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چڪیده
هدف :شیوههای ارائه خدمات اشاعه اطالعات گزیده در کتابخانهها
و مراکز اطالعرسانی مقایسه و الگویی مناسب برای انجام آن توصیه
شده است.
روش /رویکرد پژوهش :ابتدا از طریق مطالعه ادبیات رشته فرآیند
ارائهخدماتاشاعهاطالعاتگزیدهمشخصومعیارهایآناستخراج
شد ،سپس پرسشنامهای متشکل از معیارهای بهدست آمده تهیه و
اطالعات مربوط به شیوه ارائه این خدمات در  16کتابخانه و مرکز
اطالعرسانی جمعآوری شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از
نرمافزار آماری اسپیاساس انجام شد.
یافتهها:اطالعرسانیدر 13مركزبهصورتنیمهالكرتونیكی،در 2مركز
متامالكرتونیكی و در  1مركز كام ًال سنتی اجرا میشود .در متام مراكز
بهطور میانگین  20/8درصد فرآیند بهصورت سنتی و  %49به شیوه
الكرتونیكیاجرامیشود.
نتیجهگیری :نیروی انسانی متخصص به کمک ابزارهای الکرتونیکی
خدمات را به کاربران ارائه میدهد .به دلیل نظارت نیروی انسانی
متخصص ،بهنظرمیرسدبهرتینشیوهارائهاینخدماتهمینشیوه
است.

ڪلیدواژهها
کتابخانهها ،مراكز اطالعرسانی ،کتابخانهها ،خدمات آگاهیرسانی جاری ،خدمات اشاعه اطالعات گزیده
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دریافت 1390/8/2 :پذیرش1390/11/26:

مقدمه

در طی حرکت شتابان علوم و پویایی و زایش روزافزون دانش ،هر لحظه از کارآیی فرآیندهایی
که در حال حاضر مورد استفاده قرار میگیرند ،کاسته میشود .با گسترش بیش از اندازه عوامل
مؤثر در تولید ،مصرف و نشر اطالعات و ظهور جامعه اطالعاتی ،رویکرد پژوهشگران از
تحقیقات کلی و عمومی به سمت پژوهشهای موضوعی و تخصصی تغییر یافته است .این
پدیده ،به ایجاد خدمات جدید ،ویژه و تخصصی نوین با عنوان «اشاعه اطالعات گزیده»3
منجر شده است.
کومار ( ،1387ص  )173از قول لوهن 4که از پیشگامان این زمینه است نقل میکند :اشاعه
اطالعات گزیده ،خدمتی در سازمان است که وظیفه آن هدایت اقالم جدید اطالعات از منابع
مختلف به آن نقاطی در سازمان است که آنجا میتواند بهطور سودمندی به عالیق و نیازهای
شخصی افراد خدمت کند .این خدمات تالش میکنند تا از توزیع نامتعادل 5اطالعات جدید
جلوگیری و خطر ناشی از عدم برقراری ارتباط را دفع کنند.
امروزه بسیـاری از عالیق مورد نیاز افراد در وب قابل دستـرس است و افـراد میتوانند
بهراحتـی به اطالعـات دست پیدا کنند ،اما در همیـن زمان باید از عهـده مشکل افزایش
زیاد اطالعات برآیند ،بنابراین آنها به ابزارهای تخصصی و سیستمهای طراحی شده برای
جستوجو ،پرسوجو و بازیابی اطالعات وب وابستهاند .بههرحال مطلع ماندن بدون فائق

.1كارشناسارشدكتابداریواطالعرسانی
سازمانكتابخانههاوموزههاواسنادآستان
قدسرضوی،كتابخانهمركزی(نویسندهمسئول)
zebardast_maryam@yahoo.com
 . 2استادیاركتابداریواطالعرسانی
دانشگاهپیامنورمشهد
H.shokouhian@yahoo.com
3. SDI
4. Luhn
5. Indiscriminate
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آمدن بر حجم باالی ورودی اطالعات و بدون بهرهگیری از ابزارها و فنون الزم برای تسخیر
ِ
اطالعات گزیده مکانیسمی است که
طبیعت پویای وب ،مشکل بسیار بزرگی است .اشاعه
میتواند استفادهکنندگان را برای حل این مشکل یاری کند .در سناریوی اشاعه اطالعات گزیده
استفاده کنندگان ،پروندههای پژوهشی یا پرسوجوهایی که نیازهای آنها را توصیف میکند به
سیستم اشاعه اطالعات گزیده ارسال میکنند و این سیستم بهعنوان واسطه اطالعات جدید را
دریافت و تصمیم میگیرد که آنها را با پرونده پژوهشی انطباق داده و براساس توصیفگرهای
اعالم نیاز شده ،این اطالعات را ارسال كند (تريفنوپلوس.)2003، 6
هدف اصلي اشاعه اطالعات گزیده ،در دسترس قرار دادن مناسبترین اطالعات منطبق
با حوزه پژوهشي پژوهشگر و صرفهجويي در زمان و نيروي انساني در پروسه يافتنِ اطالعات
است.
از عمدهترین اهداف خدمات اشاعه اطالعات گزیده میتوان به موارد زير اشاره كرد:
 .1روزآمدسازي اطالعات پژوهشگران؛
 .2جلوگيري از اجراي پژوهشهای موازي و تكراري؛
 .3صرفهجويي در هزینهها و نيروي انساني در مرحله گردآوري اطالعات؛ و
 .4كمك به پژوهشگران در امر تحقيقات علمي.
پائو ،1387( 7ص  )366معتقد است طرح تمام نظامهای اشاعه اطالعات گزیده در چندین
جزء مشترک است .این فعالیتها شامل تطبیق دادن پروندههای پژوهشی کاربران با مدارک
مربوط ،آگاه کردن ،بازخورد و بازنگری پروندههای کاربران با پروندههای نمایه است.
بهطورکلی این خدمات بهترتیب شامل مراحل زیر میشود:
 .1نیازسنجی (فرآیند شاخص) ،از طریق پرسشنامه این امر صورت میگیرد .کاربر میتواند
نیازهای ارائه شده در موقعیتهای دیگر را حذف یا اضافه کند .این خصیصه میتواند پشتیبانی
اطالعاتی را تضمین کند (موسوی چلک)1380 ،؛
 .2تشكيل پرونده پژوهشي؛
 .3مطالعه منابع و مدارک جدید شامل نشریات ادواری ،کتابها ،خالصه سمینارها،
گزارشها و پروانه ثبت اختراعات ،پایگاههایی اطالعات (جعفر بیگلو)1381 ،؛
 .4انتخاب و گزینش مطالب مرتبط با پروندههای پژوهشی (فرآیند تطبیق شاخص نیاز
با محتوای مدارک روزآمد)؛
 .5انتخاب توصیفگرها ،برای جلوگیری از ریزش کاذب از اصطالحنامههای موجود و
متناسب با محتوای موضوع هر پروفایل (پرونده پژوهشی)؛
 .6انتخاب و گزینش مطالب مرتبط؛
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 .7ارسال منابع به روش مقتضی (کارنمای جستوجوی اطالعات):
الف) اطالع دهی حضوری؛
ب) اطالعدهی تلفنی؛
ج) آگاهیرسانی با پست؛
د) آگاهیرسانی با پست الکترونیکی؛
ه) تهیه بولتنهای آگاهیرسانی؛
و) تهیه نمایهها و چکیدهها (موسوی چلک)1380 ،؛ و
 .8ارزیابی خدمات ارائه شده و نظرسنجی از پژوهشگران استفادهکننده برای ارائه مناسب
این خدمات.
با توجه به فرآیند ارائه خدمات اشاعه اطالعات گزیده ،شیوههای ارائه آن نیز میتواند
متفاوت باشد؛ البته این تفاوت براي بهکارگیری فناوریهای نرمافزاری و سختافزاری جدید
نمایان میشود .اینکه مرکزی این خدمت را بهصورت سنتی (دستی) ارائه دهد و یا اینکه
آن را با طراحی نرمافزارهای خاص و استفاده از پایگاههای اطالعاتی موجود بهصورت
الکترونیکی انجام دهد و یا تلفیقی از این دو شیوه را استفاده كند ،میتواند در اجرای این
خدمات مؤثر باشد .البته هر کدام از این شیوهها خود نیازمند مطالعه و بررسی شرایط خاص
مرکز اطالعرسانی ارائهدهنده و مختصات شیوه مربوطه است ،بنابراین شناخت کامل این
شیوهها براي برقراری این خدمات بسیار ضروری به نظر ميرسد.
هدف از انجام اين پژوهش شناخت روشهای ارائه خدمات اشاعه اطالعات گزیده و
مقایسه شیوه بهکارگرفته شده براي اجرای این خدمات در مراکز اطالعرسانی و کتابخانههای
ایران که میتواند به دریافت بیشترین میزان استفاده از شیوههای مطرح را نمایان سازد.
پس از دريافت ضرورت ايجاد خدمات اشاعه اطالعات گزیده از سوي کتابخانهها و
مراکز اطالعرسانی و تصمیم به راهاندازی این خدمات ،نياز به امکانسنجی آن با توجه به
امکانات و استفادهكنندگان خاص هر مركز و كتابخانه وجود دارد .همچنين در این راستا،
انتخاب بهترين شيوه ارائه اين خدمات نیز كه خود نيازمند شناسايي دقيق شيوههاي ممكن برای
اجراي خدمات اشاعه اطالعات گزیده است ،اساسی میباشد .اطالعات موجود در این زمینه
روشن میكند که اين شیوهها هر کدام دارای شرایط و ويژگي خاص خود هستند و انتخاب
هر شیوه پس از بررسی و دقتنظر متخصصان و كارشناسان اطالعرسانی امكانپذير است.
باتوجه به مطالعات صورت گرفته معلوم شد كه اطالعاتي درخصوص شناسايي و مشخص
ساختن اين شیوهها و تعيين معيارها و حدود اجراي هر كدام از آنها موجود نيست .شناسايي
اين روشها و مشخص شدن مراحل اجراي آن میتواند مراكز اطالعرسانی و كتابخانههاي
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عالقهمند به اجراي اين خدمات را در انتخاب شيوهاي مناسب و متناسب با شرايط اطالعاتي
و نرمافزاري و كاربران هر مركز ،ياري كند .برای دست يافتن به اين منظور ،بررسی انواع
شیوههاي بهکارگرفته شده در مراكز ارائهدهنده اين خدمات در حال حاضر و مقايسه آنها،
مسئله اساسي اين پژوهش تعيين شد .البته ملزومات و زیرساختهای بهکارگیری هر شيوه
خود میتواند بهعنوان پژوهشي ديگر مورد نظر قرار گيرد.
در این پژوهش با استفاده از متون و منابع موجود در زمینه خدمات اشاعه اطالعات
گزیده ،به تدوین فرآیند ارائه این خدمات بهصورت خاص پرداخته خواهد شد .این فرآیند
شامل مراحل و بخشهای استاندارد مربوط به این بخشها خواهد بود؛ سپس مراحل اجرای
این فرآیند در مراکز و کتابخانههای موردنظر در جامعه پژوهش با روند تعیین شده مقایسه و
میزان مطابقت آنها مشخص خواهد شد.
پرسشهاي مطرح شده در اين پژوهش عبارتند از:
 .1در مراکـز اطالعرسانـی ،برای ارائه خدمات اشاعه اطالعات گزیده از چه نوع منابعی
استفاده میشود؟
 .2آیا برای گردآوری اطالعات از کاربران و تشکیل پرونده پژوهشی در مراکز ارائهدهنده
خدمات اشاعه اطالعات گزیده از شیوههای استاندارد استفاده میشود؟
 .3فرآیند اجرای خدمات اشاعه اطالعات گزیده در مراکز ارائهدهنده این خدمات
چگونه است؟
 .4نقش فناوریها اطالعاتي (نرمافزار ،پايگاه اطالعاتي ،تكنيكهاي دادهكاوي ،شيوههاي
دستهبندي اطالعات ،طراحي سيستم و سيستم مديريت محتوا) در ارائه خدمات اشاعه
اطالعات گزیده چگونه است؟
 .5آیا شناخت مدیران مراکز اطالعاتی از ضرورت و جایگاه این خدمات در عصرحاضر،
در ارائه این خدمات مؤثر است؟
 .6مراكز ارائهدهنده خدمـات اشاعه گزينشـي اطالعـات تا چه اندازه به اجراي شيوه
الكترونيكي آن تمايل دارند؟
بررسي پيشينه پژوهش در خارج از ايران ،نشانگر اهميت وجود خدمات اشاعه گزينشي
اطالعات و نياز پژوهشگران و محققان امروز به دريافت سريع اطالعات تخصصي مورد نياز،
در حيطه موضوعي خود است.
کینن و منتگامـری )1995( 8در مقالـه خود با عنـوان «خدمات اشاعه اطالعات گزیده
الکترونیکی با استفاده از سی دی رام پایگاههای اطالعاتی» به تشریح چگونگی ارائه خدمات
خودکار اشاعه اطالعات گزیده با استفاده از پایگاههایی لوح فشرده نوری پرداختهاند.
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اونیل )2001( 9در پایاننامه خود که در مورد «خدمات اشاعه اطالعات گزیده در محیط
وب» است ،به ابعاد مهم براي پشتیبانی از كاربرد يك سيستم پرسوجوي مداوم اشاره میکند.
نتو 10و همكارانش ( )2003در مقاله خود که «گسترش سیستم خودکار اشاعه اطالعات
گزیده چندرسانهای» نام دارد ،در مورد ضرورت این امر عنوان میکنند که توسعه منابع
رسانهای ،تالش برای گسترش سیستمهایی الکترونیکی در خدمات اشاعه اطالعات گزیده
چندرسانهای را ایجاب میکند.
جابر حسین و اسالم ( )2008در مقاله مشترك خود با عنوان «نمونه اي مفهومي از
خدمات اشاعه اطالعات گزیده» به ارائه شیوهها و خطوط كلي خدمات اشاعه اطالعات
گزیده بهصورت سنتی و الکترونیکی میپردازند .آنها همچنین براي ایجاد يك تكنيك دقيق
تطبيق بين موضوعات مورد عالقه كاربر و پرونده پژوهشی اسناد و كشف فنون اطالعاتي
متعدد تحويل الكترونيكي دست به ابتكار عمل زدهاند.
عظيم و همكارانش ( )2009در مقالهاي كه در مورد «معرفي يك پروتكل مؤثر براي
اشاعه گزينشي با نام استاربورست اس اس دي» 11است ،بيان میکنند كه اين پروتكل براي
اشاعه گزينشي مؤثر اقالم دادهاي در زيرمجموعههاي كوچك درون يك گيرنده شبكه طراحي
شده است و ساختار آن را مشخص ميكنند.
نصرتی اردکانی ( )1386در پایاننامه خود  ،یکی از مهمترین انواع خدمات آگاهیرسانی
جاری را خدمات اشاعه اطالعات گزیده میداند .هدف اصلی وی در این پژوهش ،طراحی
یک پایگاه اطالعاتی ویژه خدمات اشاعه اطالعات گزیده از طریق پست الکترونیکی برای
اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران و بر اساس نظرات آنان است.
کیانی ( )1386در مقالهای ،به بررسی ماهیت و انواع خدمات آگاهیرسانی جاری و
خدمات اشاعه اطالعات گزیده پرداخته است .وی همچنین مزایای ارائه این خدمات را در
محیط الکترونیکی برشمرده است.
آهنی و عظیمیپور ( )1388در مقاله خود علت استفاده از خدمات اشاعه اطالعات گزیده
را در مراکز اطالعاتی امروز و ارتباط این خدمات با مدیریت دانش ،رشد چشمگیر تولیدات
علمی میدانند که موجب بروز پدیده انفجار اطالعاتی شده است .آنها در این پژوهش به
بررسی روشهای رفع نیاز اطالعاتی مهندسین شیمی شاغل در شرکتهای پتروشیمی مستقر
در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر پرداختهاند.

روش پژوهش

اين مطالعه از نوع پيمايشي -توصيفي است .جامـعه آمـاری در ایـن پژوهـش  16مركز از

9. O'Neil
10. Neto
11. Starburst SSD
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مـراکز اطالعرسانی ارائه دهـنـده خـدمـات اشاعه اطالعات گزیده در داخل کشور هستند
که خدمات اشاعه اطالعات گزیده را با روشهای مختلف به مراجعان خود ارائه میدهند.
عناوين این مراکز عبارتند از:
 .1مرکز تحقیقات صدا و سیام

 .9كتابخانه دانشگاه امام رضا(ع)

 .2سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

 .10کتابخانه مرکزی دانشگاه اراک

 .3کتابخانه معاونت برنام هریزی و نظام راهربدی ریاست جمهور

 .11کتابخانه مرکزی دانشگاه شاهد

 .4کتابخانه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 .12کتابخانه دانشکده علوم تربیتی و روا نشناسی تهران

 .5کتابخانه شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی (شانا)

 .13کتابخانه مرکزی آموزشکده صنعت آب و برق ...

.6کتابخانهدیجیتالشهرداریاصفهان

 .14کتابخانه تخصصی علوم و تکنولوژی شیراز

 .7كتابخانه دانشگاه هرن اصفهان

 .15مرکز اطالعات و مدارک اسالمی

.8کتابخانهمرکزیدانشگاهبیرجند

 .16پژوهشگاه علوم و فناوری ایران ،مرکز اطالعات و مدارک علمی

دادههای پژوهش با استفاده ازپرسشنامه گردآوری شده كه شامل  42پرسش باز و بسته
و دربردارنده معیارها و مالکهایی است که در اجراي مراحل مختلف ارائه خدمات اشاعه
اطالعات گزیده با توجه به فرآیند ارائه این خدمات از سوی پژوهشگر تعیین شده است و
شامل :تعیین نوع منابع اطالعاتی ،تشکیل پرونده پژوهشی ،فرآیند اجرای خدمات ،شیوه و
نوع ارسال اطالعات ،نرمافزارها و پایگاههای اطالعاتی مورد استفاده برای ارائه این خدمات
و گویههایی در زمینههای نقش مدیریت مراکز در اجرای این خدمات و مدیریت خدمات
اشاعه اطالعات گزیده ،میباشد.
براي سنجش روایی ،پرسشنامه بهمنظور مطالعه و بررسی در اختیار  5نفر از کارشناسان
متخصص و اساتيد رشته علوم کتابداری و اطالعرسانی و همچنین فناوری اطالعات قرار
داده شد و پس از اصالح نظرات و ديدگاههاي اعالم شده آنان ،روايي مورد تأييد قرار گرفت.
بهمنظور سنجش پایایی پرسشنامه نیز ،پس از ورود دادهها به نرمافزار اس.پی.اس.اس و
محاسبه ضریب آلفای کرانباخ ،مقدار  0/90برای آن بهدست آمد که با درنظرگرفتن معیار
استاندارد آن ،پایایی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت.
براي انجام پژوهش ،در مرحله اول مراکز ارائهدهنده خدمات اشاعه اطالعات گزیده در
ایران مورد شناسایی و بررسی قرار گرفتهاند .شناسایی از طریق اینترنت و بازیابی وبسایتهای
مربوط به مراکز و بررسی خدمات مراکز اطالعرسانی و یا کتابخانههای مربوط به سازمانها
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انجام گرفت؛ در مرحله بعد پرسشنامه بین آنان توزیع شد و پس از دريافت اطالعات مراكز
و دستهبندي آنها ،با استفاده از نرمافزار آماري اس.پي.اس.اس دادهها مورد تجزيه و تحليل
قرار گرفتند.

یافتهها

در این قسمت یافتههای پژوهش در پیوند با پرسشهایی پژوهش ارائه میشود.

پرسشاول:درمراکزاطالعرسانی،برایارائهخدماتاشاعهاطالعاتگزیده،ازچهنوعمنابعیاستفاده
میشود؟

منابعی که در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی ذخیره میشوند ،انواع متفاوتی دارند که شامل
منابع چاپی (کتاب ،نشریه ،پایاننامه ،گزارش ،سند و  ،)...منابع الکترونیکی (اطالعات ذخیره
شده بر روی لوح فشرده ،پایگاههای اطالعاتی و ،)...و منابع دیجیتالی (منابع آماده شده برای
استفاده در کتابخانههای دیجیتالی) هستند .کتابخانهها باتوجه به سیاستها و اهداف خود ،از
این منابع برای ارائه خدمات به مراجعان خود بهره میبرند .خدمات اشاعه اطالعات گزیده
در مراکز اطالعاتی از جمله خدماتی است که برپایه این منابع استوار شده است .تعیین منابع
اطالعاتی جدید موجود در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی ،گام نخست راهاندازی خدمات
اشاعه اطالعات گزیده است .این منابع شامل منابع چاپی و الکترونیکی است که باید توسط
متخصصان شناسایی و با استفاده از اصطالحنامههای موضوعی ،توصیفگرهای آن تعیین شود تا
در مراحل بعدی با استفاده از این توصیفگرها بتوان نیاز اطالعات پژوهشگران را ارسال كرد.
باتوجه به فرآیند تدوین شده ارائه خدمات اشاعه اطالعات گزیده در این پژوهش ،برای
یافتن پاسخ پرسش مطرح شده ،بخش اول گویههای پرسشنامه با عنوان «ورودی سیستم»،
که شامل  3پرسش در زمینه بررسی منابع اطالعاتی مورد استفاده مراکز اطالعرسانی تحت
بررسی است ،تدوین یافته است .در ادامه اطالعات مربوط به نوع منابع اطالعاتي مورد استفاده
در مراكز مورد بررسي ،توضیح داده میشود.
يافتههاي پژوهش درخصـوص مرحله تعيين نوع منابـع اطالعاتي مشخص میكند كه
 15مرکز ( 93/8درصد) از مراكز برای ارائه خدمات اشاعه اطالعات گزیده خود ،از منابع
الكترونيكي استفاده میكنند و فقط يك مركز صرف ًا از منابع اطالعاتي چاپي برای ارائه خدمات
به كاربران خود بهره میبرد .در اين ميان 2 ،مركز عالوه بر منابع الكترونيكي ،از منابع چاپي
نيز استفاده میکنند .اين مسئله باتوجه به افزايش فراگير منابع الكترونيكي در کتابخانهها و مراكز
اطالعرسانی و همچنين عنايت خاص كاربران به استفاده از اين منابع برای روزآمدي و سهولت
و دسترسپذيري بيشتر آن نسبت به منابع چاپي ،منطقي بهنظر میرسد.
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نوع
منبعاطالعاتی

گزینهها
بلی

جدول 1

انواع منابع چاپی مورد استفاده
مراکز ارائه دهنده
خدمات اشاعه اطالعات گزیده

خیر

جمع

منابعالكرتونیكی
(فراوانی و
درصد فراوانی)

كتاب

نرشیه

فهرست
مندرجات

فهرستتازهها

13

2

1

3

2

()81/2

()12/5

()6/2

()18/8

()12/5

3

14

15

13

14

()18/8

()87/5

()93/8

()81/2

()87/5

16

16

16

16

16

()100

()100

()100

()100

()100

منابع چاپی (فراوانی و درصد فراوانی)

همانطور که جدول  1نشان ميدهد ،استفاده از منابع الکترونیکی بیشترین میزان (81/2
درصد) و استفاده از منابع چاپی کمترین میزان ( 18/8درصد) را داراست .از اين ميان 1 ،مرکز
برای ارائه این خدمات صرف ًا از منابع چاپی استفاده میکند (کتابخانه مرکزی اراک) و 2
مرکز در کنار منابع الکترونیکی ،از منابع چاپی هم استفاده میكنند (کتابخانه دانشگاه هنر
اصفهان و كتابخانه بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران).
پس از مرحلـه تعیین نوع منابـع اطالعـاتی ،باید کلیـدواژههای منابـع با استفاده از
اصطالحنامههای موضوعی تعیین شود که در پرسش بعدی ،مراکز درخصوص استفاده از
متخصصان اطالعرسانی و استفاده از اصطالحنامههای موضوعی براي استخراج کلیدواژههای
مربوط به منابع اطالعاتی مورد بررسی قرار گرفتند که پاسخ آن در ادامه ارائه میشود.
نکته :در این پرسش بنا بر این گذاشته شده که در مراکزی که از پایگاههای اطالعاتی
و منابع الکترونیکی استفاده ميكنند ،به دلیل استفاده این پایگاهها از اصطالحنامهها و وجود
توصیفگرها ،نیازی به استفاده از اصطالحنامهها بهصورت جداگانه وجود ندارد.
با توجه به پاسخهای ارائه شده مراکز درخصوص این گویه ،برای مشخص شدن مسئله
انتخاب توصیفگر برای منابع اطالعاتی مناسب اشاعه توسط متخصصان 3،مرکز ( 18/8درصد)
به اين سؤال پاسخ دادهاند.
مراكز تحت بررسـي برای استفـاده از اصطالحنـامههای موضوعـي خاص براي تهيه
کلیدواژهها و توصيفگرهاي مربوط به منابع اطالعاتي ،مورد مطالعه و پرسش قرار گرفتند كه
شرح آن در ادامه خواهد آمد:
با توجـه به دادههـاي ارائه شده مراکز ،مـیتوان بيان كرد كه 3 :مـرکز ( 18/8درصد) از
اصطالحنامهها براي تعيين كليدواژههاي مربوط به منابع اطالعاتي خود استفاده میکنند؛ و 13

106

فصلنامه مطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | شامره91

خـدماتاشاعهاطالعاتگزیده
درکتابخانههاومراكزاطالعرسانی...

مركز ( 81/2درصد) با توجه به استفاده از منابع الكترونيكي و پایگاههایي اطالعاتي به اين سؤال
پاسخ ندادهاند.

پرسش دوم :آیا برای گردآوری اطالعات از کاربـران و تشکیل پرونـده پژوهشـی در مـراکز ارائهدهنده
خدماتاشاعهاطالعاتگزیده،ازشیوههایاستاندارداستفادهمیشود؟
مرحله

گزینه
نوع پرونده پژوهشی

دستیابی به اطالعات كاربر
تشكیلپرونده
پژوهشی

ثبت و نگهداری

درصد اجرا
الكرتونیكی

56/2

چاپی

12/5

تهیه دستی و ورود به رایانه

37/5

فرمالكرتونیكی

81/2

مصاحبهمرجع

43/8

اظهارات و انتشارات

12/5

پروفایلثابت

6/2

پروفایلیادگیرنده

68/8

استفاده از اصطالحنامهها برای
مستندسازیدرخواستهایكاربر

50

استفاده از منابع مرجع
برای تكمیل شامی موضوعی

56/2

فهرستنشانیكاربران

الكرتونیكی

81/2

دستی

6/2

جدول 2

خالصهعملكردمراكزدرفرآینداجرای
خدماتاشاعه اطالعات
گزیده-تشکیلپروندهپژوهشی

پس از تعیین نوع منابع اطالعاتی در فرآیند ارائه خدمات اشاعه اطالعات گزیده ،ايجاد
پرونده پژوهشي اولين گام در راهاندازي این خدمات است .پرونده پژوهشي كاربر نشاندهنده
نيازهاي اطالعاتي وي و شناسنامه علمي او محسوب میشود .برای مشخص ساختن نحوه
اجرای این مرحله در فرآیند ارائه خدمات اشاعه اطالعات گزیده در مراکز تحت بررسی،
گویههای بخش دوم پرسشنامه تدوین یافته که شامل  6پرسش در مورد نحوه اجرای این
مرحله توسط این مراکز است.
باتوجه به اطالعات جدول  ،2در مرحله تشكيل پرونده پژوهشي مشخص شد که بیشتر
مراکز به تهیه پرونده پژوهشی از نوع الکترونیکی آن پرداختهاند و برای دستیابی به اطالعات
کاربران خود از فرم الکترونیکی طراحی شده در نرمافزارهای خاص ارائه خدمات استفاده
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كردهاند .پروندههای پژوهشی تهیه شده برای کاربران در  11مرکز بهصورت پروفایل یادگیرنده
(که امکان تغییر و ویرایش در پرونده وجود دارد) هستند .باتوجه به دادههای بهدست آمده
مشخص شد در  13مرکز ( 81/2درصد) از مراکز ارائهدهنده خدمات اشاعه اطالعات گزیده،
مرحله ایجاد پرونده پژوهشی کاربران به صورت الکترونیکی انجام میگیرد.

پرسش سوم :فرآیند اجرای خدمات اشاعه اطالعات گزیده در مراکز ارائهدهنده این خدمات چگونه
است؟

براي پاسخ به پرسش سوم پژوهش ،بخش سوم گویههای پرسشنامه تدوین یافته است که در
آن مرحله اجرایی پروژه ارائه خدمات اشاعه اطالعات گزیده مورد بررسی قرار گرفته است.
برای شناخت و بررسی کامل نحوه اجرای این مرحله توسط مراکز ،به قسمتهای جستوجو
که میتواند بهصورت گروهی (برای گروهی از پژوهشگران همموضوع) یا خاص انجام شود.
همچنینانجامبازخوردازنتیجهجستوجوبرایکاربرانودرصورتنیازاصالحفرآیندکاوش،
جزء بخشهایی از مرحله جستوجو ،مرحله تطبیق اطالعات و کلیدواژههای درخواستی
پژوهشگران با کلیدواژههای مربوط به منابع اطالعاتی ،گزینش منابع منطبق با نیاز پژوهشگران و
ارسال اطالعات گزینش شده به روش مناسب به کاربران تقسیم میشود .درنهایت خدمات ارائه
شده مورد ارزيابي قرار میگیرد تا بازخورد و نتیجه عملیات مشخص شود.
اطالعات بهدست آمده از مراکز تحت بررسی درخصوص این جزئیات و نحوه اجرای
این مرحله از فرآیند خدمات اشاعه اطالعات گزیده در جدول  3ارائه میشود.
مرحله

مرحلهاجرا

گزینه
راهربد كاوش
تطبیقمنابعاطالعاتی
با نیاز كاربر

جدول 3

خالصه عملكرد مراكز در
فرآیند اجرای خدمات اشاعه
اطالعات گزیده -فرآیند اجرا

108

شیوه ارسال
خروجی
تهیهآمار

فصلنامه مطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | شامره91

جستوجوی گروهی
جستوجوی خاص
انجامبازخورد
اصالح فرآیند كاوش
تطبیق و گزینش توسط متخصص
تطبیق و گزینش توسط رایانه
پستالكرتونیكی
حضوری
تلفنی ،صفحه شخصی كاربر ،اتوماسیون اداری
بولنت اطالعرسانی ،تهیه چكیده و منایه
ماهانه
ساالنه
ماهانه-ساالنه

فراوانی

درصد فراوانی

7
6
8
8
9
7
14
5
4
2
6
9
4

43/8
37/5
50
50
56/2
43/8
87/5
31/2
25
12/5
37/5
56/2
25

خـدماتاشاعهاطالعاتگزیده
درکتابخانههاومراكزاطالعرسانی...
فراوانی

درصد فراوانی

گزینه

مرحله

4

25

13
3
11
3
7
6
2
6
2
2
2
6
4

81/2
18/8
68/8
18/8
43/8
37/5
12/5
37/5
12/5
12/5
25
37/5
25

اصالح پرونده
پژوهشیبراساس
نتایجبازخورد

11

68/8

تغییریااضافه
كردنکلیدواژهها
درخواستیكاربر

15

93/8

ارزیابی مداوم

10

62/5

5
9
1
1

31/2
56/2
6/2
6/2

ارسال پرونده
پژوهشی برای كاربر
نوع اطالعات ارسالی

شیوه مرتبسازی
اطالعات

ارزیابی

زمان ارسال

نحوهبازخورد

تسہیالت

تحویلمدرك
(نوع فایل ارسالی)
ترجمه

اطالعاتكتابشناختی
منت كامل
اطالعاتكتابشناختی-منتكامل
الفباییعنوان
درجه ربط موضوعی
تاریخانتشار
تركیبی از روشها
روزانه
هفتگی
دو هفته
ماهانه
كتبی(فرمالكرتونیكی)
شفاهی (رودررو)

نوع فایل مشخص
نوع فایل درخواستی كاربر
وجود متخصص آشنا به زبانهای دیگر
معرفی متخصص آشنا به زبانهای دیگر

ادامه جدول 3

خالصه عملكرد مراكز در
فرآیند اجرای خدمات اشاعه
اطالعات گزیده -فرآیند اجرا

با استناد به اطالعات فراهمآمده در جدول  ،3در این مرحله میتوان گفت كه در بیشتر
مراکـز ( 11مـرکز 68/8 ،درصد) رونـد اجـرای این خدمـات بهصورت تعیین شده آن طی
میشود.
در اجراي فرآيند خدمات اشاعه اطالعـات گزیده میتوان تسهيـالتي را براي كاربران
درنظر گرفت كه در دستيابي و دريافت صحيح و دقيق اطالعات بسيار مؤثر است .در پژوهش
انجام شده ،مراكز ارائهدهنده خدمات به لحاظ ارائه اين تسهيالت نيز مورد پرسوجو قرار
گرفتند و مشخـص شد تنها در  5مـركز ( 31/2درصد) تحـويل اطالعات مورد نياز كاربر
براساس نوع فايل مورد درخواست وي انجام میشود و امكان ترجمه نيز تنها در يك مركز
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( 6/2درصد) وجود دارد .بنابراين اینگونه مسائل به دليل اهميت آن بايد بيشتر مورد توجه
مراكز قرار گيرند.

پرسش چهارم :نقش فناوریها ی اطالعـاتی (نرمافزار ،پایگاه اطالعاتی ،فنون دادهكاوی ،شیوههای
دستهبندی اطالعات ،طراحی سیستم و سیستم مدیریت محتوا) در ارائه خدمات اشاعه اطالعات
گزیدهچگونهاست؟

امروزه با ورود رايانهها و ایجاد نرمافزارهاي پيشرفته و كارآمد در زمينههاي مختلف علمي،
فرآیند انجام کارها باسرعت ،دقت و سهولت بیشتری پیش میرود .نقش استفاده از تكنيكهاي
رايانهاي و نرمافزارها در خدماتي كه كتابخانهها و مراكز اطالعرساني بهعنوان خدمات اطالعاتي
ارائه ميدهند ،مشهود است.
استفاده از نرمافزارها در فرآيند خدمات اشاعه گزينشي اطالعات باعث افزايش سرعت
و دقت در اجراي مراحل مختلف ارائه اين خدمـات (از دريافت اطالعـات مربوط به نياز
كاربران ،تطبيق اين نيازها با اطالعـات در دسترس تا گزينش اسناد و منابع اطالعاتي مرتبط با
اين نيازها ،و همچنين ارسال اطالعات و دريافت بازخورد و ارزيابي كار) شده است .همچنين
استفاده از نرمافزارها سبب ميشود فرآيند آمارگيري و نظارت بر اجراي خدمات نيز با سرعت
و دقت بيشتري انجام شود .برای پاسخ به پرسش مربوط به نقش فناوریهای اطالعاتی در
روند اجرای خدمات اشاعه اطالعات گزیده مراکز و کتابخانههای تحت بررسی 9 ،گویه
با عنوان «مسائل نرمافزاری» تهیه شده که مواردی همچون وجود نرمافزار خاص ارائه این
خدمات ،مشخصات فنی این نرمافزار شامل داخلی بودن و یا تحت وب بودن آن ،استفاده از
پایگاههای اطالعاتی خاص و همچنین شیوه طبقهبندی دادهها در این پایگاهها ،فنون دادهکاوی
و یا هوش مصنوعی در پایگاه موردنظر و همچنین مشخصات خاص وبسایت کتابخانه یا
مرکز اطالعرسانی و استفاده آنان از ماژولهای آماده در این زمینه ،مورد پژوهش و بررسی
قرار گرفته است.

پرسش پنجم :آیا شناخت مدیران مراکز اطالعاتی از رضورت و جایگاه این خدمات در عرص حارض،
در ارائه این خدمات مؤثر است؟

از ديگر مسائلي كه در اين پژوهش مورد نظر قرار گرفت جايگاه و نقش شناخت مديران مراكز
از خدمات اشاعه اطالعات گزیده است كه در دو جنبه از روند اجراي اين خدمات ،يعني
مدون ساختن اين خدمات براساس اصول و معيارهاي مشخص ،و تعيين حدود و گستره
ارائه اين خدمات مورد بررسي قرار گرفت .براساس اطالعات گردآوري شده مشخص
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خـدماتاشاعهاطالعاتگزیده
درکتابخانههاومراكزاطالعرسانی...
گزینه

مرحله

استفاده از نرمافزار خاص
تحتشبکه
تحت وب

نوع نرمافزار مورد استفاده

9

()56/2

4
7

()25
()43/8

استفاده از ماژول از
قبل طراحی شده

2
زبان طراحی
ASP.NET

()12/5

داشنتپایگاهاطالعاتی

9
نوعپایگاهاطالعاتی
SQL Server

()56/2

فنون دادهکاوی یا هوش مصنوعی

3

()18/8

Clustering
(خوش هبندی خودکار)

4

()25

Classification
)ردهبندی(

6

)(37/5

3

()18/8

مدیریتمحتوا

8

()50

ماژول دارد

4

()25

ماژول نیاز به تغییر دارد

2

()12/5

7

()43/8

مسائل نرم افزاری
شیوهدستهبندیدادهها

سیستمدرونسازمانی

مشخصاتوبسایت
وجود گزینه «نظرخواهی» در فرم
ارسال اطالعات به کاربر

مرحله

گزینه

محدوده ارائه خدمات
نظر مدیران در مورد
گسرتش محدوده خدمات
جایگاه و نقش مدیریت در ارائه خدمات

جدول 4
خالصهعملکرد
مراکز  -مسائل نرمافزاری

فراوانی و درصد اجرا

خدمات مدون

مسائلمدیریتی

فراوانی

درصد فراوانی

)37/5( 6
کاربران خاص (اعضاء)

)56/2( 9

دیگر کاربران (عموم)

)37/5( 6

موافق

)56/2( 9

مخالف

)25( 4

مهم

)100( 16

جدول 5
مسائلمدیریتی

شد كه فقط  6مركز ( 37/5درصد) براي ارائه خدمات خود آييننامه خاص دارند كه بهنظر
میرسد وجود آن براي ارائه خدمات ضروري است.
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پرسش ششم :مراكز ارائهدهنده خدمات اشاعه اطالعات گزیده تا چه اندازه به اجرای شیوه
الكرتونیكی آن متایل دارند؟
گزینهها

سنتی(دستی)
فراوانی و درصد فراوانی

الکرتونیکی
فراوانی و درصد فراوانی

نظرسنجی

)18/8( 3

)75( 12

تهیه کلیدواژههای مربوط به اطالعات مناسب
برای اشاعه با استفاده از اصطالحنامهها

)31/2( 5

)43/8( 7

تشکیلپروندهپژوهشی

)18/8( 3

)56/2( 9

تهیه کلیدواژههای مربوط به پرونده پژوهشی
کاربران با استفاده از اصطالحنامهها

)18/8( 3

)43/8( 7

تطبیق کلیدواژههای اطالعات مناسب برای اشاعه
و کلیدواژههای اطالعات درخواستی کاربران

)37/5( 6

)31/2( 5

گزینش اسناد و اطالعات منطبق با پرونده پژوهشی کاربران

)12/5( 2

)50( 8

ارسال اطالعات به کاربر

)6/2( 1

)81/2( 13

دریافتبازخورد

-

)56/2( 9

ارزیابی

)12/5( 2

)37/5( 6

تهیهآمار

)31/2( 5

)50( 8

متام مراحل

-

)12/5( 2

مرحله

جدول 6

نحوه اجرای مراحل مختلف
خدمات اشاعه اطالعات گزیده
(دستی-الکترونیکی)

براساس یافتهها مشخص شد :خدمات اشاعه اطالعات گزیده در مراكز تحت بررسي
بهصورت نيمه الكترونيكي انجام میشود 13 .مركز كار را بهصورت نيمه الكترونيكي و
بقيه فرآيند را بهصورت الكترونيكي انجام میدهند .در  2مركز ( 12/5درصد) تمام مراحل
بهصورت الكترونيكي و در  1مركز ( 6/2درصد) نيز کار کام ً
ال به شيوه سنتي انجام میشود.
اما باتوجه به درصد ميزان اجراي فرآيند به شيوه سنتي میتوان گفت كه در تمام مراكز 20/8
درصد فرآيند به صورت سنتي اجرا میشود و اين درصد در استفاده از شيوه الكترونيكي به
 49درصد میرسد .بنابراين میتوان گفت كه بيشتر فرآيند در اجراي خدمات اشاعه اطالعات
گزیده در مراكز تحت بررسي پژوهش ،به شيوه الكترونيكي و با استفاده از رايانه ،نرمافزارها
و فنون خاص الكترونيكي انجام ميشود.
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خـدماتاشاعهاطالعاتگزیده
درکتابخانههاومراكزاطالعرسانی...

نتیجهگیری

با پیشرفتهای بسیاری که در زمینههای علوم اطالعرسانی انجام شده و تغییراتی که در حوزه
ذخیره سازی متون در حجم باال با کیفیت بیشتر رخ داده است ،در مراکز اطالعرسانی و
کتابخانهها گرایش به سمت منابع الکترونیکی بیشتر شده است .همانطور كه از پاسخهای مراکز
تحت بررسی در این زمینه مشخص شد  93/8درصد مراكز تحت بررسي ،از منابع موجود در
پایگاههایي اطالعاتي براي خدمات اشاعه اطالعات گزیده به كاربران خود استفاده میکنند و
فقط  6/2درصد مراكز از منابع چاپي براي ارائه اين خدمات بهره میبرند.
در مرحله تشکیل پرونده پژوهش ،با توجه به دادههاي ذكر شده ميتوان نتيجه گرفت
كه تشكيل پرونده پژوهشي بهصورت الكترونيكي  -كه در بيشتر مراكز نيز مورد توجه قرار
گرفته است -با توجه به نيازهاي امروز و افزايش تعداد كاربران و لزوم صرفهجويي در وقت و
زمان ،ضروري بهنظر ميرسد .قالب اين اطالعات طوري بايد درنظرگرفته شود كه درصورت
نياز به تغيير و يا اصالح پرونده پژوهشي كاربر ،اين امكان وجود داشته باشد؛ همچنين بتوان
از اصطالحنامهها و منابع مرجع براي تنظيم دروني و محتوايي پروندههاي پژوهشي استفاده
كرد .الزم به ذكر است مراكز تحت بررسي در اين مرحله ،از نظر تشكيل پرونده پژوهشي
كاربران ،در سطح قابل قبولي قرار دارند.
باتوجه به اطالعات ذکر شده میتوان گفت که مراکز تحت بررسی به لحاظ کاربرد
فرآیند اجرای خدمات اشاعه اطالعات گزیده ،بهجز در مرحله بازخورد مربوط به فرآیندهای
جستوجو ،در سطح قابل قبولی قرار دارند؛ و نهایت ًا در 10مرکز ( 62/5درصد) ارزیابی از
خدمات اشاعه اطالعات گزیده ارائه شده ،براساس آمارهای تهیه شده و بازخورد دریافت
شده از کاربران بهصورت دورهای و منظم انجام میشود که باتوجه به نقش و اهمیت ارزیابی،
در بهبود ارائه خدمات بعدی باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
در بحث نرمافـزاري مراكـز میتوان گفت فقـط  4مركز از نرمافزار خاص كه بـر روی
وبسايت طراحي شده است برخوردار هستند و اين رقم بسيار پاييني است .بنابراين ،اين مسئله
نياز به تأكيد بيشتر در استفاده از امكانات نرمافزاري در مراكز ارائهدهنده اين خدمات دارد.
درمجموع پرسشهای مربوط به نقش مديران مراكز در ارائه خدمات اشاعه اطالعات گزیده
مشخص كرد كه جايگاه و نقش مديريت در اجراي خدمات كتابخانهاي بسيار حائز اهميت
است ،بهطوری كه روند اجراي آن تحت تأثير تصميمگیریهای مدير است .در خدمات
موردنظر اين پژوهش نيز نقش مدير و ميزان شناخت وي از خدمات اطالعرسانی و بهخصوص
خدمات اشاعه اطالعات گزیده بسيار مهم تلقي شده و كارشناسان و متخصصان اطالعرسانی
نيز به ضرورت وجود مديريتي آشنا با حوزه كتابداري و اطالعرسانی و بهخصوص اين نوع
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خدمات اذعان داشتند و اين مسئله را از دغدغههاي خود عنوان كردند.
باتوجه به نتایج پژوهش حاضر مشخص میشود که خدمات اشاعه اطالعات گزیده
ارائه شده در ایران بيشتر به شیوه نيمهالكترونيكي انجام میشود به اين ترتيب كه بعضي از
مراحل فرآيند ارائه خدمات اشاعه اطالعات گزیده توسط متخصصان اطالعرسانی انجام
شده و برخي از مراحل توسط رايانه صورت میگیرد .بيشتر كارهايي مانند نظرسنجي و
تشكيل پرونده پژوهشي و همچنين تعيين كليدواژههاي مربوط به منابع اطالعاتي و نيازهاي
كاربران توسط متخصصان و با نظارت آنها انجام میشود .البته اين خدمات در تعداد كمي از
مراكز نيز بهصورت كام ً
ال الكترونيكي صورت میگیرد و متخصصان اطالعرسانی به فرآيند
نظارت میکنند .البته پيداست در آینده با افزايش وجود فناوریهای نوين در کتابخانهها و
مراكز اطالعرسانی و آشنايي بيشتر مديران با خدمات اشاعه اطالعات گزیده و كاركردهاي
آن و نيازهاي متفاوت كاربران و افزايش تعداد آنها ،کتابخانهها و مراكز اطالعرسانی ناگزير به
استفاده بيشتر از فناوریهای نوين میشوند و به سمت الكترونيكي شدن پيش میروند.
در این پژوهش شيوههاي مختلف ارائه خدمات اشاعه اطالعات گزیده در مراكز
ارائهدهنده اين خدمات در ايران مورد بررسي قرار گرفته ،و سعي شده فرآيندها مشخص و
مراكز ارائهدهنده خدمات براساس اين فرآيندها با يكديگر مقايسه شوند .باتوجه به اطالعات
مربوط به پژوهشهای موجود در زمینه خدمات اشاعه اطالعات گزیده ،باید گفت که تاکنون
در این پژوهشها بهصورت خاص به بررسی شیوههای ارائه این خدمات در کشور پرداخته
نشده است .بنابراین مراکز براي اجرا و راهاندازی این خدمات نیاز به پژوهشهایی در این
زمینه دارند.
در پایان الگوی پیشنهادی براي اجرای خدمات اشاعه اطالعات گزیده ارائه میشود:
ناممرحله

 .1مدیریت

جدول 7

 .2منابع اطالعاتی

الگویپیشنهادی
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پیشنهاد

خـدماتاشاعهاطالعاتگزیده
درکتابخانههاومراكزاطالعرسانی...
ناممرحله

پیشنهاد

 .3پرونده پژوهشی

 .4فرآیند اجرا

 .5خروجی و ارزیابی

.6تسهیالت

ادامه جدول 7
الگویپیشنهادی
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مريم زبردست | حسن شكوهيان
پیشنهاد

ناممرحله

 .7مسائل نرمافزاری

ادامه جدول 7
الگویپیشنهادی
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