Symmetrical Model of Information Interactions:
Redefining the Weight of Technology
in Information Interactions
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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 nonhuman in information interactions. It prevents human or nonhuman agents to exert absolute domination of the interaction.
In the symmetric model of information interactions, three layers
of contexts, including internal-cognitive context, externalenvironmental 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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هدف :بازبینی و بازتعریف فرایند تعامل با اطالعات با رویکرد جامعنگر
روش :دادههــای ایــن پژوهــش کیفــی بــه روش مصاحبــه نیمهســاختاریافته بــا  18نفــر گــردآوری و
تحلیــل مضمــون شــد.
یافتههــا :شــبکه تشــکیلدهنده تعامــات اطالعاتــی شــامل  5مضمــون فراگیــر اســت کــه از 23
مضمــون ســازماندهنده اســتخراج کردیــم .در ایــن شــبکه ،بــا کمــک مضمــون تقــارن ،چهــار مضمــون
دیگــر شــامل آغــاز ،جهتگیــری ،شبکهســازی و تثبیــت تفســیر میشــوند .تقــارن بــه مفهــوم نــگاه
نســبتا متــوازن بــه جایــگاه و اثرگــذاری تــوأم انســان و غیرانســان در تعامــل اطالعاتــی اســت .تقــارن
مانــع ســیطره مطلــق یکــی از ایــن دو بــر تعامــل اطالعاتــی میشــود .در مــدل متقــارن تعامــات
اطالعاتــی ســه الیــه بافتــاری شــامل بافــت درونی-شــناختی ،بافــت بیرونی-محیطــی و بافــت فنــاوری-
ابـزار ،تأثیــر تعیینکننــده دارنــد.
نتیجهگیــری :نــگاه جدیــد بــه تعامــل بــا اطالعــات آن را از محــدوده تفســیر از منظــر کاربــر انســانی
فراتــر میبــرد و در کنــار عوامــل غیرانســانی میبینــد .در ایــن رویکــرد عوامــل غیرانســانی را در
نقــش زیرســاخت و بافــت فناوری-اب ـزار ،همپــای عوامــل انســانی ،بافــت بیرونــی و درونــی دارای
اثــرات مشــخص میدانــد.
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دو رویکــرد عمــده حــوزه تعامــل انســان و اطالعــات عبارتنــد از :رویکــرد
سیســتممدار و کاربرمــدار ( ،)Agarwal, 2015بــه تبــع آن دو حــوزه کانونــی
و پژوهشــی تثبیتشــده تحقیقاتــی آن ،بازیابــی اطالعــات و رفتــار اطالعیابــی
هســتند (.)Fidel, 2012; Rochester & Vakkari, 1998
حــوزه بازیابــی اطالعــات مبتنــی بــر دیدگاههــای سیســتممدار اســت.
دیدگاههــای سیســتممدار بــر تعامــات انســان بــا سیســتم تمرکــز دارنــد و منابــع
اطالعــات و نحــوه اســتفاده از آنهــا را بــا دیدگاهــی عینــی مطالعــه میکننــد .امــا
دیدگاههــای حــوزه رفتــار اطالعیابــی مبتنــی بــر رویکــرد انســانمدار اســت و بــر
1
نیازهــای مــردم بــه اســتفاده از منابــع اطالعاتــی در محیطهــای اطالعاتــی خــاص
تاکیــد دارنــد (.)Lakshminarayanan, 2010
از نظــر تاریخــی ،تــا دهــه  1970رویکــرد غالــب در تحقیقــات ،سیســتممدار
بــود ( .)Vakkari, 1999امــا از دهــه  ،1970مطالعــات بــه ســمت فــرد بــه عنــوان
یــک جســتجوگر خالــق و کاربــر اطالعــات تغییــر کــرد ( .)Case & Given, 2016در
ت دیگــری کــه کاربرمــدار
نتیجــه مطالعــات از رویکــرد سیســتم محــور ...بــه جه ـ 
نیــز بــود تغییــر کــرد ( .)Choo & Auster, 1993: 39امــا در هــر دو رویکــرد ،مفاهیــم
سیســتم و کاربــر ،بســیار انتزاعــی و کلــی هســتند و تعریــف روشــن ندارنــد (یورلند،
 .)1395هــر یــک از ایــن دو رویکــرد جنبههــای گزینشــی از یــک فرآینــد یکســان
را برجســته و فرآیندهــای مشــابه را بــا زبــان متفاوتــی بازنمایــی میکننــد (& Spink
 .)Cole, 2006البتــه محققانــی چــون )1993( ,Belkin, Marchetti & Cool؛ Ingwersen
()1996؛ )1995( Marchionini؛  )1988( Saracevic & Kantorبــر لــزوم اتصــال و
ارتبــاط هــر دو حــوزه تاکیــد کردهانــد (.)Vakkari, 1999
بــرای نزدیککــردن ایــن رویکردهــا ،ابتــدا دیــدگاه مبتنــی بــر ارائــه
سیســتمهای تعاملــی و انســانیتر شــکل گرفــت و در نهایــت تالشهایــی بــرای
ارائــه مدلهــای کلنگرتــر و ایجــاد نگاهــی متقــارن در برخــورد بیــن سیســتم
و کاربــر متمرکــز شــد .امــا بهنظــر میرســد موفقیــت کاملــی در ایــن زمینــه
حاصــل نشــده اســت ( .)Fidel, 2012علیرغــم تــاش بــرای ارائــه مدلهــای
جامــع بــرای تفســیر ایــن فرآینــد ،دو مشــکل عمــده در آنهــا وجــود دارد :جایــگاه
فنــاوری و عوامــل غیرانســانی در تعامــات اطالعاتــی یــا نادیــده گرفتــه میشــود

فصلنامه مطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | دوره  ، 31شامره ( 4زمستان )1399

مدلمتقارنتعاملاطالعاتی:بازتعریفیاز
جایگاهفناوریدرتعاملاطالعاتی*

و یــا ابــزاری بیــش نیســت ،گســتره فرآینــد تعامــل اطالعاتــی بــه شــکل انتزاعــی
توصیــف میشــود و بــدون توجیــه در نقطـهای فرضــی و انتزاعــی پایــان مییابــد.
در پژوهــش حاضــر بــدون درگیرشــدن در پیشفرضهــای رویکردهــای بــاال
بررســی ابعــاد و مضامیــن تشــکیلدهنده شــبکه مضامیــن تعامــات اطالعاتــی
بــه روش تحلیــل مضمــون انجــام شــده اســت ،بــی آنکــه هیچیــک از اجــزای
تعامــات بــرای ارائــه مدلــی جامــع حــذف شــود .پرسـشهایی کــه ایــن پژوهــش
را هدایــت کــرده اســت اینهــا بــوده اســت :کــدام مضامیــن شــبکه مضامیــن فرآینــد
تعامــل اطالعاتــی را تشــکیل میدهنــد؟ هــر یــک از ایــن مضامیــن چــه ابعــاد و
ویژگیهایــی دارنــد؟ مــدل تعامــات اطالعــات مبتنــی بــر مضامیــن استخراجشــده
,چــه شــاخصهها و ویژگیهایــی دارد؟

روششناسی

دادههــا بــا انجــام مصاحبههــای عمیــق نیمهســاختیافته فــردی (گفتگــوی دو نفــره
رو در رو) بــا  18مشــارکتکننده گــردآوری و بــا روش تحلیــل مضمــون بــر اســاس
چارچــوب تحلیــل مضمــون بــراون و کالرک بــا نرمافــزار  MAXQDA 2020تحلیــل
شــد .کدگذاریهــا بــا رویکــرد اســتقرایی انجــام گرفــت .مصاحبههــا بــا پژوهشــگران
علــوم انســانی و اجتماعــی اجــرا شــد کــه در دوره انجــام ایــن پژوهــش هــر هفتــه
حداقــل  10ســاعت در کتابخانههــای پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی
بــرای پژوهــش ســپری میکردنــد  .1مصاحبهشــوندگان هدفمنــد انتخــاب شــدند.
کرانــه پایــان نمونهگیــری و گــردآوری شــاخص اشــباع نظــری بــود.
ک سهسویهســازی)Nowell, L. S. et al, 2017( 2
در ایــن پژوهــش از تکنیــ 
بــرای تقویــت اعتبــار در مرحلــه تحلیــل دادههــا بهــره بردیــم .بدیــن ترتیــب کــه
بــرای کاســتن از احتمــال ســوگیری ،بعــد از کدگذاریهــا و نامگــذاری مضامیــن،
تــا حــد امــکان آنهــا دوبــاره بــا مصاحبهشــوندگان بررســی شــدند و نظــرات آنهــا
مجــددا اعمــال شــد .چنیــن فرآینــدی باعــث شــد ،کدهــا و مضامیــن بــا مفاهیــم
 .1بــه دلیــل اشــتغال پژوهشــگر در زمان
ذهنــی مصاحبهشــوندگان همنوایــی بیشــتری پیــدا کنــد.
انجــام ایــن پژوهــش در پژوهشــگاه علــوم
انســانی ،امــکان انتخــاب و دسترســی بعــد
بــرای شناســایی مضامیــن ســازنده شــبکه مضامیــن فرآینــد تعامــل اطالعاتــی و
از مصاحبــه بــرای کنتــرل مجــدد دادههــا
ابعــاد آن ،دادههــای حاصــل از مصاحبههــا ،در ســطح جملــه و در صــورت نیــاز (کــه دارای اهمیــت باالیــی بــود) در جامعه
پژوهشــگران مراجعهکننــده بــه کتابخانــه
واحــد معنایــی باالتــر ،بررســی و کدگــذاری شــد .بــا احتســاب همپوشــانی  126وجود داشــت.
2. Triangulation
و بــدون آن 120 ،کــد اولیــه اســتخراج شــد .فراوانــي بســامد آنهــا  1284کــد بــود
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(جــدول  .)1در ایــن مقالــه بــه دلیــل محدودی ـت ،تنهــا نمونــه  2کــد بــه همــراه
شــواهد در جــدول  1ذکــر شــده اســت:
جدول  .1نمونه کدهای اولیه به همراه شاهد متنی
فراواني

شاهد متنی

1

جهتدهی توسط عامل انسانی

63

« بیشــر نظــر افــراد بــود امــا،
خــودم هــم مهــم بــودم» (م.)15.

2

نقــش زیرســاخت و فنــاوری در رونــد و
قــدرت پژوهــش

6

«ایــده زیــاد دارم....متاســفانه چــون
منابــع اطالعاتــی محــدود اســت و ابـزار
اطالعاتــی ( »...م.)12.

رديف

کدهای اولیه

کدگــذاری و ســاخت مضامیــن بــا رعایــت مراحــل موجــود در چارچــوب بــراون
و کالرک شــامل آشناشــدن بــا متــن ،ایجــاد کدهــای اولیــه ،شــناخت مضامیــن ،ترســیم
شــبکه مضامیــن ،تحلیــل شــبکه مضامیــن و تدویــن گــزارش ()Braun& Clarke, 2012
پیــش رفــت .بررســیهای مجــدد تحلیــل دادههــا و سهسویهســازی بــا کمــک
مصاحبهشــوندگان ،منجــر بــه تغییراتــی در تعــداد کدهــا و مضامیــن شــد .خالصــه
تحــوالت ایــن مراحــل اینکــه ،کدهــای اولیــه بــا بررســی مجــدد از  126بــه  120کــد،
مضامیــن پایــه از  67مضمــون بــه  58مضمــون و تعــداد مضامیــن ســازماندهنده از
 31مضمــون بــه  23مضمــون اصــاح پیــدا کردنــد .چــون تحلیــل دادههــا بــا رویکــرد
اســتقرایی انجــام شــد ،تنها از منظــر دادههــای موجود بــه تعریف مضامین استخراجشــده
پرداختیم.
جــدول  ،2بخــشنمونــهای از نحــوه شــکلگيري مضامیــن فراگیــر در تحليــل
مصاحبههــا را نشــان ميدهــد .در ایــن مرحلــه بهجــزء از مضامیــن فراگیــر3 ،
عنصــر مبنایــی بافــت درونــی ،بافــت بیرونــی و بافــت فنــاوری نیــز شناســایی شــد.
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جدول .2بخشنمونهای از نحوه شکلگيري  5مضمون فراگیر
بافت

ردیف

مضامین
فراگیر

بسامد

4

تثبیت

203

مضامین
سازماندهنده

بسامد

مضامین پایه

بسامد

32

تأثیر نوع
و حیطه
موضوعی
تأثیر خاستگاه
ایده و مسئله

30

تأثیر نوع و
خاستگاه
مسئله و نیاز

2

کدهای
اولیه

تأثیر حیطه
موضوع در
روند پژوهش
تأثیر خاستگاه
ایده و مسئله
بر نوع
پژوهش

یافتهها

از تحلیل دادههای پژوهش 5مضمون فراگیر به شرح زیر استخراج شد (تصویر .)1

مسئله و نياز متاثر از
بافت

منشا ايده و مسئله

روند نياز متاثر از
انسان -فناوري

پاﻻيش و ارزيابي ايده
و مسئله

تقارن

قدرت خروجي متاثر
آغاز
تقارن �افت های
سه �انه

ابراز نياز اطﻼعاتي

قدرت عوامل فرا
پژوهشي و كﻼن

گ�ی
جهت �
شروع جستجو،
توسعه و هدايت آن

�
اطﻼعا�
تعامﻼت

مرور نتايج و گزينش
منابع مرتبط

ابعاد جلب موافقان و
همراهان

ت�ب�ت

ش�که سازی

نقش عﻼقه و باورهاي
پيشين

چرخه هاي تغيير
ربط
عينيت بخشي با
ساخت مفاهيم

قدرت نظريات و
پارادايم ها

ابعاد و تاثيرات
دسترسي به داده-
اطﻼعات

اثر نوع و
خاستگاه مسئله

غيرانسان تغيير
دهنده

عامل انساني موثر

مانع بين زباني و
چند زباني

مسئله بين رشته اي
و زبان موضوعي

فراپژوهش تغيير
دهنده

جلب موافقان و
همراهان

تصوير .١شبكه مضامين تشكيﻞ دهنده تعامﻼت اطﻼعاتي

تصویر .1شبكه مضامين تشکیل دهنده تعامالت اطالعاتی

از تحلیــل دادههــا شــبكه مضاميــن مرتبــط بــا عناصــر متنــي و پيرامتنــي مهــم
در بازيابــي ترســیم شــد (تصویــر .)1در ایــن مــدل مضمــون فراگیــر را بــه شــرح
زیــر شناســایی کردیــم:
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 )1آغاز
از مجمــوع كدهــاي اوليــه استخراجشــده از مصاحبههــا ،تعــداد  29کــد اولیــه
بــا بســامد  384مربــوط بــه فرآینــد آغــاز بــود .ایــن مضمــون فراگیــر متشــکل از 3
مضمــون ســازماندهنده بــود :منشــأ ایــده و مســئله ،رونــد نیــاز متاثــر از انســان و
فنــاوری ،مســئله و نیــاز متاثــر از بافــت.
مصاحبهشــوندهها منشــأ ایدههــا و مســئله اطالعاتــی را در چنــد دســته تقســیم
میکردنــد کــه شــامل طیفــی از ایدههــا یــا مســائل گنــگ و مبهــم تــا مســئله
واضــح و مشــخص بــود:
« تــوی ذهنــم چیزهــا هســتند کــه جــوالن میدهنــد و دائــم بــه صــورت
خیلــی مبهــم گاهــی اوقــات ذهــن مــا را خیلــی درگیــر خــودش میکننــد
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 میرســی  ...میتونیــم روشــی یــا الفــاظ
و کلماتــی کــه بتوننــد اون ابهامــی کــه ...یــا موضــوع مبهمــی کــه تــو ذهــن
شــکل گرفتــه رو بــا اســتفاده از ابــزار درســت[...که] گاهــی اوقــات خیلــی زود
پیــدا میکنیــد و گاهــی اوقــات ســه ســال چهــار ســال طــول میکشــه تــا اون
ابــزار بیانــش پیــدا بشــه» (م.)3.

آنهــا خاســتگاه و منشــأ مســائل و ایدههــای مشــخص یــا نیمهمبهــم را کــه
بنمایــه نیــاز اطالعاتــی و ســرآغاز تعامــات اطالعاتــی اســت ،در چنــد بعــد
شــامل نحــوه بــروز و ظهــور آن ،عوامــل تقویــت ،تضعیــف ،تغییــر یــا حــذف آن
و همچنیــن بســترهای آن تفکیــک میکردنــد .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،
فراهمشــدن پتانســیل بــرای پیگیــری عالیــق قدیمــی ،دریافــت ایــده از دیگــری و
مــوارد مشــابه بــود.
در پژوهشهــای پیشــین ،ســر منشــأ تعامــات اطالعاتــی را بــه عواملــی ماننــد
شــکاف اطالعاتــی ،دانــش ضمنــی ،وظیفــه و ....نســبت دادهانــد .یافتههــای مــا
نیــز مؤیّــد همیــن اســت .برخــی یافتههــای هــر بخــش از تحلیلهــای 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 دانشگذاشــته شــما بــه اون معلومــات قبلــی شــما برمیگــرده
کــه اون دغدغــه ذهنــی را ایجــاد کــرده( »..م.)9.
عالقــه و خواســته« :بعــد کــه دفــاع رســاله دکتریــم و کــردم و خــودم شــدم،
ایــن دغدغــه خــودم را پیگیــری کــردم و در قالــب طــرح پژوهشــی داخلــی
پژوهشــگاه مدونــش دارم میکنــم» (م.)3.

نیــاز و مســئله متاثــر از بافــت :بافتهــا و بســترهای مختلــف در پیدایــش ایــده
و مســئله اطالعاتــی دخیــل هســتند .گســتره آن از بســتر خالقیــت تــا وظیفهمــداری
و جبــر گســترده اســت:
بســتر خالقیــت ،بســتر وظیفهمــداری ،بســتر جبــر ،بســتر عالقــه و خواســته
درونــی ،بســتر امــر اجتماعــی ،و «دیگــری» در تدویــن ایــده و نیــاز اطالعاتــی.

رونــد نیــاز متاثــر از انســان-فناوری :عوامــل انســانی ،فنــاوری ،و ابــزار
در ترجیــح یــا کنارگذاشــتن یــک ایــده یــا مســئله اطالعاتــی دخیــل بودنــد.
مصاحبهشــوندهها بــه جایــگاه فنــاوری و ابــزار در تعامــات اطالعاتــی بهعنــوان
عاملــی در تعییــن رونــد آن اشــاره داشــتند کــه در ســایر مطالعــات (غیــر از
اینگســتروم) بهنــدرت مشــاهده شــد:
«راســتش  ...هــر دوتــا بــود ،هــم انســانی و هــم فنــاوری .بــرای اینکــه اون کلیاتــی

کــه تــو ذهنــم اومــده را بفهمــم اول مجبــور شــدم چنــد مقالــه را تــوی اینترنــت و
پایگاههــا پیــدا کنــم و بــه صــورت کامــل مفهومــی بخونــم و مشــورتهایی هــم

بگیــرم» (م.)8.

 )2جهتگیری
فرآینــد جهتگیــری بــه عنــوان یکــی از  5مضمــون فراگیــر ایــن پژوهــش،
از مجمــوع  34کــد اولیــه بــا بســامد  243تشــکیل شــد و شــامل  7مضمــون
ســازماندهنده اســت )1 :پاالیــش و ارزیابــی ایــده و مســئله )2 ،ابــراز نیــاز
اطالعاتــی )3 ،شــروع جســتجو )4 ،توســعه و هدایــت آن )5 ،مــرور نتایــج و
گزینــش منابــع مرتبــط )6 ،چرخههــای تغییــر ربــط )7 ،عینیتبخشــی بــا ســاخت
مفاهیــم و ابعــاد و تأثیــرات دسترســی بــه داده-اطالعــات.
جهتگیــری فرآینــدی پیچیــده اســت کــه متأثــر از فرآینــد آغــاز اســت و
بــر فرآیندهــای شبکهســازی و تثبیــت تأثیــر دارد .انتخابهــا و تعامــات ایــن
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مرحلــه میتوانــد بــه ادامــه و یــا مســکوت مانــدن ســایر مراحــل تعامــل منجــر
شــود .منظــور از تأثیــرات ،نــوع غیرخطــی ،همــراه بــا چرخههــای ارجاعــی اســت.
فرآینــد جهتگیــری شــامل طیفــی از اقدامــات و تصمیمــات اســت؛ از مــوارد
انتزاعــی و ذهنــی ماننــد ارزیابــی هزینــه کارکــرد تــا مــوارد کامــا عینــی و عملــی
انجــام جســتجو ،مطالعــه و بررســی منابــع دریافتــی .اقدامــات و تصمیمــات فراینــد
جهتگیــری عبــارت اســت از:
پاالیــش و ارزیابــی ایــده و مســئله :در ایــن بخــش ،پــرورش و تقویــت ایدهمســئله
از خــال پاالیشهــای چندگانــه و ارزیابــی آن براســاس فاکتورهــای قابلیــت
اجــرا و پیادهســازی ،پتانســیل موجــود در آن ،تازگــی و کلیشــهاینبودن ،انجــام
میگیــرد و بــر رضایــت ،احســاس درونــی ،روانــی و عاطفــی در رونــد تعامــات
اطالعاتــی اثرگــذار اســت.
قابلیــت اجــرا و پیادهســازی« :اگــر ابــزارکار و زیرســاخت الزم نباشــد ،معمــوال

معــوق میگــذارم تــا زمانــی کــه بشــود» (م.)4.
تازگــی مســئله« :بــا صحبــت بــا اســاتید و فکــر خــودم کــه موضــوع جدیــد هســت
و بعــدش نتیجــه خوبــی میــده بعــدش میشــه باهــاش کارهــای زیادتــری کــرد  ...یــه
انگیــزهای میشــد» (م.)18.

ابــراز نیــاز اطالعاتــی :مصاحبهشــوندگان ابــراز نیــاز را در دو ســطح مدنظــر
داشــتند :تبدیــل ایــده بــه نیــاز اطالعاتــی و ســطوح ابــراز آن .هــر ایــدهای کــه
از مرحلــه پاالیــش و ارزیابــی بگــذرد ،میتوانــد در قالــب نیــاز اطالعاتــی بیــان
شــود .البتــه ایدههایــی کــه بــه مرحلــه نیــاز میرســند همــواره بهراحتــی و
بهروشــنی قابــل بیــان نیســتند:
«یکــی دغدغـهای بــود کــه قدیمیتــر بــود و شــاید بــه ده ســالی تــو ذهنــم هــی مانــور

مـیداد 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 پایـهای آغــاز کاوش،
بازبینــی و بهبــود کاوش ،همچنیــن ردگیــری اســتنادات و زنجیرهســازی اســت.
طــی آن فعالیتهــای متنوعــی ماننــد ،رجــوع بــه منابــع قابــل کاوش ،بســط
جســتجو بــا کلیدواژههــای متفــاوت ،گســتردن حــوزه جســتجو (زیرســاخت-نوع)
و کشــف منابــع مرتبــط بــا اســتفاده از ارجاعــات و زنجیرههــا انجــام میگیــرد.
برخــی از فعالیتهــا بــرای بســط حــوزه و برخــی نیــز بــرای عمقبخشــی و
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افزایــش تمرکــز انجــام میگیــرد (مثــا بســط جســتجو بــا کلیدواژههــای متفــاوت
و گســتردن حــوزه جســتجو (زیرســاخت-نوع) بــرای بســط و ردگیــری زنجیــره
اســتنادات و ارجاعــات بــرای عمقبخشــی و افزایــش دقــت).
بسط جستجو:
«من معموال در وب سایت  ....جستجو میکنم و مقاالتی که مرتبط هستند با
کلیدواژههای مختلف .دانلود میکنم ،میخوانم» (م.)4.

هدایــت و هدفمنــدی جســتجو بــا پیگیــره زنجیــره منابــع و بررســی
اســتنادات:
«از استناداتشــون ،از فهرســت منابعشــون و اینــا اســتفاده میکــردم ،اینــا
راهنمایــی میکــردن» (م.)2.

مــرور نتایــج و گزینــش منابــع مرتبــط :ضمــن انجــام کاوش و در زمــان اتمــام
هــر یــک از جلســات آن اتفــاق میافتــد .چنیــن فرآینــدی چرخــهای ادامــهدار
اســت و تــا آخریــن مرحلــه تعامــل اطالعاتــی (ارائــه خروجــی) ادامــه دارد .ایــن
فرآینــد از  4مضمــون پایــه شــامل ،مــرور نتایــج ،پاالیــش نتایــج و تعییــن منابــع
مرتبــط ،گزینــش از میــان منابــع مرتبــط ،همچنیــن تأثیــر بافــت منبــع بــر انتخــاب
آن اســت .دادههــا نشــان داد مضمــون چهــارم بــر  3فرآینــد قبلــی تأثیرگــذار اســت.
مــرور و پاالیــش نتایــج و تعییــن منابــع مرتبــط« :بــرای مــن مهــم نیســت کــه
همــه مقــاالت را بخوانــم ،چکیــده را کــه مطالعــه میکنــم بــه مــن میگــه کــه
بــه دردم میخــوره یــا نــه» (م.)4.

چرخههــای تغییــر ربــط :چــون فعالیتهــای موجــود در تعامــات اطالعاتــی،
چرخ ـهای و تکــراری هســتند ،قضاوتهــا و انتخابهــای مراحــل قبلــی آن نیــز،
ســاختارهایی ســخت و ثابــت نیســتند ،بلکــه در هــر مرحلــه امــکان بازبینــی و
قضــاوت در آنهــا وجــود دارد .بنابرایــن تغییــر ربــط میتوانــد در منابــع اطالعاتــی
اعــم از انســانی و غیرانســانی اتفــاق بیافتــد .ایــن فرآینــد برمبنــای دو مضمــون
پایــه شناســایی شــد )1 :چرخههــای قطعیت-عــدم قطعیــت ،و  )2تغییــر ربــط بــر
اســاس معیارهــای علمــی.
«باالخــره هــر چیــزی بنویســی نقصهایــی داره .مــن هــم ایــن نقصهــا را
زمــان دفــاع بــا صحبتهــای داور فهمیدم.کــه آره ایــن هــم خیلــی کامــل
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نیســت ایــن هــم یــه نقصهایــی داره» (م.)15.

آنچــه را کــه در چرخههــای قطعیت-عــدم قطعیــت و بررســی ربــط براســاس
معیارهــای علمــی میگــذرد ،شــامل دورههایــی از اطمینــان و آرامــش و متعاقــب
آن دورههــای ســردرگمی و حتــی ناامیــدی اســت:
«زمانــی کــه مبانــی را مینوشــتم ،چــون اونــا آمــاده بــود فقــط میخواســت
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 دادههــا شــدم از
همــون جســتجوی دادههــا مشــکل پیــش اومــد تــا زمانــی کــه دادههــا را تبدیــل
کنــی بــه یــه مــدل واقعــی کــه میخــوای جــواب بــده ...آره اون مرحلههــا یــه
مقــداری یــاس و ناامیــدی داشــتم و پیشــیمانی» (م.)1.

تغییــر ربــط میتوانــد در نتیجــه قضاوتهــای ربــط براســاس معیارهــای علمــی
باشــد و یــا اینکــه در نتیجــه عوامــل غیرعلمــی:
«گمانــم ایــن بــود کــه بحــث مثــا روش نشانهشناســی میتونــه روش بیــان مــن
بــرای ایــن دغدغــه و بحــث علمــی باشــه .چنــد ماهــی روش مانــور دادم دیــدم
 ...اون طــوری هــم کــه میخواســتم پاســخگوی اون کاری کــه میخواســتم
بکنــم نبــود (م.)3.

و یا فراپژوهشی و فراعلمی:
« وقتــی ایــن برچســبه وجــود دارد ،اون اســتناد بــه اون کارهــا بــه نوعــی یــا
غیرعــرف تلقــی میشــود یــا اصــا ارزش شــمرده نمیشــود» (م.)4.

دسترســی بــه داده اطالعــات ،مســئلهای چندوجهــی اســت کــه هــم از ســایر
فرآیندهــای موجــود در تعامــات اطالعاتــی و فراپژوهشــی تأثیــر میپذیــرد
و هــم بــر ســایر فرآیندهــای موجــود در آن اثــر میگــذارد ،از ســه مضمــون
ســازماندهنده ،اســتفاده از منابــع قابــل دســترس ،تأثیــر دسترســی بــر رونــد
پژوهــش ،همچنیــن مســائل فراپژوهشبافــت در دسترســی و ســرعت فرآینــد،
تشــکیل شــد.
استفاده از منابع قابل دسترس:
«هــر چــی منابــع معتبــر دسترسیشــون راحتتــر باشــه ،احتمــاال از اونهــا
بیشــتر اســتفاده میکنــم ،ولــی بــوده کــه کتــاب خوبــی هــم بــود و معتبــر
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هــم بــود ،دسترســی نداشــتم ،بیخیــال شــدم....خب اگــه بــود وزن کارم باالتــر
میرفــت» (م.)8.

انتخابهای اجباری به دلیل نوع دسترسی:
« میخــوام بگــم کــه بــه هــر حــال ســعی کــردم تــا جایــی کــه میتونــم تالشــم
رو بکنــم کــه اون چیــزی کــه فکــر میکنــم بــه نظــر خــودم بایــد باشــد رو
از منابــع الکترونیکــی گرفتــه تــا منابــع کتابــی و چــاپ پیــدا کنــم و اســتفاده
بکنــم.و خــب اگــر نبــود مســلمه کــه پیــش نمیرفــت» (م.)9.

 )3شبکهسازی
منظــور از شبکهســازی در ایــن پژوهــش ،ایجــاد پیونــد و هماهنگــی بــا عوامــل
انســانی ،فنــاوری و زیرســاختی متفــاوت اســت تــا بتــوان در راســتای پیشــبرد
تعامــات اطالعاتــی از آنهــا بهرهمنــد شــد .شــبکههای حــول تعامــل اطالعاتــی
زمینههایــی بــرای تقویــت و قــدرت آن هســتند .ایــن شــبکهها ،کــه بــه تعبیــری
موافقــان و همســویان تعامــل اطالعاتــی هســتند ،ابعــاد و ویژگیهــای متفاوتــی
دارنــد و میتواننــد فرآینــد تعامــات را دگرگــون ســازند.
ایجــاد شــبکهها امــری چندوجهــی اســت کــه موانعــی درونــی و بیرونــی در آن
اختــال ایجــاد میکنــد ،از جملــه ،مســائل بینزبانــی -چندزبانــی و بینرشــتهای،
کــه در مواقعــی بــه عامــل ضدشــبکه موافقــان مبــدل میگردنــد .از مجمــوع كدهاي
اوليــه تعــداد  32کــد بــا بســامد  435تکــرار مربــوط بــه فرآینــد شبکهســازی بــود.
ایــن مضمــون فراگیــر شــامل ایــن شــش مضمــون ســازماندهنده بــود :غیرانســان
ی مؤثــر ،مانــع بینزبانــی
(ابــزار ،فنــاوری ،زیرســاخت) تغییردهنــده ،عامــل انســان 
و چندزبانــی ،مســئله بینرشــتهای و زبــان موضوعــی ،فراپژوهــش تغییردهنــده،
تــاش بــرای جلــب موافقــان و همراهــان (شبکهســازی).
در نــگاه کالن بــه مضامیــن ســازماندهنده شبکهســازی ،مضامیــن بینزبانــی
و چندزبانــی ،بینرشــتهای و زبــان موضوعــی ،همچنیــن فراپژوهــش تغییردهنــده،
تــا حــدودی اختاللگــر شــبکه موافقــان بودنــد و غیرانســان و عامــل انســانی نیــز
کارکــردی دووجهــی داشــتند .فرآینــد جلــب موافقــان تحــت تأثیــر  5مضمــون
دیگــر قــرار داشــت.
غیرانســان تغییردهنــده :منظــور از غیرانســان ،ابــزار ،فنــاوری و زیرســاخت
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اســت .در پژوهشهــای اطالعیابــی بــا رویکردهــای پارادایمــی غالــب ،مــواردی
از بررســی جایــگاه غیرانســان در قالــب شــبکهای و متصــل مشــاهده نشــد .البتــه
پژوهشهــای تبــک )Tabak& Willson, 2012; Tabak, 2015( 1چنیــن نگاهــی
دارنــد ،کــه مبتنــی بــر رویکــرد نظریــه کنشگر-شــبکه متفــاوت از رویکــرد
پارادایمــی ایــن مقالــه اســت.
غیرانســان تغییردهنــده شــامل شــش مضمــون پایــه بــود :بهرهگیــری از ابــزار و
فنــاوری ،کارکــرد ابــزار در فرآینــد تعامــات ،تأثیــر ابــزار و زیرســاخت در الگــوی
رفتــاری ،همچنیــن کارکــرد ابــزار در ســرعت و قــدرت تعامــات ،تأثیــر توانایــی
بکارگیــری فنــاوری و فنــاوری در خدمــت فراپژوهــش .کــه دو مضمــون اخیــر بــر
چهــار مــورد قبلــی تأثیرگذارنــد.
«دادههایــی کــه الزم داشــتم از منابــع دادهای کــه تــوی اقتصــاد در اینترنــت
مرســوم اســت مثــل بانــک جهانــی مثــل صنــدوق بینالمللــی پــول بدســت
آوردم» (م.)18.

شــواهد مؤیّــد نقــش پررنــگ ابــزار و فنــاوری در فراینــد تعامــل بــا اطالعــات
بــود .آنهــا اذعــان داشــتند آنچــه بــا کمــک ابــزار و فنــاوری در تعامــات اطالعاتــی
انجــام میدادنــد ،بــدون آن غیــر قابــل انجــام یــا دچــار اختــال و دگرگونــی
میشــد:
« اگــر الکســا نبــود  ...بایــد روش نمونهگیــری دیگــهای انتخــاب
میکردیــم و حتــی کار هــم بیشــتر طــول میکشــید ... ،تغییــر
میکــرد .قطعــا تغییــر میکــرد» (م.)7.

1.Tabak
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عامــل انســانی مؤثــر :عــاوهبــر ابــزار کــه میتوانــد قــدرت ،ســرعت و دقــت
فرآینــد تعامــات اطالعاتــی را افزایــش دهــد و شــبکه را غنــا بخشــد ،عامــل دیگــر
بــا جایــگاه واال ،عامــل انســانی بــود .عامــل انســانی شــامل طیــف وســیعی از آحــاد
جامعــه ماننــد دوســتان ،اســاتید ،مدیــران و  ...بــود .عامــل انســانی نقشهــای
متفاوتــی از حامــی و مشــوق مادی-معنــوی تــا مخالــف داشــت .هــر انــدازه
موافقــان و همراهــان بیشــتری بــا یــک تعامــل اطالعاتــی و خروجــی آن باشــند،
قدرتــش باالتــر اســت.
بینزبانــی و چندزبانــی :مســئله بینزبانــی در حوزههــای تخصصــی ،مســئلهای
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جدیتــر اســت .در مــواردی مســئله بینزبانــی و چندزبانــی ،یکــی از عوامــل
شکســتدهنده شبکهســازی بــود:
«مانــع مــن هــم دسترســی بــه منابــع انگلیســی بــود ...بعضیاشــونم بــه زبانهــای
آلمانــی بــودن ...یــا فرانســوی بــودن کــه مــن نمیتونســتم بخونم.اینهــا در

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

بینرشــتهای و زبــان موضوعــی :ایــن مضمــون ســازماندهنده از  3مضمــون
پایــه از جملــه بینرشــتهای و پراکندگــی حــوزهای تشــکیل شــده بــود.
بینرشتهایشــدن ،گرچــه منجــر بــه بســط حوزههــا و بهرهگیــری از پتانســیل
رشــتههای مختلــف بــرای رفــع مســئله اســت ،امــا بــه همــان انــدازه میتوانــد
مانــع جاریشــدن تعامــات اطالعاتــی باشــد ،یــا آنــرا بــه ســطحینگری مبتــا
ســازد .مثــا دانــش کــم در حوزههــای جدیــد ،مانعــی در راه تعامــات بــود و
شبکهســازی را مختــل کــرد:
«خیلــی پیــش میآیــد ،بــه یــک موضــوع عالقهمنــد بشــم ،بخوانــم و یــک
دفعــه فکــر کنــم کــه دیگــر ســوادم بــه اینجــا نمیکشــد( »...م.)17.

فراپژوهــش تغییردهنــده :شــامل ســه مضمــون پایــه ،تأثیــر فشــار زمــان در
جســتجو-پژوهش ،نقــش عوامــل محیطــی ،اجتماعــی ،سیاســی و شــناختی در
گزینــش و جهتدهــی فراینــد ،همچنیــن تأثیــر نفــع ،زیــان و مشــوقها در فرآینــد
بــود .فراپژوهــش تأثیرگــذار در تعامــات اطالعاتــی شــامل مــوارد زیــر بــود:
الف) کمبود زمان:
«در مــورد موضوعــی کــه انتخــاب کــردم  ...بحــث هزینــه و درواقــع زمانــش
هــم مهــم بــود برام.اگــر میخواســتم در مــورد مفاهیــم کارکنــم ،زمــان خیلــی
زیــادی میخواســت» (م.)2.

ب) جلــب موافقــان و همراهــان :فرآینــد جلــب موافقــان کــه بــر مرحلــه
تثبیــت تأثیــر دارد ،از مــوارد فروپژوهــش و فراپژوهشــی تأثیــر میپذیــرد.
طــی فرآینــد هــر انــدازه بتــوان بــر موانــع غلبــه کــرد و از بســترهای
موجــود ،عوامــل انسانی-غیرانســانی بیشــتر بهــر ه گرفــت ،شبکهســازی
موفقتــر خواهــد بــود .ایــن مضمــون شــامل مضامیــن پایــه ،تــاش بــرای

127

فصلنامهمطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | دوره  ، 31شامره ( 4زمستان )1399

ایوب نازی | غالمرضا حیدری |
فزاده
رحامن رشی 
جلــب موافقــان و همراهــان (انسانی-غیرانســانی) ،همچنیــن جایــگاه موافقــان در
مناســبات قــدرت بــود.

طــی فرآینــد جلــب موافقــان ،چرخههــای حرکــت در حــال و گذشــته و پیونــد
آنهــا ،تــاش مســتقیم بــرای جلــب موافقــان از خــال ایجــاد زمینــه مشــترک و
بهرهگیــری از ابــزار و فنــاوری بــرای ازدیــاد همراهــان انجــام میگرفــت .ایــن
فرآینــد از فاکتورهایــی ماننــد قــدرت خروجــی تعامــات ،همچنیــن قــدرت ،نفــوذ
و مناســبات سیاســی اجتماعــی تیــم پژوهشــی تأثیــر میپذیرفــت .جلــب موافقــان
(شبکهســازی) بــا چرخههــای حرکــت در حــال و گذشــته و پیونــد آنهــا:
« بــا چنــد نفــر پیــش کســوت کــه ایشــان را در مناصــب مختلــف تجربــه کــرده
بودند صحبــت کردیــم( » ...م.)12.

 )4تثبیت
مضمــون فراگیــر تثبیــت مشــتمل بــر  24کــد اولیــه بــا بســامد  203تکــرار بــود .در
دل آن  6مضمــون ســازماندهنده قــرار داشــت .نــوع و خاســتگاه مســئله ،قــدرت
نظریــات و پارادایمهــا ،عالقــه و باورهــای پیشــین ،ابعــاد جلــب موافقــان و
همراهــان (شبکهســازی) ،قــدرت عوامــل فــرا پژوهشــی و کالن و عوامــل دخیــل
در تثبیــت قــدرت خروجــی .ایــن بخــش تحــت تأثیــر ابعــاد و عوامــل متفــاوت
انســانی ،غیرانســانی ،فنــاوری و کالن دیگــر قــرار داشــت .در ایــن مرحلــه خروجی
نهایــی تعامــات اطالعاتــی بایــد در مقابــل عوامــل تضعیفکننــده قــدرت کافــی،
انســجام و ســاختار مناســبی داشــته باشــد .هــر انــدازه بــه باورهــا و ســاختارهای
مــورد پذیــرش و عــام نزدیکتــر باشــد ،تثبیــت جایــگاه آن راحتتــر اســت.
گســترش تعامــات اطالعاتــی بــه مرحلــه ارائــه خروجــی از آنجــا اهمیــت
دارد کــه در رویکردهــای رایــج تنهــا بــه یــک بــرش از فرآینــد اطالعجویــی
و اطالعیابــی بســنده میشــود ،زیــرا پــس از انتخــاب منبــع و تعییــن میــزان
ربــط ،گویــی کار تمــام اســت و داوری یــا بازبینــی دیگــران وجــود نــدارد! در
آنهــا علیرغــم وجــود چرخههــای ارزیابــی و قضــاوت ربــط ،تعامــل بــا ســامانه
بهشــکلی ناقــص مطــرح اســت .بررســی مدلهــای موجــود مشــخص نســاخت
کــه دلیــل رهــا کــردن تمــام تعامــات در یــک نقطــه پایانــی فرضــی انتزاعــی
چیســت؟
آنچــه واقعــا اتفــاق میافتــد و مصاحبههــای ایــن پژوهــش نیــز مؤیّــد آن
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اســت ،تعامــل بــا اطالعــات از جملــه ارزیابــی ،اصــاح و قضــاوت ربــط تــا مرحله
ارائــه خروجــی در شــکل نوشــته ،ســخنرانی و ...ادامــه دارد .آخریــن مرحل ـ ه در
شــکل رســمی ،پذیــرش خروجــی بعــد از داوری و یــا نقــد و بررســی اســت .آنچــه
بــرای مراحــل اول اطالعیابــی الزم اســت ،بــرای مرحلــه اعمــال نظــر داور ،پاســخ
بــه نقدهــا و امثــال آن نیــز الزم اســت:
«هــر چیــزی بنویســی نقصهایــی داره .مــن هــم ایــن نقصهــا را زمــان دفــاع
بــا صحبتهــای داور فهمیدم.کــه آره ایــن هــم خیلــی کامــل نیســت ایــن هــم
یــه نقصهایــی داره» (م.)15.

بنابرایــن بــرای پاســخ بــه نقدهــا و رفــع نقصانهــای موجــود ،تعامــات
اطالعاتــی هماننــد مراحــل اول جریــان دارد .بنابرایــن فراینــد تعامــل اطالعاتــی
شــکل گرفتــه حــول یــک مســئله ،تنهــا بــا شکســت و رســیدن بــه بنبســت ،یــا
تولیــد خروجــی تثبیتشــده (مــورد قبــول کــه نیــازی بــه تغییــرات نــدارد) پایــان
میگیــرد .بــه بیــان روش ـنتر ســرآغاز تعامــات اطالعاتــی مســئلهای درونــی یــا
جبــر بیرونــی و مــوارد مشــابه اســت و آنچــه ســبب پایــان فرآینــد چنیــن تعامالتــی
اســت ،رســیدن بــه تثبیــت (خروجــی بــا ثبــات) اســت.
قــدرت نظریههــا و پارادایمهــا ،از عوامــل مؤثــر در سرنوشــت و قابلیــت
پذیــرش (تثبیــت) خروجــی تعامــات اطالعاتــی اســت .نظریههــا و پارادیمهــا
کارکــردی دوگانــه بــر خروجــی دارنــد ،آنهــا میتواننــد فشــارهایی بــر رونــد و
شــکل خروجیهایــی کــه بــا آنهــا در تناقــض اســت ،وارد ســازند و خروجــی را
گرفتــار نقدهــا و فشــارهای زیــادی ســازند ،در نتیجــه تعامــات اطالعاتــی فراوانــی
از ســوی موافقــان و مخالفــان و خــود تولیدکننــدگان آن بــه جریــان بیفتــد:
«پنلــی تــوی گــروه برگــزار شــده بــود کــه نتیجــه را ارائــه دادم ،بــه شــدت
باهــاش مخالفــت شــد ...کــه آقــا داری همهچــی را نقــض میکنــی ،مجبــور
شــدیم دو جلســه دیگــه گفتگــو را ادامــه بدیــم تــا مــن بتونــم تاحــدودی اونهــا
را قانــع کنــم ،خــب بــرای هــر مرحلــه هــم مجبــور بــه جم ـعآوری شــواهد
و منابــع جدیــد بــودم و چنــد جــا هــم نــوع بیانــم را تغییراتــی تــوش دادم»...
(م.)7.

ابعــاد جلــب موافقــان و همراهــان (شبکهســازی) :اینجــا ،تأثیــر شبکهســازی
بــر کیفیــت و شــکل خروجــی تعامــات اطالعاتــی مدنظــر اســت .ایــن مضمــون
مبتنــی بــر دو مضمــون پایــه اســت :تــاش بــرای جلــب موافقــان حــوزه علمــی

129

فصلنامهمطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | دوره  ، 31شامره ( 4زمستان )1399

ایوب نازی | غالمرضا حیدری |
فزاده
رحامن رشی 

و غیــر علمــی و تأثیــر شبکهســازی علمی-غیــر علمــی در قــدرت خروجــی .در
بخــش اول ،رعایــت ســاختارهای علمــی در نوشــتن و گــزارش یافتــه ،تــاش برای
جلــب رضایــت دیگــران در تدویــن نتایــج ،مطــرح شــد و در بخــش دوم تأثیــر
محدودیتهــای قالبــی بــر رونــد پژوهــش ،تأثیــر تــاش 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
مصاحبهشــوندگان برشــمرده شــد.جلب موافقــان چــه در حــوزه علمــی و چــه در
حــوزه غیــر علمــی:
«روایتــت روایــت مطقــم و چارچــوب منــدی باشــد ،مطمئنــا جامعــه علمــی
هــم قبــول میکنــه» (م.)2.

از جملــه آســیبها در کارهــای علمــی ،بــه دلیــل تــاش بــرای جلــب موافقــان و
یــا حفــظ حامیــان موجــود ،ســوگیری یــا خودسانســوری و مــوارد مشــابه اســت
کــه تأثیــرات نامناســبی بــر تعامــات اطالعاتــی دارد:
«یــک بحــث ایــن اســت کــه مــاچــون کارمــون علمــی هســت بایــد بــازده

و خروجــی داشــته باشــیم ،مقــاالت مــا بایــد چــاپ بشــه ،ســخنرانی رزومــه
علمــی خوبــی داشــته باشــیم و بــه ناچــار هســتیم یــه ســری کارهــا را ســوق

بدیــم بــه ســمت نــگاه غالــب در جامعــه و خــب ایــن جــزو بایدهاســت» (م.)9.

قــدرت عوامــل فراپژوهشــی و کالن ،از جملــه نقــش تــرس و تعهــد در
خودسانســوری در ارائــه یــا بازگویــی اطالعــات ،همچنیــن تأثیــر رفتارهــا و
هنجارهــای ضــد پژوهــش و قــدرت امــر اجتماعــی در پژوهــش بــود کــه تحــت
دو مقولــه عمدهتــر عوامــل فراپژوهشــی کالن و امــر اجتماعــی مطــرح شــد.
از جملــه عوامــل خودسانســوری و ناقصکــردن تعامــات اطالعاتــی،
تــرس و تعهــد در ارائــه و بازگویــی اطالعــات بــود کــه میتوانــد ناشــی از
ســاختارهای معیــوب دسترســی بــه اطالعــات ،واهمــه از عواقــب ناخواســته ،یــا
تعهــدات علمــی و اخالقــی باشــد .مــوارد اول ناشــی از فاکتورهــای غیرعلمــی
تحمیلشــده بــر خروجــی علمــی اســت کــه آنــرا تضعیــف میســازد:
«آمــار بیــس دادههــا را در پایــان نامــهام نــزدم یعنــی اطالعاتــی کــه  ...گفتــه
بــودم  ...پخــش نمیکنــم اطالعــات بیــس را .واقعــا هــم نــزدم یعنــی در ...
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پایــان نامــه بیــس دادههــا نیســت  ...بخاطــر همیــن محرمانگــی و اینــا» (م.)11.

رفتارهــا و هنجارهــای ضدپژوهشــی میتوانــد مانــع آغــاز تعامــات اطالعاتــی یــا
ســبب توقــف آن باشــد:
«اگــر بــه یــه نقطـهای میرســیدم کــه میگفتنــد نــه و اصــرار زیــادی میکردنــد،
مطمئنــا اون تحقیــق رو نگــه میداشــتم بــرای خــودم و یــه زمــان دیگـهای تــو
یــه فضــای مناســبتر انجامــش میدادم.بیخــود هزینــه نمیکــردم» (م.)11.

)5تقارن
مضمــون تقــارن حاکــی از قــدرت اثرگــذاری و اهمیــت تقریبــا برابــر عوامــل درگیر
در تعامــات اطالعاتــی بهصــورت همتــراز اســت .از آن بــرای انعــکاس اهمیــت
بافــت فنــاوری و حمایتهــای بیرونــی و برخــی مــوارد مغفــول در مطالعــات
اطالعیابــی کمــک گرفتــه شــد .ولــی فــارغ از رویکردهــای موجــود در عامیلیــت
یــا ابزاریــت فنــاوری مطــرح شــد .تقــارن مدنظــر مــا مبنایــی بــرای توضیــح
کارکــرد و اهمیــت بافتهــای مختلــف درونــی ،بیرونــی و فنــاوری -ابــزار اســت.
در مجمــوع  1کــد اولیــه بــا بســامد  28تکــرار بــه بــه تقــارن اختصــاص داشــت.
مــواردی از اهمیــت هــر یــک از بافتهــا وجایــگاه آنهــا مطــرح شــد .از دیــد
برخــی مصاحبهشــون دهها ،نبــود زیرســاختهای مناســب در کنــار فشــارهای
درونــی و بیرونــی تــوان اختــال در تعامــات اطالعاتــی دارد .همچنیــن وجــود
ابزارهــا و زیرســاختهای مناســب در کنــار عوامــل انســانی و غیرانســانی همــراه،
میتوانــد بســتری مناســب بــرای پیشــبرد تعامــات اطالعاتــی فراهــم ســازد:
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 رتبهبندی میزان اهمیت آنها را سخت یا غیر ممکن میدانستند:
«نــه نمیشــه  ...بــه صــورت کلــی نمیشــه تــراز گذاشــت کــه ابــزار اولویــت
داره ،کتــاب اولویــت داره یــا اشــخاص» (م.)2.

مــدل متقــارن تعامــل اطالعاتــی :تحلیــل دادههــای حاصــل از مصاحبههــا نشــان
داد کــه فرآینــد تعامــات اطالعاتــی متشــکل از  5مضمــون فراگیــر اســت کــه 4
مضمــون ،آغــاز ،جهتگیــری ،شبکهســازی و تثبیــت ،فرآیندهــای هســته تعامــات
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هســتند و تمــام اقدامــات و حرکتهــای موجــود در تعامــات اطالعاتــی از خــال
آنهــا قابــل تفســیر اســت .فعالیتهــای هــر فرآینــد ،بــر کلیــت تعامــل اطالعاتــی
تأثیرگــذار اســت .جهــت حرکــت ایــن فعالیتهــا 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 الیههــای س ـهگانه ،بافــت درونــی ،بافــت بیرونــی و بافــت فناوری-ابــزار
اتفــاق میافتــد (تصویــر .)2
نگاه متقارن

آغاز

تثبیت

تعامالاطالعاتي

شبکه سازي
بافت دروني
بافت فناوري-ابزار
بافت بیروني

نتیجهگیری

تصویر  .2مدل تعامالت اطالعاتی متقارن

تعامــل بــا اطالعــات صرفــا محــدود بــه اطالعیابــی نیســت .ایــن تعامــل فرآینــدی
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تکرارپذیــر اســت کــه از بــروز یــا اخــذ ایــده تــا تولیــد متــن تثبیتشــده ادامــه
دارد .علیرغــم شــباهت مــدل پیشــنهادی بــا مــدل غیرخطــی فاســتر ،)Foster, 2004( 1
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 پیشفرضها و ابعاد خاصی است:
•کار علمــی فراینــدی غیرخطــی و فراگــردی تکرارپذیــر و اصالحپذیــر
اســت ،در نتیجــه تعامــات اطالعاتــی کــه در خــال آن اتفــاق میافتــد
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
تثبیتشــده) بهعنــوان خروجــی تعامــات اطالعاتــی ادامــه دارد.
•در کارهــای علمــی ،فرآیندهــای موجــود در تعامــات اطالعاتــی بهصــورت
مــوازی جریــان دارد ،اصــاح و تغییــر در هــر مرحلــه یــا ابعــاد آن بــر
کلیــت آن اثرگــذار اســت.
•بافــت در ســه الیــه اثرگــذار اســت و بافــت فنــاوری -ابــزار جایگاهــی
همپایــه بافــت درونــی و بیرونــی دارد.
•تقارن در اثرگذاری در چهار فرآیند جریان دارد.
تقــارن :تقــارن در ایــن مــدل از نــوع اصــل تقــارن مطــرح در اصــل ســوم «اصــول برنامــه
قــوی» بلــور و برســاختگرایان اجتماعــی (ربانــی و ماهــر )1392 ،البتــه بــا افــزودن
عامــل غیرانســانی ،کــه هنــوز بــه مرحلــه «تقــارن تعمیمیافتــه» ()Callon & Latour, 1992
نمیرســد.

 )1مدل غیر خطی اطالعجویی فاستر،
شامل سه فرآیند هسته (آغاز ،جهتگیری
و تثبیت) است که تحت تأثیر عوامل
سهگانه رویکرد شناختی ،بافت درونی و
بافت بیرونی قرار دارند.
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