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ڪلیدواژه ها 

کتابخانه ها، مراكز اطالع رسانی، کتابخانه ها، خدمات آگاهی رسانی جاری، خدمات اشاعه اطالعات گزیده

خـدمات اشاعه اطالعات گزیده در کتابخانه ها و مراكز اطالع رسانی ایران: 

مقایسه با هدف ارائه الگوی مناسب 
مریم زبردست | حسن شكوهیان 

چڪیده

هدف: شیوه های ارائه خدمات اشاعه اطالعات گزیده در کتابخانه ها 
و مراکز اطالع رسانی مقایسه و الگویی مناسب برای انجام آن توصیه 

شده است.
روش/ رویکرد پژوهش: ابتدا از طریق مطالعه ادبیات رشته فرآیند 
ارائه خدمات اشاعه اطالعات گزیده مشخص و معیارهای آن استخراج 
شد، سپس پرسشنامه ای متشکل از معیارهای به دست آمده تهیه و 
اطالعات مربوط به شیوه ارائه این خدمات در 16 کتابخانه و مرکز 
اطالع رسانی جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از 

نرم افزار آماری اس پی اس اس انجام شد.
یافته ها: اطالع رسانی در 13 مركز به صورت نیمه الكرتونیكی، در2 مركز 
متام الكرتونیكی و در 1 مركز كامالً سنتی اجرا می شود. در متام مراكز 
به طور میانگین 20/8 درصد فرآیند به صورت سنتی و 49% به شیوه 

الكرتونیكی اجرا می شود.
نتیجه گیری: نیروی انسانی متخصص به کمک ابزارهای الکرتونیکی 
خدمات را به کاربران ارائه می دهد. به دلیل نظارت نیروی انسانی 
متخصص،  به نظر می رسد بهرتین شیوه ارائه این خدمات همین شیوه 

است.
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مقدمه 
در طی حرکت شتابان علوم و پویایی و زایش روزافزون دانش، هر لحظه از کارآیی فرآیندهایی 
که در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرند، کاسته می شود. 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  پژوهش های موضوعی و تخصصی تغییر یافته است. این 
پدیده، به ایجاد خدمات جدید، ویژه و تخصصی نوین با عنوان »اشاعه اطالعات گزیده3« 

منجر شده است.
کومار )1387، ص 173( از قول لوهن4 که از پیشگامان این زمینه است نقل می کند: 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 می تواند به طور سودمندی به عالیق و نیازهای 
شخصی افراد خدمت کند. این خدمات تالش می کنند تا از توزیع نامتعادل5 اطالعات 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 می توانند 
به راحتـی به اطالعـات دست پیدا کنند، اما در همیـن زمان باید از عهـده مشکل افزایش 
زیاد اطالعات برآیند، بنابراین آنها به ابزارهای تخصصی و سیستم های طراحی شده برای 
جست وجو، پرس وجو و بازیابی اطالعات وب وابسته اند. به هرحال مطلع ماندن بدون فائق 

1. كارشناس ارشد كتابداری و اطالع رسانی 

سازمان كتابخانه ها و موزه ها و اسناد آستان 

قدس رضوی، كتابخانه مركزی )نویسنده مسئول( 

zebardast_maryam@yahoo.com

2 .  استادیار كتابداری و اطالع رسانی

 دانشگاه پیام نور مشهد

 H.shokouhian@yahoo.com 

3. SDI

 4. Luhn

 5. Indiscriminate

خـدمات اشاعه اطالعات گزیده
در کتابخانه ها و مراكز اطالع رسانی ایران: 

مقایسه با هدف ارائه الگوی مناسب 

مریم زبردست1| حسن شكوهیان2

دریافت:  1390/8/2 پذیرش: 1390/11/26
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آمدن بر حجم باالی ورودی اطالعات و بدون بهره گیری از ابزارها و فنون الزم برای تسخیر 
طبیعت پویای وب، مشکل بسیار بزرگی است. اشاعه اطالعاِت گزیده مکانیسمی است که 
می تواند استفاده کنندگان را برای حل این مشکل یاری کند. در سناریوی اشاعه اطالعات گزیده 
استفاده کنندگان، پرونده های پژوهشی یا پرس وجوهایی که نیازهای آنها را توصیف می کند به 
سیستم اشاعه اطالعات گزیده ارسال می کنند و این سیستم به عنوان واسطه اطالعات جدید را 
دریافت  و تصمیم می گیرد که آنها را با پرونده پژوهشی انطباق داده و براساس توصیفگرهای 

اعالم نیاز شده، این اطالعات را ارسال کند )تریفنوپلوس 6 ،2003(. 
هدف اصلي اشاعه اطالعات گزیده، در دسترس قرار دادن مناسب ترین اطالعات منطبق 
با حوزه پژوهشي پژوهشگر و صرفه جویي در زمان و نیروي انساني در پروسه یافتِن اطالعات 

است.  
از عمده ترین اهداف خدمات اشاعه اطالعات گزیده می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. روزآمدسازي اطالعات پژوهشگران؛
2. جلوگیري از اجراي پژوهش های موازي و تکراري؛

3. صرفه جویي در هزینه ها و نیروي انساني در مرحله گردآوري اطالعات؛ و
4. کمك به پژوهشگران در امر تحقیقات علمي.

پائو7 )1387، ص 366( معتقد است طرح تمام نظام های اشاعه اطالعات گزیده در چندین 
جزء مشترک است. این فعالیت ها شامل تطبیق دادن پرونده های پژوهشی کاربران با مدارک 

مربوط، آگاه کردن، بازخورد و بازنگری پرونده های کاربران با پرونده های نمایه است. 
به طورکلی این خدمات به ترتیب شامل مراحل زیر می شود:

1. نیازسنجی )فرآیند شاخص(، از طریق پرسشنامه این امر صورت می گیرد. کاربر می تواند 
نیازهای ارائه شده در موقعیت های دیگر را حذف یا اضافه کند. این خصیصه می تواند پشتیبانی 

اطالعاتی را تضمین کند )موسوی چلك، 1380(؛
2. تشکیل پرونده پژوهشي؛

3. مطالعه منابع و مدارک جدید شامل نشریات ادواری، کتاب ها، خالصه سمینارها، 
گزارش ها و پروانه ثبت اختراعات، پایگاه هایی اطالعات )جعفر بیگلو، 1381(؛

4. انتخاب و گزینش مطالب مرتبط با پرونده های پژوهشی )فرآیند تطبیق شاخص نیاز 
با محتوای مدارک روزآمد(؛

5. انتخاب توصیفگرها، برای جلوگیری از ریزش کاذب از اصطالحنامه  های موجود و 
متناسب با محتوای موضوع هر پروفایل )پرونده پژوهشی(؛

6.  انتخاب و گزینش مطالب مرتبط؛
6. Tryfonopoulos

7. Pao

مريم زبردست  | حسن شكوهيان
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7. ارسال منابع به روش مقتضی )کارنمای جست وجوی اطالعات(:
الف( اطالع دهی حضوری؛

ب( اطالع دهی تلفنی؛
ج( آگاهی رسانی با پست؛

د( آگاهی رسانی با پست الکترونیکی؛
ه( تهیه بولتن های آگاهی رسانی؛

و( تهیه نمایه ها و چکیده ها )موسوی چلك، 1380(؛ و
8. ارزیابی خدمات ارائه شده و نظرسنجی از پژوهشگران استفاده کننده برای ارائه مناسب 

این خدمات.
با توجه به فرآیند ارائه خدمات اشاعه اطالعات گزیده، شیوه های ارائه آن نیز می تواند 
متفاوت باشد؛ البته این تفاوت براي به کارگیری فناوری های نرم افزاری و سخت افزاری جدید 
نمایان می شود. اینکه مرکزی این خدمت را به صورت سنتی )دستی( ارائه دهد و یا اینکه 
آن را با طراحی نرم افزارهای خاص و استفاده از پایگاه های اطالعاتی موجود به صورت 
الکترونیکی انجام دهد و یا تلفیقی از این دو شیوه را استفاده کند، می تواند در اجرای این 
خدمات مؤثر باشد. البته هر کدام از این شیوه ها خود نیازمند مطالعه و بررسی شرایط خاص 
مرکز اطالع رسانی ارائه دهنده و مختصات شیوه مربوطه است، بنابراین شناخت کامل این 

شیوه ها براي برقراری این خدمات بسیار ضروری به نظر مي رسد.
هدف از انجام این پژوهش شناخت روش های ارائه خدمات اشاعه اطالعات گزیده و 
مقایسه شیوه به کارگرفته شده براي اجرای این خدمات در مراکز اطالع رسانی و کتابخانه های 

ایران که می تواند به دریافت بیشترین میزان استفاده از شیوه های مطرح را نمایان سازد.
پس از دریافت ضرورت ایجاد خدمات اشاعه اطالعات گزیده از سوي کتابخانه ها و 
مراکز اطالع رسانی و تصمیم به راه اندازی این خدمات، نیاز به امکان سنجی آن با توجه به 
امکانات و استفاده کنندگان خاص هر مرکز و کتابخانه وجود دارد. همچنین در این راستا، 
انتخاب بهترین شیوه ارائه این خدمات نیز که خود نیازمند شناسایي دقیق شیوه هاي ممکن برای 
اجراي خدمات اشاعه اطالعات گزیده است، اساسی می باشد. اطالعات موجود در این زمینه 
روشن می کند که این شیوه ها هر کدام دارای شرایط و ویژگي خاص خود هستند و انتخاب 
هر شیوه پس از بررسی و دقت نظر متخصصان و کارشناسان اطالع رسانی امکان پذیر است. 
باتوجه به مطالعات صورت گرفته معلوم شد که اطالعاتي درخصوص شناسایي و مشخص 
ساختن این شیوه ها و تعیین معیارها و حدود اجراي هر کدام از آنها موجود نیست. شناسایي 
این روش ها و مشخص شدن مراحل اجراي آن می تواند مراکز اطالع رسانی و کتابخانه هاي 

خـدمات اشاعه اطالعات گزیده
در کتابخانه ها و مراكز اطالع رسانی...
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عالقه مند به اجراي این  خدمات را در انتخاب شیوه اي مناسب و متناسب با شرایط اطالعاتي 
و نرم افزاري و کاربران هر مرکز، یاري کند.  برای دست یافتن به این منظور، بررسی انواع 
شیوه هاي به کارگرفته شده در مراکز ارائه دهنده این خدمات در حال حاضر و مقایسه آنها، 
مسئله اساسي این پژوهش تعیین شد. البته ملزومات و زیرساخت های به کارگیری هر شیوه 

خود می تواند به عنوان پژوهشي دیگر مورد نظر قرار گیرد.
در این پژوهش با استفاده از متون و منابع موجود در زمینه خدمات اشاعه اطالعات 
گزیده، به تدوین فرآیند ارائه این خدمات به صورت خاص پرداخته خواهد شد. این فرآیند 
شامل مراحل و بخش های استاندارد مربوط به این بخش ها خواهد بود؛ سپس مراحل اجرای 
این فرآیند در مراکز و کتابخانه های موردنظر در جامعه پژوهش با روند تعیین شده مقایسه و 

میزان مطابقت آنها مشخص خواهد شد.
پرسش هاي مطرح شده در این پژوهش عبارتند از:

1.  در مراکـز اطالع رسانـی، برای ارائه خدمات اشاعه اطالعات گزیده از چه نوع منابعی 
استفاده می شود؟ 

2.  آیا برای گردآوری اطالعات از کاربران و تشکیل پرونده پژوهشی در مراکز ارائه دهنده 
خدمات اشاعه اطالعات گزیده از شیوه های استاندارد استفاده می شود؟ 

3.  فرآیند اجرای خدمات اشاعه اطالعات گزیده در مراکز  ارائه دهنده این خدمات 
چگونه است؟ 

4. نقش فناوری ها اطالعاتي )نرم افزار، پایگاه اطالعاتي، تکنیك هاي داده کاوي، شیوه هاي 
دسته بندي اطالعات، طراحي سیستم و سیستم مدیریت محتوا( در ارائه خدمات اشاعه 

اطالعات گزیده چگونه است؟ 
5.  آیا شناخت مدیران مراکز اطالعاتی از ضرورت و جایگاه این خدمات در عصرحاضر، 

در ارائه این خدمات مؤثر است؟ 
6. مراکز ارائه دهنده خدمـات اشاعه گزینشـي اطالعـات تا چه اندازه به اجراي شیوه 

الکترونیکي آن تمایل دارند؟ 
بررسي پیشینه پژوهش در خارج از ایران، نشانگر اهمیت وجود خدمات اشاعه گزینشي 
اطالعات و نیاز پژوهشگران و محققان امروز به دریافت سریع اطالعات تخصصي مورد نیاز، 

در حیطه موضوعي خود است. 
کینن و منتگامـری8 )1995( در مقالـه خود با عنـوان »خدمات اشاعه اطالعات گزیده 
الکترونیکی با استفاده از سی دی رام پایگاه های اطالعاتی« به تشریح چگونگی ارائه خدمات 

خودکار اشاعه اطالعات گزیده با استفاده از پایگاه هایی لوح فشرده نوری پرداخته اند. 8. Keenan & Montgomery

مريم زبردست  | حسن شكوهيان
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 اونیل9 )2001( در پایان نامه خود که در مورد »خدمات اشاعه اطالعات گزیده در محیط 
وب« است، به ابعاد مهم براي پشتیبانی از کاربرد یك سیستم پرس وجوي مداوم اشاره می کند. 

نتو10 و همکارانش )2003( در مقاله خود که »گسترش سیستم خودکار اشاعه اطالعات 
گزیده چندرسانه ای« نام دارد، در مورد ضرورت این امر عنوان می کنند که توسعه منابع 
رسانه ای، تالش برای گسترش سیستم هایی الکترونیکی در خدمات اشاعه اطالعات گزیده 

چندرسانه ای را ایجاب می کند. 
جابر حسین و اسالم )2008( در مقاله مشترک خود با عنوان »نمونه اي مفهومي از 
خدمات اشاعه اطالعات گزیده« به ارائه شیوه ها و خطوط کلي خدمات اشاعه اطالعات 
گزیده به صورت سنتی و الکترونیکی می پردازند. آنها همچنین براي ایجاد یك تکنیك دقیق 
تطبیق بین موضوعات مورد عالقه کاربر و پرونده پژوهشی اسناد و کشف فنون اطالعاتي 

متعدد تحویل الکترونیکي دست به ابتکار عمل زده اند. 
عظیم و همکارانش )2009( در مقاله اي که در مورد »معرفي یك پروتکل مؤثر براي 
اشاعه گزینشي با نام استاربورست اس اس دي«11 است، بیان می کنند که این پروتکل براي 
اشاعه گزینشي مؤثر اقالم داده اي در زیرمجموعه هاي کوچك درون یك گیرنده شبکه طراحي 

شده است و ساختار آن را مشخص مي کنند.
نصرتی اردکانی )1386( در پایان نامه خود ، یکی از مهم ترین انواع خدمات آگاهی رسانی 
جاری را خدمات اشاعه اطالعات گزیده می داند. هدف اصلی وی در این پژوهش، طراحی 
یك 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 )1386( در مقاله ای، به بررسی ماهیت و انواع خدمات آگاهی رسانی جاری و 
خدمات اشاعه اطالعات گزیده پرداخته است. وی همچنین مزایای ارائه این خدمات را در 

محیط الکترونیکی برشمرده است. 
آهنی و عظیمی پور )1388( در 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 می دانند که موجب بروز پدیده انفجار اطالعاتی شده است. آنها در این پژوهش به 
بررسی روش های رفع نیاز اطالعاتی مهندسین شیمی شاغل در شرکت های پتروشیمی مستقر 

در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر پرداخته اند.

روش پژوهش
این مطالعه از نوع پیمایشي- توصیفي است. جامـعه آمـاری در ایـن پژوهـش 16 مرکز از 

9. O'Neil

10. Neto

11.  Starburst SSD

خـدمات اشاعه اطالعات گزیده
در کتابخانه ها و مراكز اطالع رسانی...
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مـراکز اطالع رسانی ارائه دهـنـده خـدمـات اشاعه اطالعات گزیده در داخل کشور هستند 
که خدمات اشاعه اطالعات گزیده را با روش های مختلف به مراجعان خود ارائه می دهند. 

عناوین این مراکز عبارتند از:

داده های پژوهش با استفاده از  پرسشنامه گردآوری شده که شامل 42 پرسش باز و بسته 
و دربردارنده معیارها و مالک هایی 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،  نرم افزارها و پایگاه های اطالعاتی مورد استفاده برای ارائه این خدمات 
و گویه هایی در زمینه های نقش مدیریت مراکز در اجرای این خدمات و مدیریت خدمات 

اشاعه اطالعات گزیده، می باشد.
براي سنجش روایی، پرسشنامه به منظور مطالعه و بررسی  در اختیار 5 نفر از کارشناسان 
متخصص و اساتید رشته علوم کتابداری و اطالع رسانی و همچنین فناوری اطالعات قرار 
داده شد و پس از اصالح نظرات و دیدگاه هاي اعالم شده آنان، روایي مورد تأیید قرار گرفت. 
به منظور سنجش پایایی پرسشنامه نیز، پس از ورود داده ها به نرم افزار اس.پی.اس.اس و 
محاسبه ضریب آلفای کرانباخ، مقدار 0/90 برای آن به دست آمد که با درنظرگرفتن معیار 

استاندارد آن، پایایی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت.
براي انجام پژوهش، در مرحله اول مراکز ارائه دهنده خدمات اشاعه اطالعات گزیده در 
ایران مورد شناسایی و بررسی قرار گرفته اند. شناسایی از طریق اینترنت و بازیابی وب سایت های 
مربوط به مراکز و بررسی خدمات مراکز اطالع رسانی و یا کتابخانه های مربوط به سازمان ها 

9. كتابخانه دانشگاه امام رضا)ع(1. مرکز تحقیقات صدا و سیام

10. کتابخانه مرکزی دانشگاه اراک2. سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

11. کتابخانه مرکزی دانشگاه شاهد3. کتابخانه معاونت برنامه  ریزی و نظام راهربدی ریاست جمهور

12.  کتابخانه دانشکده علوم تربیتی و روان  شناسی تهران4. کتابخانه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

13.  کتابخانه مرکزی آموزشکده صنعت آب و برق ...5. کتابخانه شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی )شانا(

14.  کتابخانه تخصصی علوم و تکنولوژی شیراز6. کتابخانه دیجیتال شهرداری اصفهان

15. مرکز اطالعات و مدارک اسالمی7. كتابخانه دانشگاه هرن اصفهان

 16. پژوهشگاه علوم و فناوری ایران، مرکز اطالعات و مدارک علمی8. کتابخانه مرکزی دانشگاه بیرجند
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انجام گرفت؛ در مرحله بعد پرسشنامه بین آنان توزیع شد و پس از دریافت اطالعات مراکز 
و دسته بندي آنها، با استفاده از نرم افزار آماري اس.پي.اس.اس داده ها مورد تجزیه و تحلیل 

قرار گرفتند.

یافته ها
در این قسمت یافته های پژوهش در پیوند با پرسش هایی پژوهش ارائه می شود.

پرسش اول: در مراکز اطالع رسانی، برای ارائه خدمات اشاعه اطالعات گزیده، از چه نوع منابعی استفاده 

می شود؟

منابعی که در کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی ذخیره می شوند، انواع متفاوتی دارند که شامل 
منابع چاپی )کتاب، نشریه، پایان نامه، گزارش، سند و ...(، منابع الکترونیکی )اطالعات ذخیره 
شده بر روی لوح فشرده، پایگاه های اطالعاتی و...(، و منابع دیجیتالی )منابع آماده شده برای 
استفاده در کتابخانه های دیجیتالی( هستند. کتابخانه ها باتوجه به سیاست ها و اهداف خود، از 
این منابع برای ارائه خدمات به مراجعان خود بهره می برند. خدمات اشاعه اطالعات گزیده 
در مراکز اطالعاتی از جمله خدماتی است که برپایه این منابع استوار شده است. تعیین منابع 
اطالعاتی جدید موجود در کتابخانه ها  و مراکز اطالع رسانی، گام نخست راه اندازی خدمات 
اشاعه اطالعات گزیده است. این منابع شامل منابع چاپی و الکترونیکی است که باید توسط 
متخصصان شناسایی و با استفاده از اصطالحنامه های موضوعی، توصیفگرهای آن تعیین شود تا 

در مراحل بعدی با استفاده از این توصیفگرها بتوان نیاز اطالعات پژوهشگران را ارسال کرد.
باتوجه به فرآیند تدوین شده ارائه خدمات اشاعه اطالعات گزیده در این پژوهش، برای 
یافتن پاسخ پرسش مطرح شده، بخش اول گویه های پرسشنامه با عنوان »ورودی سیستم«، 
که شامل 3 پرسش در زمینه بررسی منابع اطالعاتی مورد استفاده مراکز اطالع رسانی تحت 
بررسی است، تدوین یافته است. در ادامه اطالعات مربوط به نوع منابع اطالعاتي مورد استفاده 

در مراکز مورد بررسي، توضیح داده می شود. 
یافته هاي پژوهش درخصـوص مرحله تعیین نوع منابـع اطالعاتي مشخص می کند که 
15 مرکز )93/8 درصد( از مراکز برای ارائه خدمات اشاعه اطالعات گزیده خود، از منابع 
الکترونیکي استفاده می کنند و فقط یك مرکز صرفاً از منابع اطالعاتي چاپي برای ارائه خدمات 
به کاربران خود بهره می برد. در این میان، 2 مرکز  عالوه بر منابع الکترونیکي، از منابع چاپي 
نیز استفاده می کنند. این مسئله باتوجه به افزایش فراگیر منابع الکترونیکي در کتابخانه ها و مراکز 
اطالع رسانی و همچنین عنایت خاص کاربران به استفاده از این منابع برای روزآمدي و سهولت 

و دسترس پذیري بیشتر آن نسبت به منابع چاپي، منطقي به نظر می رسد.

خـدمات اشاعه اطالعات گزیده
در کتابخانه ها و مراكز اطالع رسانی...
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همان طور که جدول 1 نشان مي دهد، استفاده از منابع الکترونیکی بیشترین میزان )81/2 
درصد( و استفاده از منابع چاپی کمترین میزان )18/8 درصد( را داراست. از این میان، 1 مرکز  
برای  ارائه  این خدمات صرفاً از  منابع  چاپی  استفاده  می کند )کتابخانه مرکزی اراک( و 2 
مرکز در کنار  منابع  الکترونیکی، از منابع  چاپی هم  استفاده می کنند )کتابخانه دانشگاه هنر 

اصفهان و کتابخانه بانك مرکزي جمهوري اسالمي ایران(.
 پس از مرحلـه تعیین نوع منابـع اطالعـاتی، باید کلیـدواژه های منابـع با استفاده از 
اصطالحنامه های موضوعی تعیین شود که در پرسش بعدی، مراکز درخصوص استفاده از 
متخصصان اطالع رسانی و استفاده از اصطالحنامه های موضوعی براي استخراج کلیدواژه های 

مربوط به منابع اطالعاتی مورد بررسی قرار گرفتند که پاسخ آن در ادامه ارائه می شود.
نکته: در این پرسش بنا بر این گذاشته شده که در مراکزی که از پایگاه های اطالعاتی 
و منابع الکترونیکی استفاده مي کنند، به دلیل استفاده این پایگاه ها از اصطالحنامه ها و وجود 

توصیفگرها، نیازی به استفاده از اصطالحنامه ها به صورت جداگانه وجود ندارد.
با توجه به پاسخ های ارائه شده مراکز درخصوص این گویه، برای مشخص شدن مسئله 
انتخاب توصیفگر برای منابع اطالعاتی مناسب اشاعه توسط متخصصان، 3 مرکز )18/8 درصد( 

به این سؤال پاسخ داده اند. 
مراکز تحت بررسـي برای استفـاده از اصطالحنـامه های موضوعـي خاص براي تهیه 
کلیدواژه ها و توصیفگرهاي مربوط به منابع اطالعاتي، مورد مطالعه و پرسش قرار گرفتند که 

شرح آن در ادامه خواهد آمد: 
با توجـه به داده هـاي ارائه شده مراکز، مـی توان بیان کرد که: 3 مـرکز )18/8 درصد( از 
اصطالحنامه ها براي تعیین کلیدواژه هاي مربوط به منابع اطالعاتي خود استفاده می کنند؛ و 13 

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

جدول 1

                                               نوع 

                                         منبع اطالعاتی

         گزینه ها

منابع الكرتونیكی

 )فراوانی و

درصد فراوانی(

منابع چاپی )فراوانی و درصد فراوانی(

 نرشیهكتاب
 فهرست

مندرجات
فهرست تازه ها

بلی
13 2132

)81/2()12/5()6/2()18/8()12/5(

خیر
3 14151314

)18/8()87/5()93/8()81/2()87/5(

جمع
1616 161616

)100()100()100()100()100(
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مرکز )81/2 درصد( با توجه به استفاده از منابع الکترونیکي و پایگاه هایي اطالعاتي به این سؤال 
پاسخ نداده اند.

پرسش دوم: آیا برای گردآوری اطالعات از کاربـران و تشکیل پرونـده پژوهشـی در مـراکز ارائه دهنده 

خدمات اشاعه اطالعات گزیده، از شیوه های استاندارد استفاده می شود؟

پس از تعیین نوع منابع اطالعاتی در فرآیند ارائه خدمات اشاعه اطالعات گزیده، ایجاد 
پرونده پژوهشي اولین گام در راه اندازي این خدمات است. پرونده پژوهشي کاربر نشان دهنده 
نیاز هاي اطالعاتي وي و شناسنامه علمي او محسوب می شود. برای مشخص ساختن نحوه 
اجرای این مرحله در فرآیند ارائه خدمات اشاعه اطالعات گزیده در مراکز تحت بررسی، 
گویه های بخش دوم پرسشنامه تدوین یافته که شامل 6 پرسش در مورد نحوه اجرای این 

مرحله توسط این مراکز است.
 باتوجه به اطالعات جدول 2، در مرحله تشکیل پرونده پژوهشي مشخص شد که بیشتر 
مراکز به تهیه پرونده پژوهشی از نوع الکترونیکی آن پرداخته اند و برای دستیابی به اطالعات 
کاربران خود از فرم الکترونیکی طراحی شده در نرم افزارهای خاص ارائه خدمات استفاده 

درصد اجراگزینهمرحله

 تشكیل پرونده

پژوهشی

نوع پرونده پژوهشی

 56/2الكرتونیكی

12/5چاپی

37/5تهیه دستی و ورود به رایانه

دستیابی به اطالعات كاربر

81/2فرم الكرتونیكی

43/8مصاحبه مرجع

12/5اظهارات و انتشارات

ثبت و نگهداری
6/2پروفایل ثابت

68/8پروفایل یادگیرنده

 استفاده از اصطالحنامه ها برای

مستندسازی درخواست های كاربر
50

استفاده از منابع مرجع

 برای تكمیل شامی موضوعی
56/2

فهرست نشانی كاربران
81/2الكرتونیكی

6/2دستی

خالصه عملكرد مراكز در فرآیند اجرای 
خدمات اشاعه  اطالعات 

گزیده -  تشکیل پرونده پژوهشی

جدول 2

خـدمات اشاعه اطالعات گزیده
در کتابخانه ها و مراكز اطالع رسانی...
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کرده اند. پرونده های پژوهشی تهیه شده برای کاربران در 11 مرکز به صورت پروفایل یادگیرنده 
)که امکان تغییر و ویرایش در پرونده وجود دارد(  هستند. باتوجه به داده های به دست آمده 
مشخص شد در 13 مرکز )81/2 درصد( از مراکز ارائه دهنده خدمات اشاعه اطالعات گزیده، 

مرحله ایجاد پرونده پژوهشی کاربران به صورت الکترونیکی انجام می گیرد.

پرسش سوم: فرآیند اجرای خدمات اشاعه اطالعات گزیده در مراکز ارائه دهنده این خدمات چگونه 

است؟

براي پاسخ به پرسش سوم پژوهش، بخش سوم گویه های 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 قسمت های جست وجو 
که می تواند به صورت گروهی )برای گروهی از پژوهشگران هم موضوع( یا خاص انجام شود. 
همچنین انجام بازخورد از نتیجه جست وجو برای کاربران و درصورت نیاز اصالح فرآیند کاوش، 
جزء بخش هایی از مرحله جست وجو، مرحله تطبیق اطالعات و کلیدواژه های درخواستی 
پژوهشگران با کلیدواژه های مربوط به منابع اطالعاتی، گزینش منابع منطبق با نیاز پژوهشگران و 
ارسال اطالعات گزینش شده به روش مناسب به کاربران تقسیم می شود. درنهایت خدمات ارائه 

شده مورد ارزیابي قرار می گیرد تا بازخورد و نتیجه عملیات مشخص شود.
 اطالعات به دست آمده از مراکز تحت بررسی درخصوص این جزئیات و نحوه اجرای 

این مرحله از فرآیند خدمات اشاعه اطالعات گزیده در جدول 3 ارائه می شود. 

درصد فراوانیفراوانیگزینهمرحله

مرحله اجرا

راهربد كاوش

743/8جست  وجوی گروهی

637/5جست  وجوی خاص

850انجام بازخورد

850اصالح فرآیند كاوش

 تطبیق منابع اطالعاتی

با نیاز كاربر

956/2تطبیق و گزینش توسط متخصص

743/8تطبیق و گزینش توسط رایانه

خروجی

شیوه ارسال

1487/5پست الكرتونیكی

531/2حضوری

425تلفنی، صفحه شخصی كاربر، اتوماسیون اداری

212/5بولنت اطالع رسانی، تهیه چكیده و منایه

تهیه آمار

637/5ماهانه

956/2ساالنه

425ماهانه- ساالنه

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

جدول 3
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ارزیابی

 ارسال پرونده
پژوهشی برای كاربر

425

نوع اطالعات ارسالی

1381/2اطالعات كتاب شناختی

318/8منت كامل

1168/8اطالعات كتاب شناختی- منت كامل

 شیوه مرتب  سازی
اطالعات

318/8الفبایی عنوان

743/8درجه ربط موضوعی

637/5تاریخ انتشار

212/5تركیبی از روش ها

زمان ارسال

637/5روزانه

212/5هفتگی

212/5دو هفته

225ماهانه

نحوه بازخورد
637/5كتبی )فرم الكرتونیكی(

425شفاهی )رودررو(

 اصالح پرونده
 پژوهشی براساس

نتایج بازخورد
1168/8

 تغییر یا اضافه
 كردن کلیدواژه ها
درخواستی كاربر

1593/8

1062/5ارزیابی مداوم

تسہیالت

تحویل مدرك
)نوع فایل ارسالی(

531/2نوع فایل مشخص

956/2نوع فایل درخواستی كاربر

ترجمه
16/2وجود متخصص آشنا به زبان های دیگر

16/2معرفی متخصص آشنا به زبان های دیگر

درصد فراوانیفراوانیگزینهمرحله

با استناد به اطالعات فراهم آمده در جدول 3، در این مرحله می توان گفت که در بیشتر 
مراکـز )11 مـرکز، 68/8 درصد( رونـد اجـرای این خدمـات به صورت تعیین شده آن طی 

می شود. 
در اجراي فرآیند خدمات اشاعه اطالعـات گزیده می توان تسهیـالتي را براي کاربران 
درنظر گرفت که در دستیابي و دریافت صحیح و دقیق اطالعات بسیار مؤثر است. در پژوهش 
انجام شده، مراکز ارائه دهنده خدمات به لحاظ ارائه این تسهیالت نیز مورد پرس وجو قرار 
گرفتند و مشخـص شد تنها در 5 مـرکز )31/2 درصد( تحـویل اطالعات مورد نیاز کاربر 
براساس نوع فایل مورد درخواست وي انجام می شود و امکان ترجمه نیز تنها در یك مرکز 

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

ادامه جدول 3

خـدمات اشاعه اطالعات گزیده
در کتابخانه ها و مراكز اطالع رسانی...
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)6/2 درصد( وجود دارد. بنابراین این گونه مسائل به دلیل اهمیت آن باید بیشتر مورد توجه 
مراکز قرار گیرند.

پرسش چهارم: نقش فناوری های  اطالعـاتی )نرم افزار، پایگاه اطالعاتی، فنون داده كاوی، شیوه های 

دسته بندی اطالعات، طراحی سیستم و سیستم مدیریت محتوا( در ارائه خدمات اشاعه اطالعات 

گزیده چگونه است؟

امروزه با ورود رایانه ها و ایجاد نرم افزارهاي پیشرفته و کارآمد در زمینه هاي مختلف علمي، 
فرآیند انجام کارها باسرعت، دقت و سهولت بیشتری پیش می رود. نقش استفاده از تکنیك هاي 
رایانه اي و نرم افزارها در خدماتي که کتابخانه ها و مراکز اطالع رساني به عنوان خدمات اطالعاتي 

ارائه مي دهند، مشهود است. 
استفاده از نرم افزارها در فرآیند خدمات اشاعه گزینشي اطالعات باعث افزایش سرعت 
و دقت در اجراي مراحل مختلف ارائه این خدمـات )از دریافت اطالعـات مربوط به نیاز 
کاربران، تطبیق این نیازها با اطالعـات در دسترس تا گزینش اسناد و منابع اطالعاتي مرتبط با 
این نیازها، و همچنین ارسال اطالعات و دریافت بازخورد و ارزیابي کار( شده است. همچنین 
استفاده از نرم افزارها سبب مي شود فرآیند آمارگیري و نظارت بر اجراي خدمات نیز با سرعت 
و دقت بیشتري انجام شود. برای پاسخ به پرسش مربوط به نقش فناوری های اطالعاتی در 
روند اجرای خدمات اشاعه اطالعات گزیده مراکز و کتابخانه های تحت بررسی، 9 گویه 
با عنوان »مسائل نرم افزاری« تهیه شده که مواردی همچون وجود نرم افزار خاص ارائه این 
خدمات، مشخصات فنی این نرم افزار شامل داخلی بودن و یا تحت وب بودن آن، استفاده از 
پایگاه های اطالعاتی خاص و همچنین شیوه طبقه بندی داده ها در این پایگاه ها، فنون داده کاوی 
و یا هوش مصنوعی در پایگاه موردنظر و همچنین مشخصات خاص وب سایت کتابخانه یا 
مرکز اطالع رسانی و استفاده آنان از ماژول های 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 دیگر مسائلي که در این پژوهش مورد نظر قرار گرفت جایگاه و نقش شناخت مدیران مراکز 
از خدمات اشاعه اطالعات گزیده است که در دو جنبه از روند اجراي این خدمات، یعني 
مدون ساختن این خدمات براساس اصول و معیار هاي مشخص، و تعیین حدود و گستره 
ارائه این خدمات مورد بررسي قرار گرفت. براساس اطالعات گردآوري شده مشخص 
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درصد فراوانیفراوانیگزینهمرحله

مسائل نرم افزاری

)56/2(9استفاده از نرم  افزار خاص

نوع نرم  افزار مورد استفاده
)25(4تحت شبکه

)43/8(7تحت وب

استفاده از ماژول از
 قبل طراحی شده

2
زبان طراحی
ASP.NET

)12/5(

داشنت پایگاه اطالعاتی
9

نوع پایگاه اطالعاتی
SQL Server

)56/2(

)18/8(3فنون داده  کاوی یا هوش مصنوعی

شیوه دسته  بندی داده ها

Clustering 
)خوشه  بندی خودکار(

4)25(

Classification 
)رده  بندی(

6)37/5(

)18/8(3سیستم درون  سازمانی

مشخصات وب  سایت

)50(8مدیریت محتوا

)25(4ماژول دارد

)12/5(2ماژول نیاز به تغییر دارد

 وجود گزینه »نظرخواهی« در فرم
ارسال اطالعات به کاربر

7)43/8(

فراوانی و درصد اجراگزینهمرحله

مسا ئل مدیریتی

6 )37/5(خدمات مدون

محدوده ارائه خدمات
9 )56/2(کاربران خاص )اعضاء(

6 )37/5(دیگر کاربران )عموم(

 نظر مدیران در مورد

گسرتش محدوده خدمات
9 )56/2(موافق

4 )25(مخالف

16 )100(مهمجایگاه و نقش مدیریت در ارائه خدمات

شد که فقط 6 مرکز )37/5 درصد( براي ارائه خدمات خود آیین نامه خاص دارند که به نظر 
می رسد وجود آن براي ارائه خدمات ضروري است.

خالصه عملکرد
 مراکز - مسائل نرم افزاری

جدول 4

مسائل مدیریتی

جدول 5

خـدمات اشاعه اطالعات گزیده
در کتابخانه ها و مراكز اطالع رسانی...
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پرسش ششم: مراكز ارائه دهنده خدمات اشاعه اطالعات گزیده تا چه اندازه به اجرای شیوه 

الكرتونیكی آن متایل دارند؟

براساس یافته ها مشخص شد: خدمات اشاعه اطالعات گزیده در مراکز تحت بررسي 
به صورت نیمه الکترونیکي انجام می شود. 13 مرکز  کار را به صورت نیمه الکترونیکي و 
بقیه فرآیند را به صورت الکترونیکي انجام می دهند. در 2 مرکز )12/5 درصد( تمام مراحل 
به صورت الکترونیکي و در 1 مرکز )6/2 درصد( نیز کار کاماًل به شیوه سنتي انجام می شود. 
اما باتوجه به درصد میزان اجراي فرآیند به شیوه سنتي می توان گفت که در تمام مراکز 20/8 
درصد فرآیند به صورت سنتي اجرا می شود و این درصد در استفاده از شیوه الکترونیکي به 
49 درصد می رسد. بنابراین می توان گفت که بیشتر فرآیند در اجراي خدمات اشاعه اطالعات 
گزیده در مراکز تحت بررسي پژوهش، به شیوه الکترونیکي و با استفاده از رایانه، نرم افزارها 

و فنون خاص الکترونیکي انجام مي شود.

  گزینه ها

                                    مرحله

سنتی )دستی(

فراوانی و درصد فراوانی

الکرتونیکی

فراوانی و درصد فراوانی

12 )75(3 )18/8(نظرسنجی

تهیه کلیدواژه های مربوط به اطالعات مناسب

 برای اشاعه با استفاده از اصطالحنامه ها
)31/2( 5)43/8( 7

9 )56/2(3 )18/8(تشکیل پرونده پژوهشی

تهیه کلیدواژه های مربوط به پرونده پژوهشی

 کاربران با استفاده از اصطالحنامه ها
)18/8( 3)43/8( 7

 تطبیق کلیدواژه های اطالعات مناسب برای اشاعه

و کلیدواژه های اطالعات درخواستی کاربران
)37/5( 6)31/2( 5

8 )50(2 )12/5(گزینش اسناد و اطالعات منطبق با پرونده پژوهشی کاربران

13 )81/2(1 )6/2(ارسال اطالعات به کاربر

9 )56/2(-دریافت بازخورد

6 )37/5(2 )12/5(ارزیابی

8 )50(5 )31/2(تهیه آمار

2 )12/5(-متام مراحل

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

جدول 6
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نتیجه گیری
با پیشرفت های بسیاری که در زمینه های علوم اطالع رسانی انجام شده و تغییراتی که در حوزه 
ذخیره سازی متون در حجم باال با کیفیت بیشتر رخ داده است، در مراکز اطالع رسانی و 
کتابخانه ها گرایش به سمت منابع الکترونیکی بیشتر شده است. همان طور که از پاسخ های مراکز 
تحت بررسی در این زمینه مشخص شد 93/8 درصد مراکز تحت بررسي، از منابع موجود در 
پایگاه هایي اطالعاتي براي خدمات اشاعه اطالعات گزیده به کاربران خود استفاده می کنند و 

فقط 6/2 درصد مراکز از منابع چاپي براي ارائه این خدمات بهره می برند.
در مرحله تشکیل پرونده پژوهش، با توجه به داده هاي ذکر شده مي توان نتیجه گرفت 
که تشکیل پرونده پژوهشي به صورت الکترونیکي -  که در بیشتر مراکز نیز مورد توجه قرار 
گرفته است- با توجه به نیازهاي امروز و افزایش تعداد کاربران و لزوم صرفه جویي در وقت و 
زمان، ضروري به نظر مي رسد. قالب این اطالعات طوري باید درنظرگرفته شود که درصورت 
نیاز به تغییر و یا اصالح پرونده پژوهشي کاربر، این امکان وجود داشته باشد؛ همچنین بتوان 
از اصطالحنامه ها و منابع مرجع براي تنظیم دروني و محتوایي پرونده هاي پژوهشي استفاده 
کرد. الزم به ذکر است مراکز تحت بررسي در این مرحله، از نظر تشکیل پرونده پژوهشي 

کاربران، در سطح قابل قبولي قرار دارند.
باتوجه به اطالعات ذکر شده می توان گفت که مراکز تحت بررسی به لحاظ کاربرد 
فرآیند اجرای خدمات اشاعه اطالعات گزیده، به جز در مرحله بازخورد مربوط به فرآیندهای 
جست وجو، در سطح قابل قبولی قرار دارند؛ و نهایتاً در10 مرکز )62/5 درصد( ارزیابی از 
خدمات اشاعه اطالعات گزیده ارائه شده، براساس آمارهای تهیه شده و بازخورد دریافت 
شده از کاربران به صورت دوره ای و منظم انجام می شود که باتوجه به نقش و اهمیت ارزیابی، 

در بهبود ارائه خدمات بعدی باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
در بحث نرم افـزاري مراکـز می توان گفت فقـط 4 مرکز از نرم افزار خاص که بـر روی 
وب سایت طراحي شده است برخوردار هستند و این رقم  بسیار پاییني است. بنابراین، این مسئله 

نیاز به تأکید بیشتر در استفاده از امکانات نرم افزاري در مراکز ارائه دهنده این خدمات دارد.
درمجموع پرسش های مربوط به نقش مدیران مراکز در ارائه خدمات اشاعه اطالعات گزیده 
مشخص کرد که جایگاه و نقش مدیریت در اجراي خدمات کتابخانه اي بسیار حائز اهمیت 
است، به طوری که روند اجراي آن تحت تأثیر تصمیم گیری های مدیر است. در خدمات 
موردنظر این پژوهش نیز نقش مدیر و میزان شناخت وي از خدمات اطالع رسانی و به خصوص 
خدمات اشاعه اطالعات گزیده بسیار مهم تلقي شده و کارشناسان و متخصصان اطالع رسانی 
نیز به ضرورت وجود مدیریتي آشنا با حوزه کتابداري و اطالع رسانی و به خصوص این نوع 

خـدمات اشاعه اطالعات گزیده
در کتابخانه ها و مراكز اطالع رسانی...
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خدمات اذعان داشتند و این مسئله را از دغدغه هاي خود عنوان کردند.
باتوجه به نتایج پژوهش حاضر مشخص می شود که خدمات اشاعه اطالعات گزیده 
ارائه شده در ایران بیشتر به شیوه نیمه الکترونیکي انجام می شود به این ترتیب که بعضي از 
مراحل فرآیند ارائه خدمات اشاعه اطالعات گزیده توسط متخصصان اطالع رسانی انجام 
شده و برخي از مراحل توسط رایانه صورت می گیرد. بیشتر کارهایي مانند نظرسنجي و 
تشکیل پرونده پژوهشي و همچنین تعیین کلیدواژه هاي مربوط به منابع اطالعاتي و نیازهاي 
کاربران توسط متخصصان و با نظارت آنها انجام می شود. البته این خدمات در تعداد کمي از 
مراکز نیز به صورت کاماًل الکترونیکي صورت می گیرد و متخصصان اطالع رسانی به فرآیند 
نظارت می کنند. البته پیداست در آینده با افزایش وجود فناوری های نوین در کتابخانه ها و 
مراکز اطالع رسانی و آشنایي بیشتر مدیران با خدمات اشاعه اطالعات گزیده و کارکردهاي 
آن و نیازهاي متفاوت کاربران و افزایش تعداد آنها، کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی ناگزیر به 

استفاده بیشتر از فناوری های نوین می شوند و به سمت الکترونیکي شدن پیش می روند.
در این پژوهش شیوه هاي مختلف ارائه خدمات اشاعه اطالعات گزیده در مراکز 
ارائه دهنده این خدمات در ایران مورد بررسي قرار گرفته، و سعي شده فرآیندها مشخص و 
مراکز ارائه دهنده خدمات براساس این فرآیندها با یکدیگر مقایسه شوند. باتوجه به اطالعات 
مربوط به پژوهش های موجود در زمینه خدمات اشاعه اطالعات گزیده، باید گفت که تاکنون 
در این پژوهش ها  به صورت خاص به بررسی شیوه های ارائه این خدمات در کشور پرداخته 
نشده است. بنابراین مراکز براي اجرا و راه اندازی این خدمات نیاز به پژوهش هایی در این 

زمینه دارند.
در پایان الگوی پیشنهادی براي اجرای خدمات اشاعه اطالعات گزیده ارائه می شود:

پیشنهادنام مرحله

1. مدیریت

2. منابع اطالعاتی
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3. پرونده پژوهشی

4. فرآیند اجرا

5. خروجی و ارزیابی

6. تسهیالت

پیشنهادنام مرحله

الگوی پیشنهادی

ادامه جدول 7

خـدمات اشاعه اطالعات گزیده
در کتابخانه ها و مراكز اطالع رسانی...



116
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابدا ری و سازماندهی اطالعات | شامره 91 

پیشنهادنام مرحله

7. مسائل نرم  افزاری

منابع 
آهنی، سعید؛ عظیمی پور، مهدی )1388(. »اشاعه اطالعات گزیده )SDI( راهکاری نوین در مدیریت دانش، 
تجربه صنایع پتروشیمی ماهشهر«. دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش )10-11 بهمن(. تهران:  

مرکز همایش های بین المللی رازی.
پائو، میرندا لی. )1378(. مفاهیم بازیابی اطالعات. ترجمه اسدا... آزاد و رحمت ا... فتاحی. مشهد: دانشگاه 

فردوسی مشهد.
جعفر بیگلو، موسي )1381(. »اطالع رسانی گزینشي رویکرد هزاره سوم«. اطالع رسانی، 17 )3 و 4(.

کومار، کریشان )1387(. خدمات مرجع. ترجمه زاهد بیگدلی. اهواز: دانشگاه شهید چمران.
کیانی، حسن )1386(. »برنامه ریزی ملی برای دستیابی به مدیریت توسعه خدمات CAS و SDI در 
کتابخانه های تخصصی ایران«. در: مجموعه مقاالت نهمین همایش کتابداران سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور، )شیراز، 21- 23 فروردین 1385(. تهران: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 

معاونت امور اداری، مالی و منابع انسانی، مرکز مدارک علمی، موزه و انتشارات، 456-441.
موسوی چلك، افشین )1380(. »طرح پیشنهادی ارائه خدمات اشاعه اطالعات گزینشیSDI  به نمایندگان 

مجلس شورای اسالمی«. پیام بهارستان، 6.
نصرتی اردکانی، علی )1386(. »طراحي پایگاه اطالعاتی خدمات اشاعه اطالعات گزیده )SDI( برای اعضای 
هیئت علمی دانشگاه شهید چمران بر اساس نظرات آنها «.  پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداري و 

اطالع رساني، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز. 

Azim, Tahir; Mansoor, Qasim; Levis, philip (2009). "Starburst SSD: An efficient protocol 
for selective dissimination". Conference on Communication. ICC09. from: www.astan-
ford.edu/~tazim/starburst/starburst_iee.pdf

 الگوی پیشنهادی

 ادامه جدول 7

مريم زبردست  | حسن شكوهيان



117
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | شامره 91  

Jaber Hossain, M.; Shiful Islam (2008). "Selective dissemination of information service: 
A conceptual paradigm". International Journal of Information science  & Technology, 6 
(1): 27-44.

Keenan, P.M.; Montgomery, C.H. (1995). "Automated SDI service using CD-ROM data-
bases". Online and CD-ROM Review, 19(4): 137-141.   

Neto, Joao P.; et.al. (2003). "The development of an automatic system for selective dissemi-
nation of multimedia information". In CBMI'03- Third International Workshop on 
Content-Based Multimedia Indexing, Rennes, France.

O' Neil,Edware K. (2001). "Selective disseminaton of Information in the Dynamic web En-
vironment". Thesis for the degree of Master of Science, Computer Science, University  
of Verginia: Faculty of the School of Engineering and Applied Science.

Tryfonopoulos, Christos; Koubarakis, Monilis (2003). "Selective dissemination of informa-
tion in P2P  Systems: Data models, Query languages, Algorithms and computational 
complexity. Intelligent  Systems laboratory" . Dept. of Electronic and Computer Engi-
neering Technical University of Crete. from: http:\\pelopas.uop.gr/~trifon/paper/pdf/
tr-isl-02-2003-tk.pdf

استناد به این مقاله: زبردست، مریم؛ شکوهیان، حسن )1391(. »خـدمات اشاعه اطالعات گزیده در کتابخانه ها 
و مراکز اطالع رسانی ایران: مقایسه با هدف ارائه الگوی مناسب«. فصلنامه مطالعات ملي کتابداري و 

سازماندهي اطالعات، 23)3(.

خـدمات اشاعه اطالعات گزیده
در کتابخانه ها و مراكز اطالع رسانی...


