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Symmetrical Model of Information Interactions:

 Redefining the Weight of Technology

 in Information Interactions

A. Nazi1  |  Gh. Heidari2  |  R. sharifzadeh3

Purpose: This study was conducted with a holistic approach 
to reviewing and redefining the process of interaction with 
information.
Method: Data was collected by semi-structured interviews with 
18 social and humanities researchers and analyzed by thematic 
analysis.
Findings: Thematic network of information interactions consists 
of 5 global themes. In this network, with symmetry as one of 
the global themes, we found four other themes, ie opening, 
orientation, networking, and consolidation. Symmetry results in 
a relatively balanced view on the influence of human and non-
human in information interactions. It prevents human or non-
human agents to exert absolute domination of the interaction. 
In the symmetric model of information interactions, three layers 
of contexts, including internal-cognitive context, external-
environmental contexts, and technology-tool are decisive.
Conclusion: The new view of interacting with information goes 
beyond mere interpretation from the perspective of the human 
user and sees it alongside in human factors. As a result of such 
an approach, non-human factors in the role of infrastructure 
and technology context, along with human factors, external and 
internal context have clear and interpretable effects.
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 جایگاه فناوری در تعامل اطالعاتی

ایوب نازی1  |  غالمرضا حیدری2  |  رحمان شریف زاده3

هدف: بازبینی و بازتعریف فرایند تعامل با اطالعات با رویکرد جامع نگر 

ــا 18 نفــر گــردآوری و  ــه نیمه ســاختار یافته ب ــه روش مصاحب ــن پژوهــش کیفــی ب روش : داده هــای ای

تحلیــل مضمــون شــد.

یافته هــا: شــبکه تشــکیل دهنده تعامــالت اطالعاتــی شــامل 5 مضمــون فراگیــر اســت کــه از 23 

مضمــون ســازمان دهنده اســتخراج کردیــم. در ایــن شــبکه، بــا کمــک مضمــون تقــارن، چهــار مضمــون 

ــگاه  ــه مفهــوم ن ــری، شبکه ســازی و تثبیــت تفســیر می شــوند. تقــارن ب دیگــر شــامل آغــاز، جهت گی

نســبتا متــوازن بــه جایــگاه و اثرگــذاری تــوأم انســان و غیرانســان در تعامــل اطالعاتــی اســت. تقــارن 

ــالت  ــارن تعام ــدل متق ــی می شــود. در م ــل اطالعات ــر تعام ــن دو ب ــی از ای ــق یک ــع ســیطره مطل مان

اطالعاتــی ســه الیــه بافتــاری شــامل بافــت درونی-شــناختی، بافــت بیرونی-محیطــی و بافــت فنــاوری-

ابــزار، تأثیــر تعیین کننــده دارنــد.

نتیجه گیــری: نــگاه جدیــد بــه تعامــل بــا اطالعــات آن را از محــدوده تفســیر از منظــر کاربــر انســانی 

ــانی را در  ــل غیرانس ــرد عوام ــن رویک ــد. در ای ــانی می بین ــل غیرانس ــار عوام ــرد و در کن ــر می ب فرات

ــی دارای  ــی و درون ــت بیرون ــل انســانی، باف ــای عوام ــزار، همپ ــت فناوری-اب ــش زیرســاخت و باف نق
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مقدمه
دو رویکــرد عمــده حــوزه تعامــل انســان و اطالعــات عبارتنــد از: رویکــرد 
سیســتم مدار و کاربر مــدار )Agarwal, 2015(، بــه تبــع آن دو حــوزه کانونــی 
ــی  ــار اطالع یاب ــات و رفت ــی اطالع ــی آن، بازیاب ــده تحقیقات ــی تثبیت ش و پژوهش

.)Fidel, 2012; Rochester & Vakkari, 1998( هســتند 
حــوزه بازیابــی اطالعــات مبتنــی بــر دیدگاه هــای سیســتم مدار اســت. 
دیدگاه هــای سیســتم مدار بــر تعامــالت انســان بــا سیســتم تمرکــز دارنــد و منابــع 
ــا دیدگاهــی عینــی مطالعــه می کننــد. امــا  اطالعــات و نحــوه اســتفاده از آنهــا را ب
دیدگاه هــای حــوزه رفتــار اطالع یابــی مبتنــی بــر رویکــرد انســان مدار اســت و بــر 
نیازهــای مــردم بــه اســتفاده از منابــع اطالعاتــی در محیط هــای اطالعاتــی خــاص1 

 .)Lakshminarayanan, 2010( ــد ــد دارن تاکی
ــتم مدار  ــات، سیس ــب در تحقیق ــرد غال ــه 1970 رویک ــا ده ــی، ت ــر تاریخ از نظ
ــوان  ــه عن ــرد ب ــمت ف ــه س ــات ب ــه 1970، مطالع ــا از ده ــود )Vakkari, 1999(. ام ب
یــک جســتجوگر خالــق و کاربــر اطالعــات تغییــر کــرد )Case & Given, 2016(. در 
نتیجــه مطالعــات از رویکــرد سیســتم محــور... بــه جهــت  دیگــری کــه کاربرمــدار 
نیــز بــود تغییــر کــرد )Choo & Auster, 1993: 39(. امــا در هــر دو رویکــرد، مفاهیــم 
سیســتم و کاربــر، بســیار انتزاعــی و کلــی هســتند و تعریــف روشــن ندارنــد )یورلند، 
1395(. هــر یــک از ایــن دو رویکــرد جنبه هــای گزینشــی از یــک فرآینــد یکســان 
 Spink &( را برجســته و فرآیندهــای مشــابه را بــا زبــان متفاوتــی بازنمایــی می کننــد
 Ingwersen 1993(؛( ,Belkin, Marchetti & Cool البتــه محققانــی چــون .)Cole, 2006

)1996(؛ Marchionini )1995(؛ Saracevic & Kantor )1988( بــر لــزوم اتصــال و 
 .)Vakkari, 1999( ــد ــد کرده ان ــر دو حــوزه تاکی ــاط ه ارتب

ابتــدا دیــدگاه مبتنــی بــر ارائــه  بــرای نزدیک کــردن ایــن رویکردهــا، 
ــرای  ــی ب ــت تالش های ــت و در نهای ــی و انســانی تر شــکل گرف سیســتم های تعامل
ــتم  ــن سیس ــورد بی ــارن در برخ ــی متق ــاد نگاه ــر و ایج ــای کل نگر ت ــه مدل ه ارائ
ــه  ــن زمین ــی در ای ــت کامل ــد موفقی ــر می رس ــا به نظ ــد. ام ــز ش ــر متمرک و کارب
ــای  ــه مدل ه ــرای ارائ ــالش ب ــم ت ــت )Fidel, 2012(. علیرغ ــده اس ــل نش حاص
جامــع بــرای تفســیر ایــن فرآینــد، دو مشــکل عمــده در آنهــا وجــود دارد: جایــگاه 
فنــاوری و عوامــل غیرانســانی در تعامــالت اطالعاتــی یــا نادیــده گرفتــه می شــود  1. specific information 

environments
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و یــا ابــزاری بیــش نیســت، گســتره فرآینــد تعامــل اطالعاتــی بــه شــکل انتزاعــی 
توصیــف می شــود و بــدون توجیــه در نقطــه ای فرضــی و انتزاعــی پایــان می یابــد.
در پژوهــش حاضــر بــدون درگیرشــدن در پیش فرض هــای رویکردهــای بــاال 
ــی  ــالت اطالعات ــن تعام ــبکه مضامی ــکیل دهنده ش ــن تش ــاد و مضامی ــی ابع بررس
ــزای  ــک از اج ــه هیچ ی ــی آنک ــت، ب ــده اس ــام ش ــون انج ــل مضم ــه روش تحلی ب
تعامــالت بــرای ارائــه مدلــی جامــع حــذف شــود. پرســش هایی کــه ایــن پژوهــش 
را هدایــت کــرده اســت اینهــا بــوده اســت: کــدام مضامیــن شــبکه مضامیــن فرآینــد 
تعامــل اطالعاتــی را تشــکیل می دهنــد؟ هــر یــک از ایــن مضامیــن چــه ابعــاد و 
ویژگی هایــی دارنــد؟ مــدل تعامــالت اطالعــات مبتنــی بــر مضامیــن استخراج شــده 

ــی دارد؟ ــاخصه ها و ویژگی های ــه ش چ

روش شناسی
ــا انجــام مصاحبه هــای عمیــق نیمه ســاخت یافته فــردی )گفتگــوی دو نفــره  داده هــا ب
رو در رو( بــا 18 مشــارکت کننده گــردآوری و بــا روش تحلیــل مضمــون بــر اســاس 
چارچــوب تحلیــل مضمــون بــراون و کالرک بــا نرم افــزار MAXQDA  2020 تحلیــل 
شــد. کدگذاری هــا بــا رویکــرد اســتقرایی انجــام گرفــت. مصاحبه هــا بــا پژوهشــگران 
علــوم انســانی و اجتماعــی اجــرا شــد کــه در دوره انجــام ایــن پژوهــش هــر هفتــه 
حداقــل 10 ســاعت در کتابخانه هــای پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی 
ــدند.  ــاب ش ــد انتخ ــوندگان هدفمن ــد 1. مصاحبه ش ــپری می کردن ــش س ــرای پژوه ب

کرانــه پایــان نمونه گیــری و گــردآوری شــاخص اشــباع نظــری بــود. 
 )Nowell, L. S. et al, 2017( 2در ایــن پژوهــش از تکنیــک  سه سویه ســازی    
بــرای تقویــت اعتبــار در مرحلــه تحلیــل داده  هــا بهــره بردیــم. بدیــن ترتیــب کــه 
بــرای کاســتن از احتمــال ســوگیری، بعــد از کدگذاری هــا و نامگــذاری مضامیــن، 
تــا حــد امــکان آنهــا دوبــاره بــا مصاحبه شــوندگان بررســی شــدند و نظــرات آنهــا 
مجــددا اعمــال شــد. چنیــن فرآینــدی باعــث شــد، کدهــا و مضامیــن بــا مفاهیــم 

ــد. ــدا کن ــی بیشــتری پی ــی مصاحبه شــوندگان همنوای ذهن
    بــرای شناســایی مضامیــن ســازنده شــبکه مضامیــن فرآینــد تعامــل اطالعاتــی و 
ــاز  ــه و در صــورت نی ــا، در ســطح جمل ــاد آن، داده هــای حاصــل از مصاحبه ه ابع
ــا احتســاب همپوشــانی 126  ــر، بررســی و کدگــذاری شــد. ب واحــد معنایــی باالت
و بــدون آن، 120 کــد اولیــه اســتخراج شــد. فراوانــي بســامد آنهــا 1284 کــد بــود 

,

1. بــه دلیــل اشــتغال پژوهشــگر در زمان 
انجــام ایــن پژوهــش در پژوهشــگاه علــوم 
انســانی، امــکان انتخــاب و دسترســی بعــد 
از مصاحبــه بــرای کنتــرل مجــدد داده  هــا 
)کــه دارای اهمیــت باالیــی بــود( در جامعه 
ــه  ــه کتابخان ــده ب پژوهشــگران مراجعه کنن

وجود داشــت.
2. Triangulation
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ــه بــه دلیــل محدودیــت ، تنهــا نمونــه 2 کــد بــه همــراه  )جــدول 1(. در ایــن مقال
شــواهد در جــدول 1 ذکــر شــده  اســت:

جدول 1. نمونه کدهای اولیه به همراه شاهد متنی

شاهد متنیفراوانيکدهای اولیهرديف

63جهت دهی توسط عامل انسانی1
امــا،  بــود  افــراد  نظــر  بیشــر   «

ــودم« )م.15(. ــم ب ــم مه ــودم ه خ

2
و  رونــد  در  فنــاوری  و  زیرســاخت  نقــش 

پژوهــش 6قــدرت 

»ایــده زیــاد دارم....متاســفانه چــون 
منابــع اطالعاتــی محــدود اســت و ابــزار 

اطالعاتــی ...« )م.12(.

    کدگــذاری و ســاخت مضامیــن بــا رعایــت مراحــل موجــود در چارچــوب بــراون 
و کالرک شــامل آشناشــدن بــا متــن، ایجــاد کدهــای اولیــه، شــناخت مضامیــن، ترســیم 
 )Braun& Clarke, 2012( شــبکه مضامیــن، تحلیــل شــبکه مضامیــن و تدویــن گــزارش
پیــش رفــت. بررســی های مجــدد تحلیــل داده هــا و سه سویه ســازی بــا کمــک 
ــد. خالصــه  ــن ش ــا و مضامی ــداد کده ــی در تع ــه تغییرات ــوندگان، منجــر ب مصاحبه ش
تحــوالت ایــن مراحــل اینکــه، کدهــای اولیــه بــا بررســی مجــدد از 126 بــه 120 کــد، 
ــازمان دهنده از  ــن س ــداد مضامی ــون و تع ــه 58 مضم ــون ب ــه از 67 مضم ــن پای مضامی
31 مضمــون بــه 23 مضمــون اصــالح پیــدا کردنــد. چــون تحلیــل داده هــا بــا رویکــرد 
اســتقرایی انجــام شــد، تنها از منظــر داده هــای موجود بــه تعریف مضامین استخراج شــده 

پرداختیم.

ــل  ــر در تحلی ــن فراگی ــکل گیري مضامی ــوه ش ــه ای از نح ــش  نمون ــدول 2، بخ ج
ــر، 3  ــن فراگی ــزء از مضامی ــه به  ج ــن مرحل ــد. در ای ــان مي ده ــا را نش مصاحبه ه
عنصــر مبنایــی بافــت درونــی، بافــت بیرونــی و بافــت فنــاوری نیــز شناســایی شــد.
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کدهای 

اولیه
بسامد مضامین پایه بسامد

مضامین 

سازمان دهنده
بسامد

مضامین 

فراگیر
ردیف بافت

تأثیر حیطه 

موضوع در 

روند پژوهش

30 تأثیر نوع 

و حیطه 

موضوعی

32

تأثیر نوع و 

خاستگاه 

مسئله و نیاز

203 تثبیت 4

تأثیر خاستگاه 

ایده و مسئله 

بر نوع 

پژوهش

2 تأثیر خاستگاه 

ایده و مسئله

یافته ها
از تحلیل داده های پژوهش5 مضمون فراگیر به شرح زیر استخراج شد )تصویر 1(.

ــا عناصــر متنــي و پیرامتنــي مهــم      از تحلیــل داده هــا شــبکه مضامیــن مرتبــط ب
در بازیابــي ترســیم شــد )تصویــر 1(.در ایــن مــدل مضمــون فراگیــر را بــه شــرح 

زیــر شناســایی کردیــم: 

جدول2. بخش  نمونه ای از نحوه شکل گیري 5 مضمون فراگیر

تعامالت اطالعا�� 

آغاز

ی جهت گ��

تقارن �افت های  
سه �انه

ت�ب�تش�که سازی

منشا ايده و مسئله 
ياز  متاثر از روند ن

فناوري -انسان
متاثر از مسئله و نياز  

بافت 

پااليش و ارزيابي ايده 
و مسئله

ابراز نياز اطالعاتي

مرور نتايج و گزينش 
منابع مرتبط

شروع جستجو، 
توسعه و هدايت آن

هاي تغيير  چرخه
ربط

بخشي با  عينيت
ساخت مفاهيم

ابعاد و تاثيرات 
-دسترسي به داده

اطالعات

غيرانسان تغيير 
دهنده

اي   مسئله بين رشتهموثر  عامل انساني
و زبان موضوعي

فراپژوهش تغيير 
دهنده

نوع و اثر 
خاستگاه مسئله 

نع بين زباني و  ما
چند زباني

جلب موافقان و 
همراهان

قدرت عوامل فرا 
پژوهشي و كالن

متاثر قدرت خروجي

ابعاد جلب موافقان و 
همراهان 

تقارن

نقش عالقه و باورهاي 
پيشين

قدرت نظريات و 
ها  پارادايم

 

  ي  اطالعات تعامالت دهنده ليتشكشبكه مضامين  .١تصوير

 
تصویر1. شبکه مضامین تشکیل دهنده تعامالت اطالعاتی 
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1( آغاز
ــه  ــد اولی ــداد 29 ک ــا، تع ــده از مصاحبه ه ــه استخراج ش ــاي اولی ــوع کده  از مجم
بــا بســامد 384 مربــوط بــه فرآینــد آغــاز بــود. ایــن مضمــون فراگیــر متشــکل از 3 
مضمــون ســازمان دهنده بــود: منشــأ ایــده و مســئله، رونــد نیــاز متاثــر از انســان و 

فنــاوری، مســئله و نیــاز متاثــر از بافــت. 
ــیم  ــته تقس ــد دس ــی را در چن ــئله اطالعات ــا و مس ــأ ایده ه ــونده ها منش مصاحبه ش
ــئله  ــا مس ــم ت ــگ و مبه ــائل گن ــا مس ــا ی ــی از ایده ه ــامل طیف ــه ش ــد ک می کردن

ــود: واضــح و مشــخص ب

ــورت  ــه ص ــم ب ــد و دائ ــوالن می دهن ــه ج ــتند ک ــا هس ــم چیزه ــوی ذهن » ت
ــد  ــودش می کنن ــر خ ــی درگی ــا را خیل ــن م ــات ذه ــی اوق ــم گاه ــی مبه خیل
و بــه یــه چیزایــی رو میدونیــم ولــی نمیدانیــم چجــوری بیانــش کنیــم چــون 
حالــت مبهمــی داره و نیازمنــد ایــن هســتش کــه زبــان بیانــش رو پیــدا بکنیــم... 
گاهــی اوقــات خیلــی زود بــه نتیجــه می رســی ... می تونیــم روشــی یــا الفــاظ 
ــو ذهــن  ــا موضــوع مبهمــی کــه ت ــد اون ابهامــی کــه... ی ــی کــه بتونن و کلمات
شــکل گرفتــه رو بــا اســتفاده از ابــزار درســت]...که[ گاهــی اوقــات خیلــی زود 
پیــدا می کنیــد و گاهــی اوقــات ســه ســال چهــار ســال طــول می  کشــه تــا اون 

ابــزار بیانــش پیــدا بشــه« )م.3(.

ــه  ــم را ک ــا نیمه مبه ــخص ی ــای مش ــائل و ایده ه ــأ مس ــتگاه و منش ــا خاس  آنه
ــد  ــد بع ــت، در چن ــی اس ــالت اطالعات ــرآغاز تعام ــی و س ــاز اطالعات ــه نی بن مای
شــامل نحــوه بــروز و ظهــور آن، عوامــل تقویــت، تضعیــف، تغییــر یــا حــذف آن 
و همچنیــن بســترهای آن تفکیــک می کردنــد. دو منشــأ عمــدۀ نیــاز، یکــی درونــی 

و دیگــری بیرونــی بــود.
منشــأ درونــی شــامل تجربــۀ زیســته، دانــش پیشــین، عالیــق پژوهشــی خفتــه 
و نیازســازی قــرار داشــت. منشــأ بیرونــی عبــارت بــود از اجبــار بــه ارائــه ایــده، 
فراهم شــدن پتانســیل بــرای پیگیــری عالیــق قدیمــی، دریافــت ایــده از دیگــری و 

مــوارد مشــابه بــود.
در پژوهش هــای پیشــین، ســر منشــأ تعامــالت اطالعاتــی را بــه عواملــی ماننــد 
ــا  ــای م ــد. یافته ه ــبت دا ده ان ــه و.... نس ــی، وظیف ــش ضمن ــی، دان ــکاف اطالعات ش
نیــز مؤیّــد همیــن اســت. برخــی یافته هــای هــر بخــش از تحلیل هــای مــا از ایــن 

قــرار اســت:
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دانــش پیشــینی: » در اصــل نیــاز درونــی اســت کــه در ذهــن شــما وجــود داره 
و بــه نوعــی بــه دانش گذاشــته شــما بــه اون معلومــات قبلــی شــما برمی گــرده 

کــه اون دغدغــه ذهنــی را ایجــاد کــرده..« )م.9(.

عالقــه و خواســته: »بعــد کــه دفــاع رســاله دکتریــم و کــردم و خــودم شــدم، 
ــی  ــب طــرح پژوهشــی داخل ــردم و در قال ــری ک ــن دغدغــه خــودم را پیگی ای

ــم« )م.3(. ــش دارم می کن ــگاه مدون پژوهش
نیــاز و مســئله متاثــر از بافــت: بافت هــا و بســترهای مختلــف در پیدایــش ایــده 
و مســئله اطالعاتــی دخیــل هســتند. گســتره آن از بســتر خالقیــت تــا وظیفه مــداری 

و جبــر گســترده اســت:

ــته  ــه و خواس ــر، بســتر عالق ــداری، بســتر جب ــت، بســتر وظیفه م بســتر خالقی
ــی. ــاز اطالعات ــده و نی ــن ای ــی، بســتر امــر اجتماعــی، و »دیگــری« در تدوی درون

رونــد نیــاز متاثــر از انســان-فناوری: عوامــل انســانی، فنــاوری، و ابــزار 
ــد.  ــل بودن ــی دخی ــئله اطالعات ــا مس ــده ی ــک ای ــتن ی ــا کنار گذاش ــح ی در ترجی
ــوان  ــی به عن ــزار در تعامــالت اطالعات ــاوری و اب ــگاه فن ــه جای مصاحبه شــونده ها ب
ــر از  ــات )غی ــایر مطالع ــه در س ــتند ک ــاره داش ــد آن اش ــن رون ــی در تعیی عامل

اینگســتروم( به نــدرت مشــاهده شــد:

ــی  ــرای اینکــه اون کلیات ــاوری. ب ــود، هــم انســانی و هــم فن ــا ب »راســتش ... هــر دوت
ــت و  ــوی اینترن ــه را ت ــد مقال ــور شــدم چن ــده را بفهمــم اول مجب ــم اوم ــو ذهن ــه ت ک
ــم  ــورت هایی ه ــم و مش ــی بخون ــل مفهوم ــورت کام ــه ص ــم و ب ــدا کن ــا پی پایگاه ه

ــرم« )م.8(. بگی

2( جهت گیری
ــش،  ــن پژوه ــر ای ــون فراگی ــی از 5 مضم ــوان یک ــه عن ــری ب ــد جهت گی فرآین
ــون  ــامل 7 مضم ــد و ش ــکیل ش ــامد 243 تش ــا بس ــه ب ــد اولی ــوع 34 ک از مجم
ســازمان دهنده اســت: 1( پاالیــش و ارزیابــی ایــده و مســئله، 2( ابــراز نیــاز 
ــج و  ــرور نتای ــت آن، 5( م ــعه و هدای ــتجو، 4( توس ــروع جس ــی، 3( ش اطالعات
گزینــش منابــع مرتبــط، 6( چرخه هــای تغییــر ربــط، 7( عینیت بخشــی بــا ســاخت 

ــات.  ــه داده-اطالع ــی ب ــرات دسترس ــاد و تأثی ــم و ابع مفاهی

ــت و  ــاز اس ــد آغ ــر از فرآین ــه متأث ــت ک ــده اس ــدی پیچی ــری فرآین جهت گی
ــن  ــالت ای ــا و تعام ــر دارد. انتخاب ه ــت تأثی ــازی و تثبی ــای شبکه س ــر فرآینده ب
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ــل منجــر  ــدن ســایر مراحــل تعام ــا مســکوت مان ــه و ی ــه ادام ــد ب ــه می توان مرحل
شــود. منظــور از تأثیــرات، نــوع غیرخطــی، همــراه بــا چرخه هــای ارجاعــی اســت.
فرآینــد جهت گیــری شــامل طیفــی از اقدامــات و تصمیمــات اســت؛ از مــوارد 
انتزاعــی و ذهنــی ماننــد ارزیابــی هزینــه کارکــرد تــا مــوارد کامــال عینــی و عملــی 
انجــام جســتجو، مطالعــه و بررســی منابــع دریافتــی. اقدامــات و تصمیمــات فراینــد 

ــارت اســت از: ــری عب جهت گی
پاالیــش و ارزیابــی ایــده و مســئله: در ایــن بخــش، پــرورش و تقویــت ایده   مســئله 
ــت  ــای قابلی ــاس فاکتوره ــی آن براس ــه و ارزیاب ــای چندگان ــالل پاالیش ه از خ
ــام  ــه  ای نبودن، انج ــی و کلیش ــود در آن، تازگ ــیل موج ــازی، پتانس ــرا و پیاده س اج
می گیــرد و بــر رضایــت، احســاس درونــی، روانــی و عاطفــی در رونــد تعامــالت 

اطالعاتــی اثرگــذار اســت.
ــوال  ــد، معم ــاخت الزم نباش ــزارکار و زیرس ــر اب ــازی: »اگ ــرا و پیاده س ــت اج قابلی

ــود« )م.4(. ــه بش ــی ک ــا زمان ــذارم ت ــوق می گ مع
ــد هســت  ــا اســاتید و فکــر خــودم کــه موضــوع جدی ــت ب ــا صحب تازگــی مســئله: »ب
ــه  ــرد ... ی ــری ک ــای زیادت ــاش کاره ــه باه ــدش میش ــده بع ــی می ــه خوب ــدش نتیج و بع

انگیــزه ای می شــد« )م.18(.

ــر  ــطح مدنظ ــاز را در دو س ــراز نی ــوندگان اب ــی: مصاحبه ش ــاز اطالعات ــراز نی اب
ــه  ــده ای ک ــر ای ــراز آن. ه ــی و ســطوح اب ــاز اطالعات ــه نی ــده ب ــل ای ــتند: تبدی داش
ــان  ــی بی ــاز اطالعات ــب نی ــد در قال ــی بگــذرد، می توان ــش و ارزیاب ــه پاالی از مرحل
ــی و  ــواره به راحت ــند هم ــاز می رس ــه نی ــه مرحل ــه ب ــی ک ــه ایده های ــود. البت ش

ــتند: ــان نیس ــل بی ــنی قاب به روش
»یکــی دغدغــه ای بــود کــه قدیمی تــر بــود و شــاید بــه ده ســالی تــو ذهنــم هــی مانــور 

مــی داد و زبــان بیانــش را بلــد نبــودم...« )م.3(.

شــروع جســتجو، بســط و هدایــت آن نمــود عینــی و عملــی بــروز نیــاز اطالعاتــی 
اســت. در ایــن پژوهــش، جســتجو متشــکل از ســه مضمــون پایــه ای آغــاز کاوش، 
ــت.  ــازی  اس ــتنادات و زنجیره س ــری اس ــن ردگی ــود کاوش، همچنی ــی و بهب بازبین
ــط  ــل کاوش، بس ــع قاب ــه مناب ــوع ب ــد، رج ــی مانن ــای متنوع ــی آن فعالیت ه ط
جســتجو بــا کلیدواژه هــای متفــاوت، گســتردن حــوزه جســتجو )زیرســاخت-نوع( 
ــرد.  ــام می گی ــا انج ــات و زنجیره ه ــتفاده از ارجاع ــا اس ــط ب ــع مرتب ــف مناب و کش
ــی و  ــرای عمق بخش ــز ب ــی نی ــوزه و برخ ــط ح ــرای بس ــا ب ــی از فعالیت ه برخ
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افزایــش تمرکــز انجــام می گیــرد )مثــال بســط جســتجو بــا کلیدواژه هــای متفــاوت 
ــره  ــرای بســط و ردگیــری زنجی و گســتردن حــوزه جســتجو )زیرســاخت-نوع( ب

ــت(. ــش دق ــرای عمق بخشــی و افزای ــات ب ــتنادات و ارجاع اس
بسط جستجو: 

»من معموال در وب سایت .... جستجو می کنم و مقاالتی که مرتبط هستند با 
کلیدواژه های مختلف. دانلود می کنم، می خوانم« )م.4(.

ــی  ــع و بررس ــره مناب ــره زنجی ــا پیگی ــتجو ب ــدی جس ــت و هدفمن هدای
ــتنادات:  اس

»از استناداتشــون، از فهرســت منابعشــون و اینــا اســتفاده می کــردم، اینــا 
)م.2(. می کــردن«  راهنمایــی 

مــرور نتایــج و گزینــش منابــع مرتبــط: ضمــن انجــام کاوش و در زمــان اتمــام 
ــه دار  ــه ای ادام ــدی چرخ ــن فرآین ــد. چنی ــاق می افت ــات آن اتف ــک از جلس ــر ی ه
اســت و تــا آخریــن مرحلــه تعامــل اطالعاتــی )ارائــه خروجــی( ادامــه دارد. ایــن 
ــع  فرآینــد از 4 مضمــون پایــه شــامل، مــرور نتایــج، پاالیــش نتایــج و تعییــن مناب
مرتبــط، گزینــش از میــان منابــع مرتبــط، همچنیــن تأثیــر بافــت منبــع بــر انتخــاب 
آن اســت. داده هــا نشــان داد مضمــون چهــارم بــر 3 فرآینــد قبلــی تأثیرگــذار اســت.

مــرور و پاالیــش نتایــج و تعییــن منابــع مرتبــط: »بــرای مــن مهــم نیســت کــه 
همــه مقــاالت را بخوانــم، چکیــده را کــه مطالعــه می کنــم بــه مــن می گــه کــه 

ــه« )م.4(. ــا ن ــه دردم می خــوره ی ب

ــی،  ــالت اطالعات ــای موجــود در تعام ــط: چــون فعالیت ه ــر رب ــای تغیی چرخه ه
ــز،  چرخــه ای و تکــراری هســتند، قضاوت هــا و انتخاب هــای مراحــل قبلــی آن نی
ــی و  ــکان بازبین ــه ام ــر مرحل ــه در ه ــتند، بلک ــت نیس ــخت و ثاب ــاختارهایی س س
قضــاوت در آنهــا وجــود دارد. بنابرایــن تغییــر ربــط می توانــد در منابــع اطالعاتــی 
ــون  ــای دو مضم ــد برمبن ــن فرآین ــد. ای ــاق بیافت ــانی اتف ــانی و غیر انس ــم از انس اع
پایــه شناســایی شــد: 1( چرخه هــای قطعیت-عــدم قطعیــت، و 2( تغییــر ربــط بــر 

اســاس معیارهــای علمــی.

ــا را  ــن نقص ه ــم ای ــن ه ــی داره. م ــی نقص های ــزی بنویس ــر چی ــره ه »باالخ
ــل  ــی کام ــم خیل ــن ه ــه آره ای ــای داور فهمیدم.ک ــا صحبت ه ــاع ب ــان دف زم
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ــی داره« )م.15(. ــه نقص های ــم ی ــن ه ــت ای نیس

ــاس  ــط براس ــی رب ــت و بررس ــدم قطعی ــای قطعیت-ع ــه در چرخه ه ــه را ک آنچ
ــان و آرامــش و متعاقــب  معیارهــای علمــی می گــذرد، شــامل دوره هایــی از اطمین

ــدی اســت: ــی ناامی آن دوره هــای ســردرگمی و حت

ــط می خواســت  ــود فق ــاده ب ــا آم ــی را می نوشــتم، چــون اون ــه مبان ــی ک »زمان
کــه چیزایــی کــه از منابــع التیــن بــه کار مــن مرتبــط هســت بــه فارســی تبدیــل 
کنــم، بیــام بنویســم.اما زمانــی وارد مــدل و تجزیــه و تحلیــل داده هــا شــدم از 
همــون جســتجوی داده هــا مشــکل پیــش اومــد تــا زمانــی کــه داده هــا را تبدیــل 
کنــی بــه یــه مــدل واقعــی کــه میخــوای جــواب بــده... آره اون مرحله هــا یــه 

مقــداری یــاس و ناامیــدی داشــتم و پیشــیمانی« )م.1(.

ــای علمــی  ــط براســاس معیاره ــای رب ــد در نتیجــه قضاوت ه ــط می توان ــر رب تغیی
باشــد و یــا اینکــه در نتیجــه عوامــل غیرعلمــی: 

»گمانــم ایــن بــود کــه بحــث مثــال روش نشانه شناســی میتونــه روش بیــان مــن 
بــرای ایــن دغدغــه و بحــث علمــی باشــه. چنــد ماهــی روش مانــور دادم دیــدم 
ــتم  ــه می خواس ــخگوی اون کاری ک ــتم پاس ــه می خواس ــم ک ــوری ه ... اون ط

بکنــم نبــود )م.3(.

 و یا فراپژوهشی و فراعلمی: 

» وقتــی ایــن برچســبه وجــود دارد، اون اســتناد بــه اون کارهــا بــه نوعــی یــا 
ــود« )م.4(. ــمرده نمی ش ــال ارزش ش ــا اص ــود ی ــی می ش ــرف تلق غیرع

ــایر  ــم از س ــه ه ــی اســت ک ــات، مســئله ای چندوجه ــه داده اطالع ــی ب دسترس
فرآیندهــای موجــود در تعامــالت اطالعاتــی و فراپژوهشــی تأثیــر می پذیــرد 
ــون  ــه مضم ــذارد، از س ــر می گ ــود در آن اث ــای موج ــایر فرآینده ــر س ــم ب و ه
ــد  ــر رون ــی ب ــر دسترس ــترس، تأثی ــل دس ــع قاب ــتفاده از مناب ــازمان دهنده، اس س
ــد،  ــرعت فرآین ــی و س ــت در دسترس ــائل فراپژوهش باف ــن مس ــش، همچنی پژوه

ــد.  ــکیل ش تش

استفاده از منابع قابل دسترس: 

ــا  ــاال از اونه ــه، احتم ــر باش ــون راحت ت ــر دسترسی ش ــع معتب ــی مناب ــر چ »ه
ــر  ــود و معتب ــم ب ــی ه ــاب خوب ــه کت ــوده ک ــی ب ــم، ول ــتفاده می کن ــتر اس بیش
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هــم بــود، دسترســی نداشــتم، بیخیــال شــدم....خب اگــه بــود وزن کارم باالتــر 
)م.8(. می رفــت« 

انتخاب های اجباری به دلیل نوع دسترسی: 

» می خــوام بگــم کــه بــه هــر حــال ســعی کــردم تــا جایــی کــه میتونــم تالشــم 
ــد باشــد رو  ــه نظــر خــودم بای ــم ب ــزی کــه فکــر می کن ــم کــه اون چی رو بکن
ــا منابــع کتابــی و چــاپ پیــدا کنــم و اســتفاده  ــع الکترونیکــی گرفتــه ت از مناب

ــه پیــش نمی رفــت« )م.9(. ــود مســلمه ک ــم.و خــب اگــر نب بکن

3( شبکه سازی
ــل  ــا عوام ــد و هماهنگــی ب ــن پژوهــش، ایجــاد پیون منظــور از شبکه ســازی در ای
ــبرد  ــتای پیش ــوان در راس ــا بت ــت ت ــاوت اس ــاختی متف ــاوری و زیرس ــانی، فن انس
ــی  ــل اطالعات ــبکه های حــول تعام ــد شــد. ش ــا بهره من ــی از آنه ــالت اطالعات تعام
ــری  ــه تعبی ــه ب ــن شــبکه ها، ک ــدرت آن هســتند. ای ــرای تقویــت و ق ــی ب زمینه های
ــی  ــای متفاوت ــاد و ویژگی ه ــتند، ابع ــی هس ــل اطالعات ــویان تعام ــان و هم س موافق

ــازند. ــون س ــالت را دگرگ ــد تعام ــد فرآین ــد و می توانن دارن
ایجــاد شــبکه ها امــری چندوجهــی اســت کــه موانعــی درونــی و بیرونــی در آن 
اختــالل ایجــاد می کنــد، از جملــه، مســائل بین زبانــی- چندزبانــی و بین رشــته ای، 
کــه در مواقعــی بــه عامــل ضدشــبکه موافقــان مبــدل می گردنــد. از مجمــوع کدهاي 
اولیــه تعــداد 32 کــد بــا بســامد 435 تکــرار مربــوط بــه فرآینــد شبکه ســازی بــود. 
ایــن مضمــون فراگیــر شــامل ایــن شــش مضمــون ســازمان دهنده بــود: غیرانســان 
)ابــزار، فنــاوری، زیرســاخت( تغییر دهنــده، عامــل انســانی  مؤثــر، مانــع بین زبانــی 
ــده،  ــش تغییر دهن ــی، فراپژوه ــان موضوع ــته ای و زب ــئله بین رش ــی، مس و چندزبان

تــالش بــرای جلــب موافقــان و همراهــان )شبکه ســازی(. 
ــی  ــن بین زبان ــازی، مضامی ــازمان دهنده شبکه س ــن س ــه مضامی ــگاه کالن ب در ن
و چندزبانــی، بین رشــته ای و زبــان موضوعــی، همچنیــن فراپژوهــش تغییردهنــده، 
تــا حــدودی اختالل گــر شــبکه موافقــان بودنــد و غیرانســان و عامــل انســانی نیــز 
ــون  ــر 5 مضم ــان تحــت تأثی ــب موافق ــد جل ــتند. فرآین ــی داش ــردی دو وجه کارک

دیگــر قــرار داشــت.
ــاخت  ــاوری و زیرس ــزار، فن ــان، اب ــور از غیرانس ــده: منظ ــان تغییردهن غیرانس
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ــواردی  ــب، م ــا رویکردهــای پارادایمــی غال ــی ب اســت. در پژوهش هــای اطالع یاب
از بررســی جایــگاه غیرانســان در قالــب شــبکه ای و متصــل مشــاهده نشــد. البتــه 
پژوهش هــای تبــکTabak& Willson, 2012; Tabak, 2015( 1( چنیــن نگاهــی 
ــرد  ــاوت از رویک ــبکه متف ــه کنشگر-ش ــرد نظری ــر رویک ــی ب ــه مبتن ــد، ک دارن

ــه اســت. ــن مقال ــی ای پارادایم
غیرانســان تغییردهنــده شــامل شــش مضمــون پایــه بــود: بهره گیــری از ابــزار و 
فنــاوری، کارکــرد ابــزار در فرآینــد تعامــالت، تأثیــر ابــزار و زیرســاخت در الگــوی 
رفتــاری، همچنیــن کارکــرد ابــزار در ســرعت و قــدرت تعامــالت، تأثیــر توانایــی 
بکارگیــری فنــاوری و فنــاوری در خدمــت فراپژوهــش. کــه دو مضمــون اخیــر بــر 

چهــار مــورد قبلــی تأثیرگذارنــد.

ــت  ــاد در اینترن ــوی اقتص ــه ت ــع داده ای ک ــتم از مناب ــه الزم داش ــی ک »داده های
ــول بدســت  ــی پ ــدوق بین الملل ــل صن ــی مث ــک جهان ــل بان مرســوم اســت مث

)م.18(. آوردم« 

شــواهد مؤیـّـد نقــش پررنــگ ابــزار و فنــاوری در فراینــد تعامــل بــا اطالعــات 
بــود. آنهــا اذعــان داشــتند آنچــه بــا کمــک ابــزار و فنــاوری در تعامــالت اطالعاتــی 
ــی  ــالل و دگرگون ــار اخت ــا دچ ــام ی ــل انج ــر قاب ــدون آن غی ــد، ب ــام می دادن انج

می شــد:

ــاب  ــه ای انتخ ــری دیگ ــد روش نمونه گی ــود ... بای ــا نب ــر الکس » اگ
می کردیــم و حتــی کار هــم بیشــتر طــول می کشــید، ... تغییــر 

می کــرد. قطعــا تغییــر می کــرد« )م.7(.

عامــل انســانی مؤثــر: عــالوه  بــر ابــزار کــه می توانــد قــدرت، ســرعت و دقــت 
فرآینــد تعامــالت اطالعاتــی را افزایــش دهــد و شــبکه را غنــا بخشــد، عامــل دیگــر 
بــا جایــگاه واال، عامــل انســانی بــود. عامــل انســانی شــامل طیــف وســیعی از آحــاد 
ــای  ــانی نقش ه ــل انس ــود. عام ــران و ... ب ــاتید، مدی ــتان، اس ــد دوس ــه مانن جامع
ــدازه  ــر ان ــت. ه ــف داش ــا مخال ــوی ت ــوق مادی-معن ــی و مش ــی از حام متفاوت
ــی و خروجــی آن باشــند،  ــا یــک تعامــل اطالعات موافقــان و همراهــان بیشــتری ب

قدرتــش باالتــر اســت.
ــئله ای  ــای تخصصــی، مس ــی در حوزه ه ــئله بین زبان ــی: مس ــی و چندزبان بین زبان

1.Tabak
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ــل  ــی از عوام ــی، یک ــی و چند زبان ــئله بین زبان ــواردی مس ــت. در م ــر اس جدی ت
ــود: ــازی ب ــت دهنده شبکه س شکس

»مانــع مــن هــم دسترســی بــه منابــع انگلیســی بــود... بعضیاشــونم بــه زبان هــای 
ــا در  ــن نمی تونســتم بخونم.این ه ــه م ــودن ک ــا فرانســوی ب ــودن... ی ــی ب آلمان

واقــع بیشــتر مانــع کارم بــودن« )م.2(.

ــون  ــازمان دهنده از 3 مضم ــون س ــن مضم ــی: ای ــان موضوع ــته ای و زب بین رش
بــود.  شــده  تشــکیل  حــوزه ای  پراکندگــی  و  بین رشــته ای  جملــه  از  پایــه 
ــیل  ــری از پتانس ــا و بهره گی ــط حوزه ه ــه بس ــر ب ــه منج ــدن، گرچ بین رشته ای ش
ــد  ــدازه می توان ــان ان ــه هم ــا ب ــئله اســت، ام ــع مس ــرای رف ــف ب ــته های مختل رش
ــال  ــه ســطحی نگری مبت ــرا ب ــا آن ــی باشــد، ی ــالت اطالعات ــع جاری شــدن تعام مان
ــود و  ــالت ب ــی در راه تعام ــد، مانع ــای جدی ــم در حوزه ه ــش ک ــال دان ــازد. مث س

ــرد: ــل ک ــازی را مخت شبکه س

ــک  ــم و ی ــم، بخوان ــد بش ــوع عالقه من ــک موض ــه ی ــد، ب ــش می آی ــی پی »خیل
ــه اینجــا نمی کشــد...« )م.17(. ــه دیگــر ســوادم ب ــم ک ــه فکــر کن دفع

ــان در  ــار زم ــر فش ــه، تأثی ــون پای ــه مضم ــامل س ــده: ش ــش تغییردهن فراپژوه
ــناختی در  ــی و ش ــی، سیاس ــی، اجتماع ــل محیط ــش عوام ــتجو-پژوهش، نق جس
گزینــش و جهت دهــی فراینــد، همچنیــن تأثیــر نفــع، زیــان و مشــوق ها در فرآینــد 

ــود: ــر ب ــوارد زی ــامل م ــی ش ــالت اطالعات ــذار در تعام ــش تأثیرگ ــود. فراپژوه ب

 الف( کمبود زمان: 

»در مــورد موضوعــی کــه انتخــاب کــردم ... بحــث هزینــه و درواقــع زمانــش 
هــم مهــم بــود برام.اگــر می خواســتم در مــورد مفاهیــم کارکنــم، زمــان خیلــی 

ــت« )م.2(. ــادی می خواس زی

ــه  ــر مرحل ــد جلــب موافقــان کــه ب ــان: فرآین ــان و همراه ــب موافق ب( جل
تثبیــت تأثیــر دارد، از مــوارد فروپژوهــش و فراپژوهشــی تأثیــر می پذیــرد. 
ــترهای  ــرد و از بس ــه ک ــع غلب ــر موان ــوان ب ــدازه بت ــر ان ــد ه ــی فرآین ط
ــازی  ــت، شبکه س ــره  گرف ــتر به ــانی بیش ــل انسانی-غیرانس ــود، عوام موج
موفق تــر خواهــد بــود. ایــن مضمــون شــامل مضامیــن پایــه، تــالش بــرای 
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ــان در  ــگاه موافق ــن جای ــانی(، همچنی ــان )انسانی-غیر انس ــان و همراه ــب موافق جل
مناســبات قــدرت بــود.

ــد  ــای حرکــت در حــال و گذشــته و پیون ــان، چرخه ه ــب موافق ــد جل طــی فرآین
ــه مشــترک و  ــان از خــالل ایجــاد زمین ــب موافق ــرای جل ــالش مســتقیم ب ــا، ت آنه
ــن  ــت. ای ــام می گرف ــان انج ــاد همراه ــرای ازدی ــاوری ب ــزار و فن ــری از اب بهره گی
فرآینــد از فاکتورهایــی ماننــد قــدرت خروجــی تعامــالت، همچنیــن قــدرت، نفــوذ 
و مناســبات سیاســی اجتماعــی تیــم پژوهشــی تأثیــر می پذیرفــت. جلــب موافقــان 

ــا: ــد آنه ــته و پیون ــال و گذش ــت در ح ــای حرک ــا چرخه ه ــازی( ب )شبکه س

» بــا چنــد نفــر پیــش کســوت کــه ایشــان را در مناصــب مختلــف تجربــه کــرده 
بودند صحبــت کردیــم... « )م.12(.

4( تثبیت
مضمــون فراگیــر تثبیــت مشــتمل بــر 24 کــد اولیــه بــا بســامد 203 تکــرار بــود. در 
دل آن 6 مضمــون ســازمان دهنده قــرار داشــت. نــوع و خاســتگاه مســئله، قــدرت 
ــان و  ــب موافق ــاد جل ــین، ابع ــای پیش ــه و باوره ــا، عالق ــات و پارادایم ه نظری
همراهــان )شبکه ســازی(، قــدرت عوامــل فــرا پژوهشــی و کالن و عوامــل دخیــل 
ــر ابعــاد و عوامــل متفــاوت  در تثبیــت قــدرت خروجــی. ایــن بخــش تحــت تأثی
انســانی، غیرانســانی، فنــاوری و کالن دیگــر قــرار داشــت. در ایــن مرحلــه خروجی 
نهایــی تعامــالت اطالعاتــی بایــد در مقابــل عوامــل تضعیف کننــده قــدرت کافــی، 
انســجام و ســاختار مناســبی داشــته باشــد. هــر انــدازه بــه باورهــا و ســاختارهای 

ــر اســت.  ــگاه آن راحت ت ــت جای ــر باشــد، تثبی ــام نزدیک ت ــرش و ع ــورد پذی م
ــت  ــا اهمی ــه خروجــی از آنج ــه ارائ ــه مرحل ــی ب ــالت اطالعات گســترش تعام
ــی  ــد اطالع جوی ــرش از فرآین ــک ب ــه ی ــا ب ــج تنه ــای رای ــه در رویکرده دارد ک
ــزان  ــن می ــع و تعیی ــاب منب ــس از انتخ ــرا پ ــود، زی ــنده می ش ــی بس و اطالع یاب
ــدارد! در  ــود ن ــران وج ــی دیگ ــا بازبین ــت و داوری ی ــام اس ــی کار تم ــط، گوی رب
ــا ســامانه  ــل ب ــط، تعام ــی و قضــاوت رب ــای ارزیاب ــا علیرغــم وجــود چرخه  ه آنه
ــای موجــود مشــخص نســاخت  ــص مطــرح اســت. بررســی مدل ه به شــکلی ناق
ــی  ــی انتزاع ــی فرض ــه پایان ــک نقط ــالت در ی ــام تعام ــردن تم ــا ک ــل ره ــه دلی ک

ــت؟  چیس
ــد آن  ــز مؤیّ ــش نی ــن پژوه ــای ای ــد و مصاحبه ه ــاق می افت ــا اتف ــه واقع آنچ
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اســت، تعامــل بــا اطالعــات از جملــه ارزیابــی، اصــالح و قضــاوت ربــط تــا مرحله 
ــه  در  ــن مرحل ــه دارد. آخری ــه خروجــی در شــکل نوشــته، ســخنرانی و... ادام ارائ
شــکل رســمی، پذیــرش خروجــی بعــد از داوری و یــا نقــد و بررســی اســت. آنچــه 
بــرای مراحــل اول اطالع یابــی الزم اســت، بــرای مرحلــه اعمــال نظــر داور، پاســخ 

بــه نقدهــا و امثــال آن نیــز الزم اســت:
»هــر چیــزی بنویســی نقص هایــی داره. مــن هــم ایــن نقص هــا را زمــان دفــاع 
بــا صحبت هــای داور فهمیدم.کــه آره ایــن هــم خیلــی کامــل نیســت ایــن هــم 

ــی داره« )م.15(. ــه نقص های ی

ــالت  ــود، تعام ــای موج ــع نقصان  ه ــا و رف ــه نقده ــخ ب ــرای پاس ــن ب     بنابرای
ــی  ــل اطالعات ــد تعام ــن فراین ــان دارد. بنابرای ــد مراحــل اول جری ــی همانن اطالعات
شــکل گرفتــه حــول یــک مســئله، تنهــا بــا شکســت و رســیدن بــه بن بســت، یــا 
تولیــد خروجــی تثبیت شــده )مــورد قبــول کــه نیــازی بــه تغییــرات نــدارد( پایــان 
ــا  ــی ی ــان روشــن تر ســرآغاز تعامــالت اطالعاتــی مســئله ای درون ــه بی می گیــرد. ب
جبــر بیرونــی و مــوارد مشــابه اســت و آنچــه ســبب پایــان فرآینــد چنیــن تعامالتــی 

اســت، رســیدن بــه تثبیــت )خروجــی بــا ثبــات( اســت.
ــت  ــت و قابلی ــر در سرنوش ــل مؤث ــدرت نظریه هــا و پارادایم هــا، از عوام ق
ــا  ــا و پارادیم ه ــت. نظریه ه ــی اس ــالت اطالعات ــی تعام ــت( خروج ــرش )تثبی پذی
ــد و  ــر رون ــد فشــارهایی ب ــا می توانن ــد، آنه ــر خروجــی دارن ــه ب کارکــردی دوگان
ــا آنهــا در تناقــض اســت، وارد ســازند و خروجــی را  شــکل خروجی هایــی کــه ب
گرفتــار نقدهــا و فشــارهای زیــادی ســازند، در نتیجــه تعامــالت اطالعاتــی فراوانــی 

از ســوی موافقــان و مخالفــان و خــود تولیدکننــدگان آن بــه جریــان بیفتــد:
ــه شــدت  ــه دادم، ب ــه نتیجــه را ارائ ــود ک ــوی گــروه برگــزار شــده ب ــی ت »پنل
ــور  ــی، مجب ــا داری همه چــی را نقــض می کن ــه آق باهــاش مخالفــت شــد... ک
شــدیم دو جلســه دیگــه گفتگــو را ادامــه بدیــم تــا مــن بتونــم تاحــدودی اونهــا 
ــه جمــع آوری شــواهد  ــرای هــر مرحلــه هــم مجبــور ب ــع کنــم، خــب ب را قان
و منابــع جدیــد بــودم و چنــد جــا هــم نــوع بیانــم را تغییراتــی تــوش دادم...« 

)م.7(.

ــر شبکه ســازی  ــازی(: اینجــا، تأثی ــان )شبکه س ــان و همراه ــب موافق ــاد جل ابع
بــر کیفیــت و شــکل خروجــی تعامــالت اطالعاتــی مدنظــر اســت. ایــن مضمــون 
مبتنــی بــر دو مضمــون پایــه اســت: تــالش بــرای جلــب موافقــان حــوزه علمــی 
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ــدرت خروجــی. در  ــر علمــی در ق ــر شبکه ســازی علمی-غی ــر علمــی و تأثی و غی
بخــش اول، رعایــت ســاختارهای علمــی در نوشــتن و گــزارش یافتــه، تــالش برای 
ــر  ــج، مطــرح شــد و در بخــش دوم تأثی ــن نتای ــت دیگــران در تدوی ــب رضای جل
محدودیت هــای قالبــی بــر رونــد پژوهــش، تأثیــر تــالش بــرای اقنــاع دیگــران در 
قــدرت خروجــی، همچنیــن تعییــن ارزش و قــدرت خروجــی توســط فاکتورهــای 
غیــر علمــی و تحمیــل مســائل غیــر علمــی بــر اعتبــار خروجــی پژوهــش از ســوی 
مصاحبه شــوندگان برشــمرده شــد.جلب موافقــان چــه در حــوزه علمــی و چــه در 

حــوزه غیــر علمــی:

 »روایتــت روایــت مطقــم و چارچــوب منــدی باشــد، مطمئنــا جامعــه علمــی 
ــه« )م.2(. ــول می کن ــم قب ه

از جملــه آســیب ها در کارهــای علمــی، بــه دلیــل تــالش بــرای جلــب موافقــان و 
یــا حفــظ حامیــان موجــود، ســوگیری یــا خودسانســوری و مــوارد مشــابه اســت 

کــه تأثیــرات نامناســبی بــر تعامــالت اطالعاتــی دارد:

ــازده  ــد ب ــا  چــون  کار مــون علمــی هســت بای ــن اســت کــه م »یــک بحــث ای
و خروجــی داشــته باشــیم، مقــاالت مــا بایــد چــاپ بشــه، ســخنرانی رزومــه 
علمــی خوبــی داشــته باشــیم و بــه ناچــار هســتیم یــه ســری کارهــا را ســوق 
ــن جــزو بایدهاســت« )م.9(. ــه و خــب ای ــب در جامع ــگاه غال ــه ســمت ن ــم ب بدی

قــدرت عوامــل فراپژوهشــی و کالن، از جملــه نقــش تــرس و تعهــد در 
ــا و  ــر رفتاره ــن تأثی ــات، همچنی ــی اطالع ــا بازگوی ــه ی ــوری در ارائ خودسانس
هنجارهــای ضــد پژوهــش و قــدرت امــر اجتماعــی در پژوهــش بــود کــه تحــت 
ــد. ــرح ش ــی مط ــر اجتماع ــی کالن و ام ــل فراپژوهش ــر عوام ــه عمده ت دو مقول

ــی،  ــالت اطالعات ــردن تعام ــوری و ناقص ک ــل خودسانس ــه عوام از جمل
ــی از  ــد ناش ــه می توان ــود ک ــات ب ــی اطالع ــه و بازگوی ــد در ارائ ــرس و تعه ت
ــا  ــه اطالعــات، واهمــه از عواقــب ناخواســته، ی ســاختارهای معیــوب دسترســی ب
ــی  ــای غیرعلم ــی از فاکتوره ــوارد اول ناش ــد. م ــی باش ــی و اخالق ــدات علم تعه

ــازد: ــف می س ــرا تضعی ــه آن ــت ک ــی اس ــی علم ــر خروج ــده ب تحمیل ش

ــه  ــی کــه ... گفت ــی اطالعات ــزدم یعن ــه  ام ن ــان نام ــار بیــس داده هــا را در پای »آم
ــی در ...  ــزدم یعن ــم ن ــا ه ــس را. واقع ــات بی ــم اطالع ــودم ... پخــش نمی کن ب
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ــا« )م.11(. ــن محرمانگــی و این ــا نیســت ... بخاطــر همی ــس داده ه ــه بی ــان نام پای

رفتارهــا و هنجارهــای ضدپژوهشــی می توانــد مانــع آغــاز تعامــالت اطالعاتــی یــا 
ســبب توقــف آن باشــد:

»اگــر بــه یــه نقطــه ای می رســیدم کــه می گفتنــد نــه و اصــرار زیــادی می کردنــد، 
مطمئنــا اون تحقیــق رو نگــه میداشــتم بــرای خــودم و یــه زمــان دیگــه ای تــو 

ــردم« )م.11(. ــه نمی ک ــش می دادم.بیخــود هزین ــه فضــای مناســب تر انجام ی

5(تقارن
مضمــون تقــارن حاکــی از قــدرت اثرگــذاری و اهمیــت تقریبــا برابــر عوامــل درگیر 
ــرای انعــکاس اهمیــت  ــراز اســت. از آن ب در تعامــالت اطالعاتــی به صــورت همت
ــات  ــول در مطالع ــوارد مغف ــی م ــی و برخ ــای بیرون ــاوری و حمایت ه ــت فن باف
اطالع یابــی کمــک گرفتــه شــد. ولــی فــارغ از رویکردهــای موجــود در عامیلیــت 
ــح  ــرای توضی ــی ب ــا مبنای ــر م ــارن مدنظ ــد. تق ــرح ش ــاوری مط ــت فن ــا ابزاری ی
کارکــرد و اهمیــت بافت هــای مختلــف درونــی، بیرونــی و فنــاوری- ابــزار اســت. 
در مجمــوع 1 کــد اولیــه بــا بســامد 28 تکــرار بــه بــه تقــارن اختصــاص داشــت. 

مــواردی از اهمیــت هــر یــک از بافت هــا وجایــگاه آنهــا مطــرح شــد. از دیــد 
برخــی مصاحبه شــوند ه ها، نبــود زیرســاخت های مناســب در کنــار فشــارهای 
ــن وجــود  ــی دارد. همچنی ــالت اطالعات ــالل در تعام ــوان اخت ــی ت ــی و بیرون درون
ابزارهــا و زیرســاخت های مناســب در کنــار عوامــل انســانی و غیرانســانی همــراه، 

ــی فراهــم ســازد: ــرای پیشــبرد تعامــالت اطالعات ــد بســتری مناســب ب می توان
 اون مقطعــی کــه موضوعــم انتخــاب بشــه و نیــاز بــه نــگارش پروپزالــم داشــتم 
اینترنــت بــرام خیلــی نقــش مهمــی داشــت. ولــی در مرحلــه قبلــش اســتادم.

خانــم دکتــر خیلی مهمتــر بــود« )م.16(.

آنها رتبه بندی میزان اهمیت آنها را سخت یا غیر ممکن می دانستند:

ــت  ــزار اولوی ــه اب ــراز گذاشــت ک ــی نمیشــه ت ــه صــورت کل ــه نمیشــه ... ب »ن
ــخاص« )م.2(. ــا اش ــت داره ی ــاب اولوی داره، کت

مــدل متقــارن تعامــل اطالعاتــی: تحلیــل داده هــای حاصــل از مصاحبه هــا نشــان 
داد کــه فرآینــد تعامــالت اطالعاتــی متشــکل از 5 مضمــون فراگیــر اســت کــه 4 
مضمــون، آغــاز، جهت گیــری، شبکه ســازی و تثبیــت، فرآیندهــای هســته تعامــالت 
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هســتند و تمــام اقدامــات و حرکت هــای موجــود در تعامــالت اطالعاتــی از خــالل 
آنهــا قابــل تفســیر اســت. فعالیت هــای هــر فرآینــد، بــر کلیــت تعامــل اطالعاتــی 
تأثیرگــذار اســت. جهــت حرکــت ایــن فعالیت هــا خطــی و انباشــتی نیســت و در 
هــر مرحلــه ممکــن اســت فرآینــد دچــار شکســت، توقــف، انحــراف یــا نیازمنــد 

بازنگــری و رجــوع بــه مراحــل قبلــی و تکــرار فرآینــد باشــد.
تمــام چهــار فرآینــد هســته، تحــت تأثیــر رویکــرد متقــارن قابــل تفســیر و 
توضیــح اســت. بــدان معنــا کــه در هــر مرحلــه فرآیندهــای چهارگانــه یــا بخشــی 
از آن در الیه هــای ســه گانه، بافــت درونــی، بافــت بیرونــی و بافــت فناوری-ابــزار 

ــر 2(. ــد )تصوی اتفــاق می افت

 

تصویر 2. مدل تعامالت اطالعاتی متقارن

نتیجه گیری

ــی نیســت. ایــن تعامــل فرآینــدی  ــه اطالع یاب ــا محــدود ب ــا اطالعــات صرف تعامــل ب

نگاه متقارن

بافت بیروني

ابزار-بافت فناوري

بافت دروني

شبکه سازي

ت
تثبی

آغاز

تعامالاطالعاتي
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ــه  ــده ادام ــن تثبیت ش ــد مت ــا تولی ــده ت ــذ ای ــا اخ ــروز ی ــه از ب ــت ک ــر اس تکرارپذی
 ،)Foster, 2004( 1 دارد. علیرغــم شــباهت مــدل پیشــنهادی بــا مــدل غیرخطــی فاســتر
فرایندهــای هســته موجــود در آن چهــار فرآینــد اســت. شــمول و تعریف ایــن فرآیندها 
بســیار متفــاوت از مــدل فاســتر اســت. بــرای نمونــه آنچــه در فرآینــد تثبیــت مدنظــر 
ایــن مــدل اســت، بســیار متفــاوت از مفهــوم تثبیــت در مــدل فاســتر اســت. همچنیــن 
در ایــن مــدل تفســیر اثرگــذاری انســان، غیرانســان و بافــت درونــی، بیرونــی و بافــت 
فناوری-ابــزار عاملیــت متقــارن بــرآورد شــد )بــا اندکــی تســامح(. چنیــن تقارنــی در 
مــدل فاســتر موجــود نبــوده و عاملیتــی مشــخص بــرای غیرانســان وجــود نــدارد. در 
ایــن مــدل، بافــت درونــی و شــناختی مــدل فاســتر در یــک الیــه قــرار داده شــدند و 

بافــت فناوری-ابــزار اضافــه گردیــد.

مدل تعامل اطالعاتی متقارن دارای پیش فرض ها و ابعاد خاصی است:

• ــر 	 ــر و اصالح پذی ــردی تکرارپذی ــی و فراگ ــدی غیرخط ــی فراین کار علم
ــد  ــاق می افت ــه در خــالل آن اتف ــی ک ــالت اطالعات اســت، در نتیجــه تعام
فرآینــدی غیرخطــی اســت کــه از مرحلــه ایــده و ظهــور مســئله تــا مرحلــه 
تدویــن متــن نهایــی )هــر فرمــت و قالــب، از قضــاوت و داوری گذشــته و 

ــه دارد. ــی ادام ــالت اطالعات ــی تعام ــوان خروج ــده( به عن تثبیت ش

• در کارهــای علمــی، فرآیندهــای موجــود در تعامــالت اطالعاتــی به صــورت 	
ــر  ــاد آن ب ــا ابع ــه ی ــر مرحل ــر در ه ــالح و تغیی ــان دارد، اص ــوازی جری م

کلیــت آن اثرگــذار اســت.

• ــی 	 ــزار جایگاه ــاوری- اب ــت فن ــذار اســت و باف ــه اثرگ ــه الی ــت در س باف
ــی دارد. ــی و بیرون ــت درون ــه باف هم پای

• تقارن در اثرگذاری در چهار فرآیند جریان دارد.	

تقــارن: تقــارن در ایــن مــدل از نــوع اصــل تقــارن مطــرح در اصــل ســوم »اصــول برنامــه 
ــزودن  ــا اف ــه ب ــر، 1392( البت ــی و ماه ــور و برســاخت گرایان اجتماعــی )ربان ــوی« بل ق
 )Callon & Latour, 1992( »عامــل غیرانســانی، کــه هنــوز بــه مرحلــه »تقــارن تعمیم یافتــه

نمی رســد.

1( مدل غیر خطی اطالع جویی فاستر، 
شامل سه فرآیند هسته )آغاز، جهت گیری 

و تثبیت( است که تحت تأثیر عوامل 
سه گانه رویکرد شناختی، بافت درونی و 

بافت بیرونی قرار دارند.
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