از یک فصل(

 کتابنمایه اعالم اطالع از 

 نمایه موضوعی کتاباطالع از 

مطابقت داشتن ارائه اطالعاتی درباره 

با سرفصلهای وزارت  محتوای کتاب

 علوم

برای معرفی کتاب یا دهیچکوجود 

 

امکان خواندن چکیده هر فصل از 

 کتاب

 امکان خواندن چکیده کتاب

 امکان خواندن منابع کتاب

 امکان خواندن فهرست مطالب کتاب

 امکان خواندن مقدمه کتاب

 امکان خواندن پیشگفتار کتاب

محتوای 

 کتاب

 امکان خواندن چکیده کتاب
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ها به لحاظ کمی نیز بدست  محاسبه شد تا اهمیت هر یک از مولفه ها آن، میزان فراوانی ها مصاحبه

 آید.
درج در کدکیوآرکتاب های درسی دانشگاهی از ديدگاه  منظور به موردنیازهای  فراوانی تکرار مولفه -7جدول 

 اساتید
 

 برای درج در کیوآرکد موردنیاز یها مؤلفه

فراوانی  نفر 11کل مصاحبه شونده: تعداد  یها گروه
 کل

علوم  
 انسانی

علوم 
 پایه

فنی و 
 مهندسی

  پزشکی هنر

 11 4 4 4 5 1 ردیف
 29 4 4 4 3 1 کتاب نویسنده نام از اطالع 2
 27 4 1 4 3 5 کتاب ناشر نام از اطالع 1
 25 4 2 4 4 5 کتاب نشر سال 4
 23 1 1 1 4 5 کتاب مطالب فهرست خواندن امکان 3
 24 1 1 1 4 3 اطالع از عنوان کتاب 5
 فصل یککتاب ) از قسمتی خواندن امکان 1

 (فصل یک از قسمتهایی یا
3 4 1 1 

1 24 

 محتوای داشتن مطابقت درباره اطالعاتی ارائه 7
 علوم وزارت های سرفصل با کتاب

3 4 1 2 
1 21 

 22 2 1 1 1 3 نشر محل 1
 1 2 2 2 2 3 نویسنده علمی رتبه از اطالع 9

 1 2  2 1 3 نویسنده تالیفات از اطالع 21
 1 2 1 2 2 4 کتاب قیمت از اطالع 22
 1 1   4 4 کتاب چکیده خواندن امکان 21
 7 2 1 2  4 کتاب بودن مصور از اطالع 24
 7 2  2 1 4 کتاب منابع خواندن امکان 23
 1   2 2 3 نویسنده تدریس سابقه از اطالع 25
 1   2 2 3 کتاب نمودار و جدول داشتن از اطالع 21
 ها، دانشگاه با نویسنده همکاری از اطالع 27

 ها انجمن و مؤسسات
4 2 2  

 5 

 5  2 2 2 1 نویسنده تجربی و علمی بیوگرافی از اطالع 21
از  شده چاپ موضوع هم های کتاب از اطالع 29

 ناشر سوی
4  2  

2 5 

 3 2  2  1 کتاب ویرایش نوبت 11
 3   2  4 کتاب صفحات تعداد از اطالع 12
 و پرسش وجود زمینه در اطالعاتی ارائه 11

 کتاب در تمرین
1 1   

 3 

 4   2  1 کتاب چاپ نوبت 14
کتاب  شناسنامه افزوده یها شناسه از اطالع 13

 ...(و مترجم همکار، نویسنده مانند)
1  2  

 4 

 4    1 2 کتاب از فصل هر چکیده خواندن امکان 15
 4     4 کتاب موضوعی نمایه 11
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 برای درج در کیوآرکد موردنیاز یها مؤلفه

فراوانی  نفر 11کل مصاحبه شونده: تعداد  یها گروه
 کل

علوم  
 انسانی

علوم 
 پایه

فنی و 
 مهندسی

  پزشکی هنر

 11 4 4 4 5 1 ردیف
 1 2    2 کتاب الکترونیکی نسخه وجود از اطالع 17
 1  2   2 کتاب جلد جنس از اطالع 11
 1  2   2 کتاب کاغذ جنس از اطالع     19
 1    2 2 کتاب پیشگفتار خواندن امکان 41
 1    2 2 کتاب معرفی برای یا دهیچک وجود 42
 1     1 کتاب اعالم نمایه 41
کتاب  نویسنده با ارتباط طریقه از اطالع 44

 ...(و کار محل آدرس ایمیل،)
2   2 

 1 

 1 2    2 کتاب قطع از اطالع 43
 1    2 2 کتاب مقدمه خواندن امکان 45
 1     1 همراه افزار نرم از اطالع 41
 نسخه یا و المسائل حل وجود از اطالع 47

 اثر درسی کمک
1    

 1 

 2     2 کتاب بررسی و نقد منابع از اطالع 41
 عنوان به کتاب از که هایی دانشگاه از اطالع 49

 کنند یم استفاده درسی منبع
2    

 2 

 2     2 کتاب سفارش نحوه از اطالع 31
 2     2 کتاب پخش مراکز آدرس از اطالع 32
 مطالعه را کتاب که کسانی ازنظر اطالع 31

 اند کرده
2    

 2 

 2     2 کتاب جلد تصویر از اطالع 34

 
که اطالع از نام نویسنده با بیشترین فراوانی در  شود یممشاهده  این جدول با توجه به نتایج

دوم و سوم قرار دارند. در مقابل  ٔ  رتبه سال نشر به ترتیب در االترین سطح و اطالع از نام ناشر وب

هایی که از  مانند اطالع از منابع نقد و بررسی کتاب، اطالع از دانشگاه ییها مؤلفهبه هر کدام از 

، اطالع از نحوه سفارش کتاب، اطالع از آدرس مراکز کنند یمستفاده کتاب به عنوان منبع درسی ا

تنها  و اطالع از تصویر جلد کتاب اند کردهپخش کتاب، اطالع از نظر کسانی که کتاب را مطالعه 

 اشاره شده است. ها مصاحبهیک بار در طول تمامی 

 

 پاسخ به فرضیه پژوهش

مختلف نسبت به وجود هر یک از متغیرها اختالف معنی  یها گروهبین نظرات تحقیق:  یهفرض
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مختلف در  یها حوزه، شد یم. این فرضیه به آن دلیل مطرح شد که تصور داری وجود دارد

که از سوی  ها مؤلفهو ممکن است برخی  اند متفاوتبرای درج در کیوآرکد با هم  ها مؤلفهانتخاب 

فنی  یها حوزهدانشگاهی مهم است از سوی اساتید اساتید علوم انسانی برای انتخاب کتاب درسی 

 و مهندسی اهمیت چندانی نداشته باشد.
 درج در کیوآرکد ها مؤلفهمختلف اساتید در رابطه با  یها گروهبررسی تفاوت معنی دار نظرات بین  -5جدول 

Chi-square test 
 ردیف

 sig عدد اساتید در گروهها یها مؤلفه
اثبات یا رد 

 فرضیه

 رد 12711 کتاب نویسنده نام از اطالع 2

 رد 12191 کتاب ناشر نام از اطالع 1
 رد 12292 کتاب نشر سال 4
 رد 12945 کتاب مطالب فهرست خواندن امکان 3
 رد 12993 اطالع از عنوان کتاب 5
 رد 12993 (فصل یک از قسمتهایی یا فصل یککتاب ) از قسمتی خواندن امکان 1
 وزارت سرفصلهای با کتاب محتوای داشتن مطابقت درباره اطالعاتی ارائه 7

 علوم
 رد 12131

 رد 12711 نشر محل 1
 رد 12541 نویسنده علمی رتبه از اطالع 9

 رد 12474 نویسنده تالیفات از اطالع 21
 رد 12111 کتاب قیمت از اطالع 22
 رد 12252 کتاب چکیده خواندن امکان 21
 رد 12411 کتاب بودن مصور از اطالع 24
 رد 12139 کتاب منابع خواندن امکان 23
 رد 12234 نویسنده تدریس سابقه از اطالع 25
 رد 12234 کتاب نمودار و جدول داشتن از اطالع 21
 رد 12412 ها انجمن و مؤسسات دانشگاهها، با نویسنده همکاری از اطالع 27
 رد 12149 نویسنده تجربی و علمی بیوگرافی از اطالع 21
 رد 12195 ناشر توسط شده چاپ موضوع هم کتب از اطالع 29
 رد 12542 کتاب ویرایش نوبت 11
 رد 12271 کتاب صفحات تعداد از اطالع 12
 رد 12443 کتاب در تمرین و پرسش وجود زمینه در اطالعاتی ارائه 11
 رد 12311 کتاب چاپ نوبت 14
 مترجم همکار، نویسنده مانندکتاب ) شناسنامه افزوده یها شناسه از اطالع 13

 ...(و
 رد 12311

 رد 12455 کتاب از فصل هر چکیده خواندن امکان 15
 رد 12111 کتاب موضوعی نمایه 11
 رد 12313 کتاب الکترونیکی نسخه وجود از اطالع 17
 رد 12313 کتاب جلد جنس از اطالع 11
 رد 12313 کتاب کاغذ جنس از اطالع     19
 رد 12711 کتاب پیشگفتار خواندن امکان 41
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 ردیف
 sig عدد اساتید در گروهها یها مؤلفه

اثبات یا رد 

 فرضیه

 رد 12711 کتاب معرفی برای یا دهیچک وجود 42
 رد 12147 کتاب اعالم نمایه 41
 رد 12313 ...(و کار محل آدرس ایمیل،کتاب ) نویسنده با ارتباط طریقه از اطالع 44
 رد 12313 کتاب قطع از اطالع 43
 رد 12711 کتاب مقدمه خواندن امکان 45
 رد 12413 همراه افزار نرم از اطالع 41
 رد 12147 اثر درسی کمک نسخه یا و المسائل حل وجود از اطالع 47
 رد 12111 کتاب بررسی و نقد منابع از اطالع 41
 رد 12111 کنند یم استفاده درسی منبع عنوان به کتاب از که دانشگاههایی از اطالع 49
 رد 12111 کتاب سفارش نحوه از اطالع 31
 رد 12111 کتاب پخش مراکز آدرس از اطالع 32
 رد 12111 اند کرده مطالعه را کتاب که کسانی ازنظر اطالع 31
 رد 12111 کتاب جلد تصویر از اطالع 34

و چند متغیر  ()علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، هنر و پزشکیگروه  5با توجه به وجود 

 sig متغیر و بررسی 34در مجموع با بررسی نتایج  .از آزمون خی دو استفاده شد ها آن ٔ  یسهمقاو 

فرض صفر قبول  گفت که توان یمدرصد  95با اطمینان بیشتر بود بنابراین  15/1جداول، از  ٔ یهکل

مختلف مبنی بر وجود هر یک از متغیرها در  یها گروهدر نتیجه اختالف معنی داری بین و  شود یم

 .اند یکسانیاهمیت دارای  ها گروهمتغیرها در بین  ٔ همهوجود نداشته و کد کیوآر 

 نتیجه گیری

به دلیل اینکه براساس جستجوهای انجام شده در بانکهای اطالعاتی امرالد، اسکاپوس، الزویر، 

ابسکو، پروکوئست، ساینس دایرکت و ... تا کنون پژوهشی مشابه به لحاظ موضوعی، بافتی و 

پیشین  یها پژوهشجامعه شناختی در این حوزه انجام نشده بود، امکان مقایسه نتایج این پژوهش با 

پژوهش و ارائه پیشنهادات الزم اکتفا  های یافتهجود نداشت. لذا در این بخش به بیان مهمترین و

 شده است.

برای انتخاب کتاب درسی دانشگاهی از دیدگاه اساتید دانشگاه  موردنیاز یها مؤلفهدر مجموع 

 بدست آمد. نویسنده کتاب با بیشترین فراوانی در رده اول و به ترتیب مؤلفه 12تربیت مدرس 

( و مطابقت داشتن محتوای کند یمتالیفات، سابقه تدریس، دانشگاهی که تدریس ) یسندهنوپیشینه 

با سرفصلهای وزارت علوم در رده دوم و سوم انتخاب قرار داشت و در مقابل اطالع از  کتاب

ای بودند که در طول مصاحبه تنها یکبار به هر کدام  چاپ دو مولفه داشتن کمک آموزشی و نوبت
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 دهد یمامر نشان  ینا اشاره شد و در نتیجه از اهمیت چندانی از دیدگاه اساتید برخوردار نیستند.

کتاب و انتخاب آن از سوی اساتید، اهمیت  یفتأل منظور بهکه تجربه علمی و عملی یک نویسنده 

به دلیل ایجاد رقابت نادرست در میان برخی اساتید دانشگاهی، تنها هدف زیادی دارد. امروزه 

یک کتاب برای ارتقا است، در حالیکه ممکن است استاد مربوطه هیچ گونه تخصصی در  یفتأل

معرفی یک کتاب منطبق با واحد  منظور بهآن حوزه نداشته باشد. از سوی دیگر برخی اساتید 

ند کتاب را به دانشجویان معرفی کنند تا مباحث مربوطه را تحت درسی خود مجبور خواهند بود، چ

زیادی برای دانشجویان داشته  ٔ  ینههزبه لحاظ مادی  شود یمپوشش قرار دهد این امر موجب 

کتابی را انتخاب کنند که کلیه مباحث یک واحد درسی را  دهند یمباشد، بنابراین اساتید ترجیح 

 تحت پوشش قرار دهد.

درج در کیوآرکد از  منظور بهبرای انتخاب کتاب درسی دانشگاهی  موردنیاز یها مؤلفه 

بدست آمد. اطالع از نام نویسنده با بیشترین فراوانی در رده اول و به  مؤلفه 34دیدگاه اساتید 

به  ترتیب اطالع از نام ناشر و سال نشر جایگاه دوم و سوم را به خود اختصاص دادند. در مقابل

هایی که از کتاب به عنوان  نظیر اطالع از منابع نقد و بررسی کتاب، اطالع از دانشگاه ییها مؤلفه

، اطالع از نحوه سفارش کتاب، اطالع از آدرس مراکز پخش کتاب، کنند یممنبع درسی استفاده 

تنها یک بار در  و اطالع از تصویر جلد کتاب اند کردهاطالع از نظر کسانی که کتاب را مطالعه 

در محیط اینترنت  تواند یماشاره شده است. با توجه به این که کد کیوآر  ها مصاحبهمامی طول ت

اطالعاتی که از دیدگاه اساتید  توانند یمدرسی دانشگاهی  یها کتابنیز قرار گیرد، ناشران 

در این کد جاسازی کرده و در وب سایت خود قرار دهند، تا کاربران با  رسد یمضروری به نظر 

آزاد و مرده خود به بررسی کتاب بپردازند. از دیدگاه اساتید  یها وقتین کد بتوانند در اسکن ا

به صورت قطعی  توان ینمدر کیوآرکد ندارد، البته  ای یژهونقد و بررسی کتاب جایگاه  یها مؤلفه

، زیرا ممکن است به ذهن دانستند ینمقضاوت کرد که اساتید وجود این نوع اطالعات را ضروری 

الزم است  تر یقطعنتایج به صورت  ٔ ارائه منظور بهداد کمی از اساتید این مورد رسیده باشد. تع

های بدست آمده از دیدگاه سایر ذی نفعان نیز بررسی شود تا اهمیت و ضرورت آن  اهمیت مولفه

 بیشتر مشخص شود.

 شونده، بهمصاح یها گروه بین تفاوت بررسی منظور به دو خی آزمون از آمده بدست نتایج 

 خطای از تر بزرگ ،ها مؤلفه تمامی برای معنی داری سطح مقدار چون که بود مطلب این نشانگر

تفاوت معنی  شونده، مصاحبه یها گروه براساس اساتید به مربوطه یها مؤلفه بین لذا است 15/1
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 ها مؤلفههای مختلف اختالف چندانی در انتخاب این  بنابراین اساتید در حوزه .ندارد وجود داری

 یها رشتهدر  ها مؤلفهاهمیت هر یک از این  کردند یمندارند، با وجود آن که پژوهشگران تصور 

آدرس اینترنتی،  تواند یمهای کیوآر کد محتوای آن  مختلف متفاوت است. با توجه به قابلیت

از تصاویر و ... باشد،  یا مجموعه، پیوند به دانلود یه صوت، فایل پی دی اف، کارت مجازی، متن

ارتباطی با نویسنده  یها راهدر آن در مورد نویسنده، دیگر تالیفات نویسنده، سطح علمی و  توان یم

هایی از کتاب را در کیوآرکد  توان چکیده کتاب یا قسمت را جایگذاری کرد، و همچنین می

د تا مخاطب با اطمینان خاطر بیشتری اقدام به خرید کتاب نماید، این کد هم چنین جایگذاری نمو

شامل اطالعات مربوط به فیپای کتاب از جمله عنوان کتاب، نویسنده کتاب، نام ناشر، سال  تواند یم

نشر، قیمت کتاب، موضوعات و ... باشد که بصورت متنی یا تصاویر در کد جایگذاری شده است. 

های منحصر به فرد این کد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و نیز ناشران  با توجه به قابلیت

که تسهیالتی برای ساخت کیوآر کد در کتاب در  شود یمدرسی دانشگاهی پیشنهاد  یاه کتاب

نظر گرفته شود که کاربران به راحتی و تنها با یک اسکن ساده به وسیله تلفن همراه خود به راحتی 

و صرف نظر از مکان و زمانی که در آن قرار دارند به محتویات کد دسترسی پیدا کنند. همچنین 

ها با برگزاری کارگاههای آموزشی برای دانشجویان، اساتید و کتابداران جهت آگاهی از دانشگاه

گام موثری در جهت کمک به انتخاب کتاب  توانند یمنحوه استفاده و فواید استفاده از کیوآر کد 

 مناسب بردارند.

 
 منابع

هش و نگارش پژوی درسی دانشگاهی. ها کتابارزیابی و نقد  های شاخص(. 2411) احمدرضی، 
 .41-12 (:12)23،ی دانشگاهیها کتاب

کیوآر کد در بازاریابی کتاب. دومین  تأثیر(. بررسی 2495) فرمحمدی ضرون، معصومه، و سپیده فهیمی 
 بهمن. 13همایش ملی کتاب و نشر. تهران. 

تب . پژوهش و نگارش کی دانشگاهی کارآمد و اثربخشها کتاب(. صد ویژگی 2491) یزدانمنصوریان، 
 .27-2 (:11)27، دانشگاهی
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