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Abstract:
Purpose: To examine the relationship between thinking styles with value orientation
and the way that individuals archive their personal digital documents.
Method and Research Design: This is an applied research in terms of its aim, and
descriptive-correlative in terms of its nature. Data was collected by circulating one
researcher-constructed questionnaire form identifying respondents’ personal digital archiving preferences, and another form, a standard questionnaire for assessing thinking
styles. Formal validity of the first questionnaire was confirmed by experts. Its structural
validity was verified by conformity factor analysis. The statistical population consisted
of 324 faculty members of the University of Birjand (Iran), out of which 176 were selected randomly using the Krejcie and Morgan sampling table.
Findings and Conclusion: Thinking styles in predicting value and emotional orientations of individuals with regard to sharing and archiving digital documents are not
meaningful. Legislative, executive, autocratic styles can be predictive in deciding the
historical valuing of the record. Legislative, executive, and introspective thinking styles
also can predict the orientation for valuing personal legacy.
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نقش سبکهای تفکر درجهتگیری ارزشی به
آرشیوسازیرقمیمنابعشخصی
لیلی سیفی | 1زهره صفاری | 2محمدرضا اسدییونسی

3

فصـلنامـۀ تحقیقاتتاریخى
و مطــالعــاتآرشـــــــیوى

چڪیده:

هدف :هدف اصلی پژوهش حارض بررسی نقش سبکهای تفکر با جهتگیری ارزشی به آرشیوسازی
رقمی منابع شخصی در بین اعضای هیئتعلمی دانشگاه بیرجند است.
روش/رویکرد پژوهش :پژوهش حارض ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نوع توصیفی-همبستگی است.
روش گردآوری دادهها پرسشنامۀ محققساختۀ جهتگیری ارزشی به آرشیوسازی رقمی منابع شخصی
و پرسشنامۀ استاندارد سبکهای تفکر است .برای بررسی روایی صوری پرسشنامۀ محققساخته ازنظر
متخصصان و برای روایی سازۀ آن از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شدهاست .جامعۀ آماری پژوهش
متامی اعضای هیئتعلمی دانشگاه بیرجند با تعداد  324نفر است .حجم منونه با استفاده از جدول
کرجسی و مورگان  176نفر تعیین شدهاست.
یافتهها و نتیجهگیری :یافتهها حاکی از آن است که سبکهای تفکر ،در پیشبینی جهتگیریهای
ارزشی احساسی-عاطفی و بهاشرتاکگذاری در آرشیوسازی رقمی نقشی معنیدار ندارد .نتایج همچنین
ِ
نشان داد که سبکهای تفکر قانونگذاری ،اجرایی ،و تکساالری در پیشبینی جهتگیری ارزشی
مدرکی ،و سبکهای تفکر قانونگذاری ،مرتبهساالری ،و کلی در پیشبینی جهتگیری ارزشی تاریخی در
سطح  01/0<pنقشی معنیدار دارد .سبکهای تفکر قانونگذاری ،اجرایی ،و درونی نیز در پیشبینی
ارزشی میراث شخصی در سطح  01/0<pنقشی معنیدار دارد .براساس نتایج این پژوهش
جهتگیری
ِ
پیشبینی اینکه کدامیک از سبکهای تفکر در جهتگیریهای ارزشی در آرشیوسازی رقمی منابع
شخصی اعضای هیئتعلمی نقش دارند ،میتواند به حرفهمندان و محققان درزمینۀ پژوهش و مطالعۀ
رفتار اطالعاتی افراد در آرشیوسازی شخصی کمک شایانی بکند.
ڪلیدواژهها:

آرشیوسازی رقمی شخصی؛ جهتگیری ارزشی؛ سبکهای تفکر؛ دانشگاه بیرجند.
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آرشیوها پیشینههایی گذشتهنگر دربارۀ افراد ،گروهها ،سازمانها ،و دولتهایند و حاوی
اطالعاتی با ارزش ،ماندگار ،و دیرپا هستند .مراکز آرشیوی در دنیای امروز اهمیت زیادی
دارند و از مراکز تحقیقی و پژوهشی بهشمار میآیند؛چون هویت تاریخی کشورها هستند.
پیشینههای آرشیوی ،چه بهصورت کاغذی و چه بهصورتی دیگر ،محملهای اطالعاتی
حاصلاز فعالیتهای روزانۀ افرادند که پژوهشگران از آنها بهدلیل داشتن ارزش اداری،
تاریخی و پژوهشی استفاده میکنند .این منابع حاوی اطالعاتی فراواناند که باید بهشکل
منسجم و منظم سازماندهی شوند تا بتوانند بهسرعت و سهولت در دسترس عالقهمندان
قرار گیرند (سهیلی و خلیلی.)1387 ،
چون آرشیوسازی رقمی منابع شخصی ،موضوعی وابسته به فرد است ،هر فرد
میتواند براساس ویژگیهای روانشناختی خود ،ازجمله سبک تفکر ،جهتگیری ارزشی
خاصی در آرشیوسازی منابع خود داشته باشد.
منابعی که افراد در طول زندگی خود آرشیوسازی میکنند ،معموالً منابعی هستند
که در طی فعالیتهای فردی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی افراد جمعآوری و سپس
آرشیوسازی شدهاند .برخی از این آرشیوها ممکن است برای خود فرد یا حتی برای
دیگران و جامعه بسیار ارزشمند باشند و ارزش تاریخی ،اجتماعی و فرهنگی داشته
باشند .افراد با آرشیوسازی این منابع ارزشمند ازجمله تولیدات علمی ،و اسناد قدیمی
و منحصربهفرد خانوادگی میتوانند در اشاعۀ دانش و فرهنگ نقش ایفا کنند و در حفظ
1
میراث فرهنگی و اجتماعی خود سهیم شوند .پژوهشگرانی مثل ویتاکر و هیرسکبرگ
( ،)2001کی و همکاران ،)2006( 2ویلیامز و دیگران ،)2008( 3کرک و سلن )2008( 4و
کیم )2013( 5مطالعاتی گوناگون دربارۀ آرشیوسازی اسناد شخصی انجام دادهاند و هرکدام
دالیلی را برای حفاظت منابع رقمی بیان کردهاند.
براساس نتایج پژوهشهای مذکور جهتگیریهای ارزشی افراد به آرشیوسازی را
اینگونه میتوان تقسیمبندی کرد:
الف .ارزش احساسی-عاطفی :6بعضی از افراد از بین انبوه منابع رقمی خود ،آن
دسته از منابع را آرشیوسازی میکنند که با آنها پیوند عاطفی دارند و نمیتوانند آنها را
از خود دور نگهدارند .برخی از این اسناد ،حتی ممکن است برای سالیان طوالنی استفاده
نشوند ،ولی فرد بهدلیل احساسی که به آن سند خاص دارد و خاطرهای که از آن سند در
ذهنش مجسم میشود ،آن سند را آرشیوسازی میکند؛ بنابراین اهمیت اینگونه اسناد،
فقط مربوط به شخص آرشیوکنندۀ آن است و ممکن است برای دیگران روشن و قابل
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توصیف نباشد (ویلیامز و دیگران2008 ،؛ باس2012 ،1؛ کیم.)2013 ،
ب .ارزش مدرکی (سندی) :2برخی از افراد منابعی را در آرشیوهای شخصی خود
قرار میدهند که بتوانند بعدا ً از آنها بهعنوان مدرک و سندی برای اثبات فعالیتهای
اجتماعی خود استفاده کنند .این اسناد میتواند اسناد کاری مربوط به شغل فرد نیز باشد؛
اسنادی که برای حفظ پست و مقام سازمانی آرشیوسازی میشوند (ویتاکر و هیرسکبرگ،
2001؛ مارشال و دیگران.)2006 ،3
ج .ارزش تاریخی :4افرادی هم هستند که بیشتر آن دسته از اسناد خود را آرشیوسازی
میکنند که ارزش تاریخی و خانوادگی دارد و تاریخچهای از زندگی فرد را نشان میدهد.
این افراد این اسناد را برای دسترسی اعضای خانوادۀ خود و نسلهای بعدی بهصورت
طوالنیمدت ذخیره میکنند (باس2012 ،؛ کیم.)2013 ،
د .ارزش میراث شخصی :5منابع شخصی افراد برجسته ،بهویژه منابع علمی (کارهای
پژوهشی و )...میتواند ارزش میراث شخصی داشته باشد .آرشیوهای شخصی افراد که به
سازمانها یا نهادهای اجتماعی اهدا میشود جزء میراث شخصی جامعه محسوب میشود
(کرک وسلن2008 ،؛ کیم.)2013 ،
ه .ارزش بهاشتراکگذاری :6برخی از افراد منابع خود را بهایندلیل آرشیوسازی
میکنند که احساس میکنند این منابع برای بهاشتراکگذاری با دیگران مناسباند .این
گروه از افراد تمایل دارند که منابع خود را با استفاده از وبسایتهای مختلف و شبکههای
اجتماعی در دسترس عالقهمندان قرار دهند (کرک و سلن2008 ،؛ کیم.)2013 ،
متغیرهای مختلفی در آرشیوسازی منابع رقمی شخصی تأثیرگذارند .متغیرهای
روانشناختی ازجملۀ این متغیرها هستند که نقشی فراوان در آرشیوسازی و جهتگیری
ارزشی افراد به آرشیوسازی رقمی منابع شخصی ایفا میکنند (کیم.)2013 ،
کیم ()2013در راستای مطالعۀ آرشیوسازی رقمی منابع شخصی و رابطۀ آن با
متغیرهای روانشناختی ،در پژوهشی ازطریق مصاحبه به بررسی شیوههای آرشیوسازی
رقمی شخصی و رابطۀ آن با خودشناسی پرداخت .نتایج این پژوهش ،تأثیر آرشیوسازی
رقمی منابع شخصی را در زندگی افراد و تجربیات آنها روشن ساخت و با توضیح کامل
این رفتار به عرضۀالگو یا نظریهای برای آرشیوسازی رقمی منابع شخصی کمک کرد.
چون رفتار انسان تحتتأثیر متغیرهای پیچیدۀ روانی ،بیولوژیکی ،اجتماعی و اقتصادی
شکل میگیرد ،بسیاری از تفاوتهای عملکرد افراد را بهجای نسبتدادن به توانایی ،میتوان
به سبک تفکر نسبت داد (محمدی و پورقاز .)1390 ،ازسوی دیگر ،درک سبکهای تفکر به
افراد کمک میکند تا بهتر دریابند که چرا بعضی از فعالیتها برای آنها مناسب است و برخی

1. Bass
2. Evidential value
3. Marshall et al.
4. Historical value
5. Personal legacy value
6. Sharing value
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دیگر مناسب نیست .درواقع سبکها میتوانند دلیلی برای عملکرد متفاوت باشند (جهانشاهی
و ابراهیمی قوام .)1385 ،استرنبرگ )1997( 1در نظریۀ خودمدیریتیِ ذهنیِ  2خویش بیان
میکند که سبکهای تفکر ،شیوههای ترجیحی افراد در بهکارگیری تواناییهایشان است.
مفهوم اصلی این سازه این است که افراد بهنوعی نیازمند سبکهای تفکر برای مدیریت
فعالیتهای روزمرهشان هستند (فان و ژنگ .)2009 ،3نظریۀ خودمدیریتیِ ذهنیِ استرنبرگ،
 13سبک تفکر را از هم متمایز میکند (رضوی و شیری.)1384 ،
در ادامه به معرفی انواع سبکهای تفکر استرنبرگ پرداخته میشود:
 .1افراد دارای سبک تفکر قانونگذاری ،کارها را به روش خود انجام میدهند؛
مشکالت ازپیشتعیینشده را ترجیح میدهند و به قانونگذاری تمایل دارند؛ مثل
سیاستگذاریها.
 .2افراد دارای سبک تفکر اجرایی از قوانین و روشهای دیگران پیروی میکنند و به
ایجاد ساختارهای جدید عالقهای ندارند.
 .3سبک تفکر قضایی دربارۀ افراد و کارها قضاوت میکنند و به نوشتن مقالههای
انتقادی و ارزیابی برنامهها عالقه دارند.
 .4تکساالرها تکبعدی و پرتالشاند و تمام انرژی خود را صرف یک کار میکنند
و معتقدند هدف وسیله را توجیه میکند.
 .5مرتبهساالرها با اولویتبندی به کارهای خود سروسامان میدهند و در یک زمان
کارهای متعدد را انجام میدهند.
 .6گروهساالرها تمایل دارند در یک زمان به کارهای متعدد بپردازند؛ ولی در
اولویتبندی آنها به مشکل برمیخورند؛ آنها خودآگاه ،بردبار و صبورند.
 .7هرجومرجساالرها ،روشهای تصادفی را برای حل مشکالت بهکار میگیرند و از
قواعد و دستورالعملها و هرگونه محدودیتی بیزارند.
 .8افراد دارای سبک تفکر کلی ،دوست دارند درگیر موضوعات کلی و انتزاعی شوند؛
درنتیجه جزئیات را نادیده میگیرند.
 .9افراد دارای سبک تفکر جزئی تمایل دارند با جزئیات و نمونههای عینی و خاص
درگیر باشند.
 .10افراد دارای سبک تفکر درونی ،بهخود متکی ،تکلیفمدار ،گوشهگیر و دارای
احساسات اجتماعیاند و به کار فردی تمایل دارند.
 .11بیرونیها برونگرا ،مردمدار و معاشرتطلباند و دوست دارند با دیگران کار
کنند.
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 .12افراد دارای سبک تفکر آزادمنشی دوست دارند فراتر از قوانین حرکت کنند و
کارها را به روشهای جدید انجام دهند؛ آنها با آدابورسوم مخالفاند یا با آن مبارزه
میکنند.
 .13محافظهکارها از آدابورسوم پیروی میکنند و خواستار کمترین تغییراتاند
و کارها را با روشهای ازپیشتجربهشده و صحیح انجام میدهند (امامیپور و شمس
اسفندآباد.)1389 ،
در عصر حاضر که فناوریهای رقمیسازی و منابع رقمی بهسرعت درحال رشد
است ،بحث آرشیوسازی رقمی منابع شخصی موضوعی ضروری در زندگی افراد محسوب
میشود و روشی است که افراد با استفاده از آن میتوانند اسناد مهم و ارزشمند رقمی
خود را بهصورت بلندمدت ذخیرهسازی و حفاظت کنند تا دسترسی به آنها در هر زمان
و مکان میسر باشد .اعضای هیئتعلمی دانشگاهها نقشی مؤثر در پیشرفت کشور بهویژه
درزمینۀ علم و دانش ایفا میکنند و آرشیوسازی تولیدات علمی و اسناد آنها ارزشها و
جهتگیریهای گوناگونی دارد؛ ازاینرو بررسی ارتباط جهتگیری ارزشی آرشیوسازی
رقمی منابع شخصی این افراد با متغیرهای روانشناختی از قبیل سبکهای تفکر ،برای
آرشیویستها و محققان حوزۀ مطالعات آرشیوی اهمیت دارد .هدف پژوهش حاضر
بررسی نقش سبکهای تفکر با جهتگیری ارزشی به آرشیوسازی رقمی منابع شخصی
در بین اعضای هیئتعلمی دانشگاه بیرجند است.

روششناسیپژوهش

این پژوهش ازنظر هدف ،کاربردی و بهلحاظ روش ،توصیفی-همبستگی است که با
رویکرد کمی به بررسی نقش سبکهای تفکر با جهتگیری ارزشی به آرشیوسازی رقمی
منابع شخصی در بین اعضای هیئتعلمی دانشگاه بیرجند پرداختهاست .جامعۀ آماری
این پژوهش ،همۀ اعضای هیئتعلمی دانشگاه بیرجند به تعداد  324نفر در چهار حوزۀ
علوم انسانی ،علوم پایه ،فنی و مهندسی ،و کشاورزی است .برای نمونهگیری از روش
نمونهگیری طبقه ِ
ای غیرنسبتی (با نسبت برابر) استفاده شدهاست .برای تعیین حجم نمونه
از جدول کرجسی و مورگان استفاده شده که باتوجهبه جامعۀ ِّ
مدنظر ،حجم نمونه176
نفر محاسبه شدهاست .باتوجهبه روش نمونهگیری ،در هر حوزه  44نفر بررسی شدهاند.
انتخاب افراد در هر طبقه بهصورت تصادفی انجام شدهاست .حجم نمونۀ نهایی پساز
حذف پرسشنامههای ناقص  150نفر شد؛ این  150نفر مبنای تحلیل آماری قرار گرفتند.
یکی از ابزارهای استفادهشده در پژوهش حاضر ،پرسشنامۀ محققساختۀ جهت ِ
گیری
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ارزشی به آرشیوسازی رقمی منابع شخصی بود که در قالب پژوهشی دیگر -همزمان با
پژوهش حاضر و طی چند مرحله -ساخته و اعتباریابی شد .روایی محتوایی براساس نظر
صاحبنظران بررسی و تأیید شد .برای محاسبۀ روایی سازۀ پرسشنامه از روش تحلیلِ
عاملی تأییدی با کمک نرمافزار ایموس استفاده شد .تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه
سبب حذف  9پرسش شد و با حذف این پرسشها و انجام اصالحات پیشنهادی نرمافزار
اِیموس ،پرسشنامۀ جهتگیری ارزشی به آرشیوسازی رقمی منابع شخصی با  41پرسش
و پنج عامل به شرح زیر تأیید شد:
ارزش احساسی-عاطفی 7 :پرسش؛ ارزش مدرکی (سندی) 8 :پرسش؛ ارزش
تاریخی 7 :پرسش؛ ارزش میراث شخصی 9 :پرسش؛ ارزش بهاشتراکگذاری 10 :پرسش.
پایایی پرسشنامه با استفاده از ضرایب آلفای کرونباخ برای عوامل مذکوربهترتیب
 0/90 ،0/90 ،0/85 ،0/82 ،0/74و برای کل پرسشنامه  0/94بهدست آمد که نشاندهندۀ
همسانی درونی و قابلیت اعتماد قابلقبول پرسشنامه است.
ابزار استفادهشدۀ دیگر برای اندازهگیری متغیر سبکهای تفکر ،پرسشنامۀ استاندارد
سبکهای تفکر استرنبرگ بود که در سال 1991طراحی شده و شامل104پرسش
و13خردهآزمون است .هر خردهآزمون شامل 8پرسش است و یک سبک تفکر را
اندازهگیری میکند .ضریب پایایی این پرسشنامه با اجرای آن روی  75دانشجو محاسبه
شدهاست .ضریب پایایی خردهآزمونها  0/56برای سبک اجرایی تا  0/88برای سبک کلی
و میانگین  0/78بهدست آمد.
در ایران نیز امامیپور ( )1380برای پایایی پرسشنامۀ سبک تفکر استرنبرگ ،این
آزمون را با روش بازآزمایی در مدت سه هفته روی  30دانشجو اجرا کردهاست .ضریب
پایایی خردهآزمونها ،از  43درصد برای سبک قانونگذاری تا  87درصد برای سبک
محافظهکاری و میانگین  67درصد بودهاند که همۀ ضرایب معنادارند .ضریب همسانی
برای کل پرسشهای پرسشنامه هم  92درصد است؛ بنابراین ،ضریب همسانی درونی
قابلقبولی برای کل پرسشهای پرسشنامه وجود داشتهاست .همچنین پایایی مقیاسها در
این پژوهش با استفاده از آلفای کرونباخ بین  0/57تا  0/87محاسبه شدهاست.
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یافتههایپژوهش

آیا سبکهای تفکر درجهتگیری ارزشی به آرشیوسازی رقمی منابع شخصی اعضای
هیئتعلمیدانشگاهبیرجندنقشدارند؟
برای یافتن پاسـخ پرسـش فـوق ابتدا رابطۀ بین مؤلفـههای متغیر سبـکهای تفکر و
جهتگیری ارزشی به آرشیوسازی رقمی بررسی شد و نتایج حاصلاز آزمون همبستگی
پیرسون در جدول  1درج شد.
جهتگیریهایارزشی
سبکهایتفکر
قانونگذاری

تاریخی

میراث
شخصی

احساسی-
عاطفی

مدرکی
(سندی)

*

0/109

0/078

* 0/209

0/185

بهاشرتاکگذاری
0/050

اجرایی

-0/024

-0/089

-0/097

*

-0/178

-0/094

قضایی

-0/011

0/029

0/054

-0/033

0/030

تکساالری

0/028

0/149

0/159

0/031

0/077

مرتبهساالری

-0/080

-0/031

-0/136

-0/114

-0/034

گروهساالری

0/206

*

**

**

**

0/113

هرجومرجساالری

0/085

کلی

0/128

0/216

0/225

0/049

-0/003

**

0/143

0/028

جزئی

-0/009

-0/001

-0/010

-0/020

-0/022

درونی

-0/068

0/049

0/099

-0/004

-0/067

بیرونی

0/051

0/050

0/079

-0/031

0/037

آزادمنشی

-0/049

0/025

0/090

0/034

0/089

محافظهکاری

0/105

0/013

0/056

0/012

-0/010

* p<0/01 ** p<0/05

0/072

0/319

**

0/093

0/227

0/328

جدول 1
همبستگیبینسبکهایتفکرو
جهتگیری ارزشی به آرشیوسازی رقمی
منابعشخصی

چنانچه در جدول  1مشاهده میشود:
بین سبک تفکر گروهساالری با جهتگیری ارزشی احساسی-عاطفی ،همبستگی
مثبت و معنیداری وجود دارد.
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بین سبکهای تفکر قانونگذاری ،گروهساالری ،و کلی با جهت ِ
گیری ارزشی مدرکی
(سندی) ،همبستگی مثبت و معنیداری وجود دارد.
بین سبکهای تفکر قانونگذاری ،گروهساالری ،و کلی با جهتگیری ارزشی تاریخی،
همبستگی مثبت و معنیداری وجود دارد.
بین سبک تفکر اجرایی با جهتگیری ارزشی میراث شخصی ،همبستگی منفی و
معنیداری وجود دارد.
بین سبک تفکر گروهساالری با جهتگیری ارزشی میراث شخصی ،همبستگی مثبت
و معنیداری وجود دارد.
در ادامه به بررسی نقش مؤلفههای سبک تفکر بر مؤلفههای جهتگیری ارزشی به
آرشیوسازی رقمی پرداخته شد و نتایج حاصل بهصورت زیر عرضه شد:

جدول 2

نتایج حاصلاز جدول آنالیز واریانس رگرسیون
همزمان جهتگیری ارزشی ازطریق
سبکهایتفکر

Adjusted

متغیرمالک

R

R2

جهتگیریارزشیاحساسی-عاطفی

0/379

0/143

0/061

جهتگیری ارزشی مدرکی (سندی)

0/490

0/240

0/167

3/297

جهتگیریارزشیتاریخی

0/0561

0/315

0/249

4/800

0/000

جهتگیری ارزشی میراث شخصی

0/450

0/202

0/126

2/65

0/002

جهتگیریارزشیبهاشرتاکگذاری

0/314

0/099

0/013

1/147

0/326

R2

F

Sig.

1/750

0/057
0/001

همانگونه که در جدول  2و  3مالحظه میشود نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به
سبکهای تفکر در پیشبینی جهتگیری ارزشی احساسی-عاطفی به آرشیوسازی رقمی
منابع شخصی نشان داد که تنها  6درصد از واریانس متغیر جهتگیری ارزشی احساسی-
عاطفی ،ازطریق سبکهای تفکر قابلتبیین است .براساس ضرایب بهدستآمده و آمارۀ ،t
سبکهای تفکر در پیشبینی جهتگیری ارزشی احساسی-عاطفی نقشی معنیدار ندارند.
نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به سبکهای تفکر در پیشبینی جهتگیری ارزشی مدرکی
ِ
واریانس متغیر جهتگیری
به آرشیوسازی رقمی منابع شخصی نشان داد که  17درصد از
ارزشی مدرکی به آرشیوسازی رقمی منابع شخصی ،ازطریق سبکهای تفکر ِ
قابلتبیین است.
براساس ضرایب بهدستآمده و آمارۀ  ،tسبکهای تفکر قانونگذاری ،اجرایی و تکساالری
درپیشبینی جهتگیری ارزشی مدرکی در سطح p<0/05نقشی معنیدار دارند.
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محافظهکاری

آزادمنشی

بیرونی

درونی

جزئی

کلی

هرجومر جساالری

گروهساالری

مرتبهساالری

تکساالری

قضایی

اجرایی

قانونگذاری

متغیرهای
پیشبین

.028

-.082

.055

-.174

.053

.050

-.007

.124

-.081

.012

-.123

-.021

.228

B

.348

-.933

.570

-2.388

.716

.748

-.092

1.859

-.955

.185

-1.172

-.214

2.587

t

.728

.353

.570

.018

.475

.456

.927

.065

.341

.854

.243

.831

.011

Sig.

جهتگیریارزشیاحساسی-عاطفی

-.056

-.188

.112

-.149

.065

.114

-.113

.127

-.034

.167

-.102

-.225

.380

B

-.632

-1.898

1.030

-1.822

.773

1.528

-1.306

1.700

-.358

2.251

-.865

-2.018

3.842

t

جهتگیری ارزشی مدرکی (سندی)

.529

.060

.305

.071

.441

.129

.194

.091

.721

.026

.388

.046

.000

Sig.

-.056

-.015

.162

-.089

.062

.245

-.134

.117

-.238

.131

-.123

-.132

.232

B

-.660

-.162

1.572

-1.153

.778

3.461

-1.626

1.645

-2.651

1.866

-1.097

-1.250

2.476

t

جهتگیریارزشیتاریخی

متغیرمالک

.510

.872

.118

.251

.438

.001

.106

.102

.009

.064

.275

.213

.015

Sig.

.167

.091

-.113

-.332

.119

.164

-.097

.176

-.018

.064

-.118

-.402

.381

B

1.305

.642

-.727

-2.828

.987

1.527

-.782

1.633

-.136

.604

-.694

-2.512

2.688

t

.194

.522

.469

.005

.326

.129

.436

.105

.892

.547

.489

.013

.008

Sig.

جهتگیری ارزشی میراث شخصی

.237

.256

-.125

-.359

.029

-.003

-.139

.065

-.026

.228

-.004

-.386

.261

B

نتایج حاصلاز نقش مؤلفههای سبک
تفکر بر جهتگیریهای ارزشی

1.382

1.341

-.597

-2.280

.178

-.019

-.835

.453

-.143

1.597

-.018

-1.799

1.373

t

.169

.182

.552

.024

.859

.985

.405

.652

.886

.113

.986

.074

.172

Sig.

جهتگیریارزشیبهاشرتاکگذاری

جدول 3
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نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به سبکهای تفکر در پیشبینی جهتگیری ارزشی
تاریخی به آرشیوسازی رقمی منابع شخصی نشان داد که  25درصد از واریانس متغیر
جهتگیری ارزشی تاریخی از طریق سبکهای تفکر قابلتبیین است .براساس ضرایب
بهدستآمده و آمارۀ  ،tسبکهای تفکر قانونگذاری ،مرتبهساالری و کلی در پیشبینی
جهتگیری ارزشی تاریخی در سطح p<0/01نقشی معنیدار دارند.
نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به سبکهای تفکر در پیشبینیجهتگیری ارزشی
میراث شخصی به آرشیوسازی رقمی منابع شخصی نشان داد که  13درصد از واریانس
متغیر جهتگیری ارزشی میراث شخصی ازطریق سبکهای تفکر ِ
قابلتبیین است .براساس
ضرایب بهدستآمده و آمارۀ  ،tسبکهای تفکر قانونگذاری ،اجرایی و درونی در پیشبینی
جهتگیری ارزشی میراث شخصی در سطح p<0/01نقشی معنیدار دارند.
نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به سبکهای تفکر در پیشبینی جهتگیری ارزشی
بهاشتراکگذاری در آرشیوسازی رقمی منابع شخصی نشان دادکه یک درصد از واریانس
متغیر جهتگیری ارزشی بهاشتراکگذاری ازطریق سبکهای تفکر ِ
قابلتبیین است.
براساس ضرایب بهدستآمده و آمارۀ  ،tسبکهای تفکر در پیشبینی جهتگیری ارزشی
بهاشتراکگذاری نقشی معنیدار ندارد.

بحث ،نتیجهگیری و پیشنهادهای پژوهش

آرشیوهای شخصی بهدالیلی گوناگون ازجمله ارزش تاریخی ،فرهنگی ،علمی ،اداری و...
اهمیت دارند .چون جهتگیریهای مختلفی برای آرشیوسازی رقمی وجود دارد ،رویکرد
آرشیوسازی افراد در تعیین این ارزشها نقش بهسزایی دارد .به بیانی دیگر ،افراد گوناگون
جهتگیریهای ارزشی متفاوتی در آرشیوسازی رقمی منابع شخصی بهکار میگیرند؛ این
تفاوت میتواند دالیلی گوناگون داشته باشد که یکی از این دالیل را میتوان به شیوهها و
سبکهای تفکر افراد نسبت داد (کیم.)2013 ،
نتایج تحلیل رگرسیون پژوهش حاضر نشان داد که سبکهای تفکر ،پیشبینیکنندۀ
جهتگیری ارزشی احساسی-عاطفی به آرشیوسازی رقمی منابع شخصی نیستند .در
تبیین این موضوع باید گفت که براساس نظریۀ استرنبرگ ( )1997سبکهای تفکر فقط
شیوههای ترجیحی افراد در استفاده از تواناییهایشان هستند .افراد در محیطهایی که با
سبک تفکرشان همخوانی دارد ،بهتر از محیطهایی عمل میکنند که با سبک تفکرشان
همخوانی ندارد؛ بنابراین ممکن است اعضای هیئتعلمی بهدلیل جایگاه علمی و نقش
آموزشی و پژوهشیای که دارند ،کمتر به آرشیوسازی منابع شخصی با جهتگیری ارزشی
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احساسی-عاطفی تمایل داشته باشند .بهبیاندیگر اعضای هیئتعلمی دانشگاه ممکن است
اولویت و تمرکز خود را بیشتر بر آرشیوسازی منابعی متمرکز کنند که ارزش علمی و
آموزشی دارد تا جامعۀ علمی بتواند در آینده از آنها استفاده کند.
نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به سبکهای تفکر در پیشبینی جهتگیری ارزشی
مدرکی به آرشیوسازی رقمی منابع شخصی نشان داد که سبکهای تفکر قانونگذاری،
اجرایی ،و تکساالری در پیشبینی جهتگیری ارزشی مدرکی در سطح p<0/05نقشی
معنیدار دارند.
افرادی که دارای جهتگیری ارزشی مدرکی در آرشیوسازی رقمی منابع شخصی خود
هستند ،مدام َدرپیِ جمعآوری و نگهداری منابع اسناد کاری مربوط به شغل خود هستند
(مارشال و دیگران .)2006 ،میتوان انتظار داشت که نیازهای آموزشی و پژوهشی اعضای
هیئتعلمی دانشگاه باعث شود که آنها آن دسته از منابع شخصی خود را آرشیوسازی
کنند که ارزش مدرکی دارد؛ زیرا وضعیت شغلی و جایگاه آنهابهگونهای است که هر
مدرک مهمی ممکن است در برهۀ زمانی خاصی موردنیازشان باشد .بهعبارتدیگرمیتوان
اینگونه استدالل کرد که افرادی که سبک تفکر قانونگذاری دارند ممکن است با هدف
اجرای قوانین و آییننامهها ،منابع شخصی مرتبط را آرشیو کنند .ازسوی دیگر افرادی که
دارای سبک تفکر تکساالری هستند ،ممکن است صرف ًا به آرشیوسازی اسناد شغلی خود
بپردازند که این میتواند دلیلی بر پیشبینیجهتگیری ارزشی مدرکی با گروه تکساالر
باشد.
نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به سبکهای تفکر در پیشبینیجهتگیری ارزشی
تاریخی به آرشیوسازی رقمی منابع شخصی نشان دادکه براساس ضرایب بهدستآمده و
آمارۀ  ،tسبکهای تفکر قانونگذاری ،مرتبهساالری ،و کلی درپیشبینیجهتگیری ارزشی
تاریخی در سطح p<0/01نقشی معنیدار دارند.
مطالعۀ رفتار گذشتگان تجربیات انسان را افزایش میدهد و از تکرار خطاها و
اشتباهات جلوگیری میکند و راه را برای رسیدن به مقصود کوتاهترمیکند (فدایی.)1389 ،
براساس نتایج پژوهش حاضر ،رویکرد برخی از اعضای هیئتعلمی به ایجاد آرشیوهای
شخصی ،جهتگیری تاریخی است .یعنی اعضای هیئتعلمی دانشگاه با هدف انتقال دانش
و تجربیات خود به نسلهای آینده به آرشیوسازی منابع شخصی خود میپردازند .براساس
ویژگی سبکهای تفکر قانونگذاری ،مرتبهساالری ،و کلی اینگونه میتوان استدالل کرد
که وظایفی ازقبیل اجرای قوانین و آییننامهها ،تالش در راستای نیل به اهداف راهبردی
سازمان مادر ،و انتقال دانش به نسلهای آینده میتواند دلیلی بر نقش این سبکهای تفکر
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در جهتگیری ارزشیِ تاریخیِ اعضای هیئتعلمی به آرشیوسازی منابع شخصی باشد.
براساس نتایج پژوهش حاضر ،سبکهای تفکر در پیشبینی جهتگیری ارزشیِ
بهاشتراکگذاری درآرشیوسازی رقمی منابع شخصی اعضای هیئتعلمی نقشی معنیدار
نداشتند .میتوان اینگونه استدالل کرد که اعضای هیئتعلمی دانشگاه نقشی عمده در
تولید علم دارند که حجم بسیاری از این تولیدات ازطریق انتشار کتاب ،مقاله ،پایاننامه
و ...میسر میشود؛ بنابراین بهنظرمیرسدکه ماهیت ایفای نقش برای انتشار فعالیتهای
پژوهشی باعث شدهاست که سبکهای تفکر این افراد در جهتگیری ارزشی نقشی
نداشته باشد.
در سطح ملی و حتی بینالمللی پژوهشی وجود ندارد که به بررسی رابطۀ سبکهای
تفکر و جهتگیری ارزشی به آرشیوسازی رقمی منابع شخصی پرداخته باشد .پژوهش
حاضر را میتوان ادامۀ کارهای پژوهشیِ افرادی مانند کاکس )2006( 1دانست که بیان
میکند :آرشیوهای شخصی در برخی مواقع منعکسکنندۀ الگوهای رفتاری افرادند.
افراد ازلحاظ ویژگیهای روانشناختی باهم متفاوتاند ،درنتیجه ،این ویژگیها در نوع
جهتگیری ارزشی آنها در آرشیوسازی هم مؤثر است.
ارزشها و نظام ارزشی آن در فرهنگ هر جامعهای نقشی بسیار مهم در تحوالت جامعه
بهعهده دارد ،بهگونهای که جهتگیری ارزشی ،یکی از مهمترین دالیل تغییر در نگرشها،
باورها و توسعۀجامعه بهحساب میآید .ارزش ،در باور ،عقاید و چشماندازهای جامعه ریشه
دارد؛ بنابراین تغییر ارزشها به تغییر در نظام فرهنگی و اجتماعی منجر میشود .اعضای
هیئتعلمی دانشگاهها یکی از تأثیرگذارترین افراد جامعهاند و دانشگاه مهمترین بستر برای
پیشرفتهای علمی و آموزشی است؛ بنابراین آرشیوهای شخصی اعضای هیئتعلمی با
توج ه به نوع جهتگیری آنها ،میتواند حاوی منابعی ارزشمند در حیطههای گوناگون باشد.
ازآنجاکه ارزش تاریخی فعالیت آرشیوسازی رقمی منابع شخصی برای مردم بهصورت
عام و برای جامعۀ علمی بهصورت خاص روشن است ،اینگونه آرشیوها این امکان را به
جامعه میدهند که از هویت گذشته و میراث اجتماعی افرادی مانند اعضای هیئتعلمی
آگاه شود .برخی از آرشیوهای اعضای هیئتعلمی که براساس جهتگیری ارزشی مدرکی
ایجاد شدهاند ،حاوی اطالعات علمی است که بدون شک خواهد توانست به پیشبرد
اهداف علمی و پژوهشی جامعه کمک کند .منابعی را که اعضای هیئتعلمی آرشیوسازی
میکننددرصورت تمایل آنها میتواند با دیگر افراد بهاشتراک گذاشته شود؛ در این صورت
همۀ افراد جامعه میتوانند به این گنجینۀ مهم دسترسی داشته باشند .از دیگر کاربردهای
آرشیوهای شخصی این است که آرشیویستها ،روانشناسان ،تاریخنگاران ،کتابداران و
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دیگر افراد جامعه میتوانند از منابع موجود در آنها برای تحقیقات ،شواهد قانونی و اداری،
و دسترسی فوری به منابع ارزشمند استفاده کنند.
براساس نتایج پژوهش حاضر پیشبینی اینکه کدامیک از سبکهای تفکر در
جهتگیریهای ارزشی آرشیوسازی رقمی منابع شخصی اعضای هیئتعلمی نقش
دارند ،میتواند به حرفهمندان و محققان درزمینۀ پژوهش و مطالعۀ رفتار اطالعاتی افراد در
آرشیوسازی شخصی کمک شایانی بکند.

پیشنهادهایپژوهش

پیشنهـاد میشود که سامـانۀ آرشیوسـازی رقمی منابـع شخـصی با تأکیـد بر جنبـههای
روانشناختی پژوهش حاضر در دانشگاه بیرجند طراحی شود.
پیشنهاد میشودکه کاربرد و اهمیت جهتگیریهای ارزشی مختلف آرشیوسازی
رقمی شخصی در قالب کارگاههای آموزشی به اعضای هیئتعلمی دانشگاه بیرجند
آموزش داده شود.
پیشنهاد میشودکه پژوهشی با رویکرد کیفی و با استفاده از روش پدیدهنگارانۀ نقش
سبکهای تفکر در آرشیوسازی رقمی شخصی اعضای هیئتعلمی دانشگاهها انجام شود.
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