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از نویسندگان محرتم تقاضا میشود از ارسال مقاالتی كه مطابق شیوهنامه نیست خودداری فرمایند .رصفاً مقاالتی در نوبت داوری قرار
میگیرند كه مطابق شیوهنامه نگاشته شده باشند.

الف .شكل ظاهری

مقاله ها تایپ شده و حداکرث در  15صفحه و  5500کلمه
چكیده فارسی و انگلیسی در 350واژه برای مقاله تهیه و تنظیم شود.
آوردن نام ،رتبه علمی ،محل كار ،شامره متاس و پست الكرتونیكی نویسندگان الزامی است.
ىرباره اصطالحات و اسامی خارجی ،معادل خارجی آن در پانویس آورده شود.

ب .ساختار مقاله

ساختارمقالهبهرشحزیرتنظیمشود:
عنوان
نام ،نام خانوادگی و مرتبه علمی و وابستگی سازمانی پژوهشگر /پژوهشگران
چكیده ساختاریافته فارسی
مقدمه (بيان مسئله ،مبانی نظری ،پيشينههای پژوهش ،اهداف يا فرضيهها ،و مدل مفهومی پژوهش)

روششناسی (نوع پژوهش ،جامعه آماری ،منونه ،ابزار ،و روشهای آماری)
یافتهها
بحث و نتیجهگیری
مآخذ
چكیدۀ انگلیسی

ج .شیوهنامۀ ارجاعات و تنظیم مآخذ

 .1در منت
ارجاع به منابع به شیوه  APAباشد.
در منت مقاله پس از نقل مطالب ،نام خانوادگی نویسنده و سال انتشار در داخل پرانتز آورده شود.
آثا ِر دارای دو و سه نویسنده ،نام خانوادگی همه نویسندگان ،سپس سال انتشار اثر آورده شود.
آثار دارای سه تا پنج نویسنده ،فقط نام اولین نویسنده و به دنبال آن ،عبارت "و همکاران" و سپس سال انتشار اثر آورده شود.
در نقل قول مستقيم ،الزم است مطلبمدنظر در درون گيومه قرار گريد ،و سپسشامره صفحه مأخذ آورده شود.

 .2در فهرست مآخذ
مآخذ استفاده شده بهترتیب الفبای نام خانوادگی ،براساس شیوهنامه  APAدر پایان مقاله آورده شود .بهطور مثال:
مقاله
نام خانوادگی ،نام (سال انتشار) .عنوان مقاله .عنوان مجله ،دوره (شامره) ،شامره صفحههای ابتدا و انتهای مقاله.
تذكر :عنوان و دوره مجله به شكل ایرانیک /ایتالیك نوشته شود.
مثال :حری ،عباس ( .)1382مروری بر مفاهیم و نظریهها در قلمرو اطالعشناسی .اطالع شناسی.34 -9 ،)1( 1 ،
كتاب
نام خانوادگی ،نام (سال انتشار) .عنوان كتاب( .رشح ویرایش) .محل نرش :نام نارش.
تذكر :عنوان كتاب باید به شكل ایتالیك نوشته شود.
مثال :عظیمی ،حبیبالله ( .)1389مبانی نسخهشناسی در كتب خطی .تهران :سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران
پایاننامه
نام خانوادگی ،نام (سال دفاع) .عنوان پایاننامه .رشح نوع رساله و مقطع تحصیلی ،نام دانشگاه ،محل استقرار دانشگاه.
مثال :ناجی ،سعید ( .)1388بررسی تفاوتهای اساسی آمیخته بازاریابی در انتخاب پروتزهای جراحی ارتوپدی از نظر جراحان ارتوپد .پایاننامۀ
كارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مركز ،تهران.
منابع موجود در صفحه وب
نام خانوادگی ،نام (تاریخ انتشار) .عنوان .روز ،ماه و سال دسرتسی به مدرك موجود در صفحۀ وب به دنبال كلمۀ «بازیابی» (در فارسی) و
"( "Retrievedدر انگلیسی) ،نشانی دسرتسی مطابق آنچه در نوار نشانی درج شده است ،ب هدنبال «از» (در فارسی) و "( "fromدر انگلیسی).
مثال :شاهبداغی ،مریم ( .)1383تلفنی كه هیچكس برمن یدارد .بازیابی  21تیر  ،1383از Persianblog.com/maryamnaji

د .مقاالت مورد پذیرش

براساس آییننامۀ نرشيات علمی كشور ،مقاالت پژوهشی اولویت دارند و پذیرش مقاالت مروری ،طبق ضوابط مندرج در همین آییننامه
خواهد بود.

ه .فرایند داوری

نخست هیئت تحریریه ،مقاالت دریافتشده را بررسی و درصورت انطباق با موضوع و معیارهای نرشيه بهصورت بینام برای دو تا
سه نفر از داوران صاحبنظر ارسال میکنند.
هیئت تحریریه در قبول یا رد مقاالت دریافتشده آزاد است.
نرشيه در ویرایش ،و اصالح مقاالت آزاد است.
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Purpose: This paper reports a research that has examined the extent that

transliteration of Persian proper names at the National Library of Iran
(NLI) complies with the national and international standards.
Method: Data was collected from NLI Authority database and compared
with existing standards.
Findings: On the average, the letters “ ”صand “ ”ظshow highest level of
compliance with the standards, whereas the letter “ ”عshows the least.
The corporate body and geographic authority files were found to be
more in compliance than the Personal names one. Also, short vowels
were more in line with the standards than the long vowels.
Conclusion: Unavailability of a manual that helps transliteration is a
shortcoming. As a result, catalogers have generally relied on their variant
personal experience and/or trusted forms proposed by unauthorized
sources such translators, authors, or publishers.
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هــدف :ســنجش میــزان انطبــاق نامهــای آوانویســی نامهــای فارســی در
پایــگاه مســتندات کتابخانــه ملــی بــا اســتانداردهای ملــی و بیناملللــی
روششناســی :دادههــا از پایــگاه مســتندات کتابخانــه ملــی ایـران بــا اســتفاده
از ســیاهه وارســی گــردآوری و مولفههــای آنهــا بــا اســتانداردها مطابقــت
داده شــد.
یافتههــا :در پایگاههــای نــام اشــخاص ،تنالگانهــا و نامهــای جغرافیایــی
حــروف "ص" و "ظ" بیشــرین و حــرف "ع" کمرتیــن انطبــاق را با اســتانداردها
دارنــد .انطبــاق بــا اســتانداردها در پایگاههــای تنالــگان و جغرافیــا و در
مــورد مصوتهــای کوتــاه نســبت بــه مصوتهــای بلنــد ببیشــر بــود.
نتیجهگیــری :نبــود شــیوهنامه ،اتــکا بــه تجربــۀ شــخصی مستندســازان،
اعتــاد ایشــان بــه آوانویســی مرتجــان ،نویســندگان ،نــارشان ســبب
بیانطباقــی پایگاههــا بــا اســتانداردها اســت.
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مقدمه

پایــگاه مســتندات کتابخانــه ملــی ایــران درایجــاد اســتانداردهای کتابشناســی و
مستندســازی بــرای ایــران و منطقــه نقــش مهمــی دارد .امــا تحقــق ایــن امر مســتلزم
بهرهمنــدی از ابزارهــای گــردآوری ،پــردازش و انتقــال الکترونیکــی دادههــا در
محیطهــای چندزبانــه اســت .آوانویســی نامهــای خــاص بــا الفبــای التیــن بــرای
ایــن منظــور ضــروری اســت .پایــگاه مســتندات در آوانویســی نامهــای افــراد،
تنالگانهــا ،نامهــای جغرافیایــی و نظایــر آن از زبــان فارســی بــه زبانهــای
بیگانــه قاعــده مشــخص و ثابــت نــدارد .همیــن امــر باعــث میشــود گاه یــک
نــام بــه چنــد شــیوه آوانویســی شــود .ایــن ناهمگونــی ســردرگمی کاربــران را
هنــگام اســتفاده از پایــگاه باعــث میشــود .آوانویســی دقیــق نامهــا در بهبــود
نتایــج حاصــل از جســتجو و بهرهبــرداری از ایــن پایــگاه میتوانــد کمــک شــایانی
بــه کاربــران در ســطح ملــی و بینالمللــی باشــد .درخصــوص ســازمانها ،عــاوه
بــر ناهمگونــی مشــکل دیگــر ترجمــه نامهــای آنهــا اســت ،ایــن کار بــا فلســفه
آوانویســی نامهــای خــاص منافــات دارد .در پژوهــش گلتاجــی و عباسپــور
( )۱۳۹۶و ( Falahati Qadimi Fumani Goltaji )2013بــه آن اشــاره شــده اســت.
در معیــار اطالعــات کتابشــناختی و فهرستنویســی ،طراحــی جدولهایــی بــرای
آوانویســی یــا نویسـهگردانی یــک تدبیــر مهــم اســت ایــن جدولهــا ابــزار کنتــرل
کتابشــناختی و کنتــرل اطالعــات مربــوط بــه مســتندات ،ضبــط صحیــح نامهــا و
اصطالحهــای بیگانــه یــا برگــردان و بازنویســی آنهــا بــه الفبــای زبــان مــادری در
تدویــن ابــزار کتابشــناختی اهمیــت خــاص دارنــد .از جملــه ایــن ابزارهــا میتــوان
بــه دایرهالمعارفهــا ،و در علــم اطالعــات و دانششناســی بــه ســرعنوانهای
موضوعــی ،فهرســت مســتند نامهــای اشــخاص ،تنالگانهــا و اصطالحنامههــا و
کتابشناســیها اشــاره کــرد (صدیقبهــزادی .)۱۳۷۵،از ایــن رو دســتیابی بــه روش
مــدون و ســازگار بــا زبــان فارســی معیــار و بهرهگیــری از اســتاندارد آوانویســی
ضــروری اســت.
ایــن مقالــه بــه ایــن پرســش پاســخ میدهــد کــه آیــا در پایــگاه مســتندات
کتابخانــة ملــی ایــران بــرای آوانویســی نامهــای خــاص از اســتانداردهای ملــی
و بینالمللــی اســتفاده شــده اســت یــا نــه و اگــر بلــه بــه چــه میــزان .یکــی از
نتایــج ایــن پژوهــش میتوانــد طراحــی ســاختارهای الزم بــه اشــتراکگذاری
دادههــای مســتند نامهــای کتابخانــة ملــی ایــران در فهرســت مســتند مجــازی
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آوانویسینامهایفارسیدرکتابخانهملیایران:
سازگاریبااستانداردهایملیوجهانی

بینالمللــی (ویــاف) 1باشــد .حضــور کتابخانــة ملــی ایــران در فهرســت مســتند
مجــازی بینالمللــی امکانــی را بــرای کتابخانههــای سایرکشــورها (بهخصــوص
کشــورهای فارس ـیزبان و کشــورهای عربزبــان بــه دلیــل قرابــت خــط فارســی
بــا عربــی) فراهــم مــیآورد تــا از سیاســتگذاری کتابخانــة ملــی ایــران در
مستندســازی نامهــا بهــره گیرنــد.
در موضــوع آوانویســی پژوهشهــای متعــددی در ایــران (جهانشــاهي1385 ،؛
فالحتــی قدیمــی فومــن1392 ،؛ ریاحینیــا و نیکنیــا1394 ،؛ میرزابیگــی،کاوه،
ســتوده و مولــود )1398 ،و در خــارج از ایــران (;Sharify,1959; Falahati,1961
 )Sadigh-Behzadi1980 ; Falahati Qadimi Fumani,Goltaji, 2013بــرای خــط
فـارســـی صـــورت گرفتـه اسـت .بـــرای خط عــــربـی نیـــز چنـد پــژوهــش

(Bernard,2002 quoted in Speirs Plettner, 2003; K
( Kharusi,Salman, 2011; Al Nabhani, 2007

وجــود دارد .یــک پژوهــش ( )Šimičević & Boljanović, 2017نیــز بــرای آوانویســی
خــط ســیریلیک امــا هیچیــک بــه استانداردســازی و بهکارگیــری یــک نظــام یکپارچــه برای
بینالمللــی نپرداختهانــد .از ایــن رو به پژوهش بــرای استانداردســازی
دگرنویســی در ســطح 
بینالمللــی
در ایــن حــوزه و بهکارگیــری یــک نظــام یکپارچــه بــرای دگرنویســی در ســطح 
نیاز است.
پژوهش حاضر به دو پرسش زیر پاسخ داده است:
 .۱مطابقــت آوانویســی صامتهــای نامهــای فارســی در پایــگاه مســتند
کتابخانــة ملــی ایــران براســاس اســتانداردهای دوازدهگانــه چــه میــزان
اســت؟
 .۲مطابقــت آوانویســی مصوتهــای نامهــای فارســی در پایــگاه مســتند
کتابخانــة ملــی ایــران براســاس اســتانداردهای دوازدهگانــه چــه میــزان
اســت؟

روششناسی پژوهش

در ایــن پیمایــش بــرای گــردآوری دادههــا ،نامهــای اشــخاص ،تنالــگان و جغرافیــا
شــامل  ۷۱۱۹۲۶رکــورد در پایــگاه مســتند شناســایی ،اســتخراج و در جدولهــای
اکســل وارد شــد .در مرحلــه دوم نامهــای غیرایرانــی از نامهــای ایرانــی تفکیــک
و حــذف شــد .از بیــن نامهــای ایرانــی نیــز آنهایــی کــه در پایــگاه مســتندات
کتابخانــه ملــی آوانویســی شــده بــود ،انتخــاب شــد .در پایــگاه تنالــگان و نامهــای

1. Virtual International
Authority File
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نرگس عزیزیان| فریربز خرسوی
سیدعلیاکرب فامیل روحانی |
مصطفی عاصی

 .1زبــان فارســی دارای  ۲۳صامــت (همخــوان)

اســت کــه بــه حــروف بیصــدا نیــز معــروف
هســتند ایــن گــروه دارای حالتهــای متفــاوت

نوشــتاری اســت .یــک حــرف یــا یــک شــکل

جغرافیایــی نامهــای ترجمهشــده از انگلیســی نیــز حــذف شــد ،در نهایــت ۳۱۸۳۹
پیشــینة نامهــا بــا اســتفاده از ســیاهه وارســی تحلیــل شــد .همچنیــن نامهایــی را کــه در
آوانویســی آنهــا بــه انگلیســی تفاوتــی میــان صامــت فارســی 1و انگلیســی وجــود نداشــت
بررســی نکردیــم .بقیــه پیشــینهها بــا  ۱۲اســتاندارد ملــی و بینالمللــی 2شــامل :اســتاندارد
دایرهالمعــارف ایرانیــکا ،3دایرهالمعــارف اســام ،4انجمــن کتابــداران امریکا-کتابخانــه
کنگــره ،5اســتاندارد بینالمللــی آوانویســی ،6ســازمان ملــل بــرای نامهــای جغرافیایــی
(ویرایشهــای 1967و  ،7)2012بی.جــی.ان /.پی.ســی.جی.ان ،8.دی.ام.جــی ،9.اســتاندارد
12
آی.جــی.ام.ای.اس ،10.یونیپــرس یــا پارســی جهانــی ،11دایرهالمعــارف بــزرگ اســامی
و آی.اس.آی.آر.آی 13.تطبیــق داده شــد (جــدول۱و .)۲تعــداد نمونههــا براســاس جــدول
مــورگان بهدســت آمــد .بنابرایــن در بررســی حــروف صامــت و مصــوت چنانچــه تعــداد
هــر یــک از حــروف از  ۲۰۰کمتــر بــود ،نمونهگیــری صــورت نگرفــت .امــا اگــر جامعــه
آمــاری مــورد بررســی از  ۲۰۰بیشــتر بــود طبــق جــدول مــورگان نمونــه تهیــه کردیــم.
تجزیــه و تحلیــل دادههــا بــا اســتفاده از نرمافــزار  SPSSنســخه  ۱۸انجــام شــد.

یکســان از یــک حــرف ممکــن اســت نماینــده

چنــد واج مختلــف باشــد.

 .۲اســتاندارد بینالمللــی ســازمان ملــل متحــد

دارای دو ویرایــش متفــاوت در ســالهای 1967و

 2012اســت بــه همیــن دلیــل در شــمارش
اســتانداردها هــر دو ویرایــش لحــاظ شــده اســت.
3. Encyclopedia Iranica
4. Encyclopedia of Islam,1960
 5. American Library Association)Library of Congress (ALA-LC
6. International Phonetic Alphabet
7. United Nations
)(UNGEGN:1967, 2012
8. Board on Geographic Names
)(BGN/PCGN: 1958
9. Deutsche Morgenländeishe
)Gesellschaft (DMG:1969
10. International Journal of
)Middle East Studies (IJMES
11.UniPres
12. EE
13. ISIRI
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جدول  .۱جدول افتراق آوانویسی صامتهای زبان فارسی با استانداردهای موجود
UniPres

EE

ISIRI

UN
)(2012

UN
)(1967

EI
)(2012

s

s

s

s

̄s

j

j

j

j

j

j

c

č

c
h

h

x

č

ch

x

č

ḥ
x
z

h
x

ḩ

ṯ

kh

ḥ
ḵ
ž
š

z

z

̄z

ž

ž

z͟h

ž

z͟h

š

š

sh

š

ḏ

sh

s

s

s

s

z

z

z

z

t

t

t

t

ş

z

z

z

z

̧z

1

ẕ
ţ

‘

’

ʿ

ʿ

q

q

q

q

gh

q

q

q

q

q

v

w

v

v

v

ḏ
ṣ

ż
ṭ

ẓ
‘

ḡ

ḳ

v, w
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EIs
)(1960

BGN/
PCGN

ALA

DMG

IJMES

IPA

Persian
letter

t͟h

̄s

̱s

̱s

̱s

s

ث

d͟j

j

j

č

ch

ch

ǧ

j

dʒ

ج

ch

tʃ

چ

h

ح

kh

x

خ

ẕ

z

ذ
ژ
ش

ḥ

č

ḩ/ḥ

kh

ḥ

ḥ

ḫ
ẕ

ḥ

ž

zh

ʒ

sh

ʃ

k͟h

kh

d͟h

̄z

z͟h

zh

zh

s͟h

sh

sh

š

ş/ṣ

ṣ

ṣ

g͟h

z̧/ẓ
gh

ẓ

ẓ

ḳ

q

q

v

v

ṣ

ḍ
ṭ

ẓ
‘

v

ẕ

ţ/ṭ
’

ẕ

̤z

ṭ
‘

gh

ż
ṭ
ʿ

ġ
q
v

ṣ

ż
ṭ

ẓ
ʿ

s

ص

z

ض

t

ط

z

ظ
ع

gh

ɢ~ɣ

q

∅

غ

ɢ~ɣ

ق

v or u

v~w

و

آوانویسینامهایفارسیدرکتابخانهملیایران:
سازگاریبااستانداردهایملیوجهانی

در آوانویســی نامهــای فارســی بــه انگلیســی بــا دو دســته از آواهــا روبــرو
هســتیم )1 :آواهایــی کــه کامــآ یــا تقریب ـ ًا مطابــق بــا اصــوات انگلیســی هســتند
(بــرای مثــال ب )b ،و  )2آنهایــی کــه نظیــری در انگلیســی ندارنــد .در ایــن
پژوهــش مطابــق جــدول  ۱آن صامتهــای فارســی انتخــاب شــدهاند کــه بــا
صامتهــای انگلیســی نظیــر خــود فــرق دارنــد.
جدول  .۲جدول آوانویسی مصوتهای زبان فارسی با استانداردهای موجود
UniPres

EE

ISIRI

UN
)(2012

UN
)(1967

EI
)(2012

EIs
)(1960

BGN/
PCGN

ALA

DMG

IJMES

IPA

Persian
letter

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

æ

فتحه
( َـــ)

o

o

o

u

u

o

o

o

u

o

e

e

e

e

e

e

i

e

i

e

i

e

ضمه
(ــُـ)
کرسه
(ـِــ)

â
i

ā

ɒː

ey

ey

ā
i

ā

ā

�Ā

ā

ā, ʾā

ā

ɑː~ɒː

آ

iː, eː

ای

u

ow

ow

u

ū

u, ō

ū

ū

ū

ū

uː, o

او

o

�ī

i, ē

�ī

�ī

ā,
ʾā
�ī

ū

�ī

�ī

خــط فارســی ابجــدی اســت و بــا الفبــا تفــاوت دارد .در خــط ابجــدی ،تنهــا
بــرای صامتهــا (بیآواهــا) واج وجــود دارد و مصوتهــا (آوادارهــا) یــا نوشــته
نمیشــوند یــا بــا یکــی از صامتهــا نشــان داده میشــوند .مصوتهــا در
فارســی آواهایــی هســتند کــه بــرای آنهــا حــرف وجــود نــدارد و یــا بــا ترکیــب
چنــد واج نوشــته میشــوند .در زبــان فارســی دو دســته مصــوت کوتــاه و بلنــد
وجــود دارد ،مصوتهــای کوتــاه معمــوالً بــدون عالمــت و در مــوارد ضــروری بــا
عالمتهــای (فتحــه ـ َ ،کســره ـ ِو ضمــه ـُ) نشــان داده میشــوند .و بــرای نوشــتن
مصوتهــای بلنــد (آ ،ای و او) از حــروف الفبــا اســتفاده میشــود.

یافتهها

جــدول  ۳دادههــای بهدســتآمده بــرای پاســخ بــه پرســش نخســت را نمایــش
میدهــد.
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نرگس عزیزیان| فریربز خرسوی
سیدعلیاکرب فامیل روحانی |
مصطفی عاصی
جدول .۳آوانویسی صامتهای استاندارد و غیر استاندارد در پایگاه مستندات
پایگاه
صامت
فارسی

ث

صامت
استاندارد
غیر
استاندارد

ج

چ

ح

استاندارد

ذ

ژ

ش

14

s
th

27

-

211

%5.69

c
j

%92.26

%100.00

%99.34

%96.01

d͟j

غیر
استاندارد

c,h
,j

323

%4.95

51

%2.79
151

h

%97.35
%2.65

-

303

11

%100.00

%100.00
-

-

677

%0.66
257

%97.06

%99.61
%0.39

%2.36
%1.62

419

%100.00

%98.81
%1.19
%99.84

ḥ

-

-

-

-

kh

%84.88

%100.00

%100.00

%92.43

369

-

استاندارد

ḵ

غیر
استاندارد

ḫ , ch
,c

x

z

ḏ

استاندارد

zh
j , gh
,,z
jh , zj
, ch ,
g , dz
,y
sh

غیر
استاندارد

ch , s
sch ,

استاندارد

13

%30.77

%100.00

%1.75

استاندارد

غیر
استاندارد

171

%4.68

%69.23

%92.89

-

ch

استاندارد

%93.57

تعداد
منونه

درصد

تعداد
منونه

درصد

-

غیر
استاندارد

استاندارد

درصد

تعداد
منونه

درصد

نام جغرافیا

%1.42

g

غیر
استاندارد

خ

نام شخص
تعداد
منونه

نام تنالگان

میانگین

291

%0.00

%3.09
%7.90

34

31

%4.12
162

%99.38
%0.62

176

335

%95.22
%4.78

-

259

7

%31.25

%68.75

%2.94

228

%100.00
-

10

80
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%97.50
%3.75

-

581

47

%40.00

%60.00

-

631

%100.00
-

42

320

%98.75
%1.25

%1.55
%3.96
%2.07

216

%90.48

%9.52

%0.16

%99.54
%0.46
%42.54

228

735

%57.46

%97.01
%3.13

آوانویسینامهایفارسیدرکتابخانهملیایران:
سازگاریبااستانداردهایملیوجهانی
پایگاه
صامت
فارسی
ص

ض

صامت
استاندارد

s

غیر
استاندارد

-

استاندارد
غیر
استاندارد

ط

ظ

غ

t

%99.63

%86.67

%100.00

ţ

غیر
استاندارد

و
غیر
استاندارد

%99.10

%98.89

307

%1.30

-

-

استاندارد

%98.70

%98.86

-

استاندارد

غیر
استاندارد

%100.00

-

-

-

‘
a,e
I,,o
,u
gh
q

غیر
استاندارد
ق

-

-

200

%100.00

584

%100.00

%0.90

z

استاندارد

%100.00

74

%100.00

تعداد
منونه

درصد

تعداد
منونه

درصد

%0.23

غیر
استاندارد

استاندارد

درصد

تعداد
منونه

درصد

نام جغرافیا

ḍ

-

غیر
استاندارد

310

z

استاندارد

استاندارد
ع

نام شخص
تعداد
منونه

نام تنالگان

میانگین

272

%0.37

20

30

-

%13.33

205

%100.00
-

363

5

274

150

-

%100.00
-

69

%81.16

50

15

%100.00
-

260

%16.02
256

%93.33
-

452

%1.11

-

%18.84

%95.62
%1.09

111

-

%0.00
%100.00

-

438

%0.91

%83.98

207

%7.85

688

%60.39
%37.68

%100.00

%92.15
%80.85

496

%16.33

g

%3.28

%6.70

%1.93

%2.62

q

%15.99

%78.21

%96.08

%57.75

ḳ

319

%0.63

78

%2.56

-

306

703

%0.57

g , gh

%83.39

%19.23

%3.92

%41.68

v

%31.07

%33.90

%26.87

%29.41

w

%2.82

%1.69

%3.58

%3.07

u,o

میانگین انطباق با استاندارد

354

%66.10
%78.90

59

%64.41
%85.38

335

%69.55
%82.99

748

%67.51
%83.05
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بــر پایــه جــدول  ۲از میــان صامتهایــی کــه در زبــان فارســی بــرای
آوانویســی آنهــا در اســتاندارهای موجــود افتــراق وجــود دارد حــروف "ح"،
"ذ"" ،ص""،ض"" ،ط"" ،ظ" ،هــر کــدام بــا ( ۱۰۰درصــد) بیشــترین انطبــاق بــا
اســتانداردهای موجــود در پایــگاه نام شــخص را دارنــد و حــرف "ع" (صفردرصد)
کمتریــن انطبــاق را دارد .همچنیــن حــروف "ث"" ،ج"" ،چ"" ،ح"" ،خ"" ،ذ"،
"ص"" ،ض"" ،ط" "ظ" هــر کــدام بــا ( ۱۰۰درصــد) بیشــترین انطبــاق را بــا
اســتانداردهای موجــود در پایــگاه تنالــگان دارنــد و کمتریــن انطبــاق بــه حــرف
"ع" بــا ( ۱۸/۸۴درصــد) اختصــاص دارد .در پایــگاه جغرافیــا حــروف "ث"" ،ح"
"خ"" ،ذ"" ،ص"" ،ط"" ،ظ" هــر کــدام بــا ( ۱۰۰درصــد درصــد) بیشــترین و
حــرف "ع" بــا ( ۱۶/۰۲درصــد) کمتریــن انطبــاق را بــا اســتانداردها دارد .بهطــور
میانگیــن در پایگاههــای نــام اشــخاص ،تنالــگان و جغرافیــا حــروف "ص" و"ظ"
بــا ( ۱۰۰درصــد) بیشــترین و حــرف "ع" بــا ( ۷/۸۵درصــد) کمتریــن انطبــاق را
بــا اســتانداردها دارد .در پایگاههــای تنالــگان و جغرافیــا نســبت بــه پایــگاه نــام
شــخص انطبــاق بیشــتری بــا اســتانداردها مشــاهده میشــود.
جدولهــای  ۴و  ۵دادههــای بهدســتآمده بــرای پاســخ بــه پرســش دوم را
نمایــش میدهــد.
جدول .۴آوانویسی مصوتهای کوتاه فارسی استاندارد و غیر استاندارد در پایگاه مستندات
پایگاه
مصوت
کوتاه
فتحه ( َـــ)
کرسه
(ـِــ)

ضمه
(ـ ُـــ)

نام شخص
مصوت

استاندارد

a

غیر
استاندارد

-

استاندارد

e

غیر
استاندارد

-

استاندارد
غیر
استاندارد

16

374

368

درصد
%100
%100
-

تعداد
منونه

نام جغرافیا

درصد
%100

118

%100

144

-

تعداد
منونه
192

194

درصد
%100
%100
-

تعداد
منونه
684

706

درصد
%100
%100
-

o

%75.62

%92.76

%100

%86.68

u

%19.73

%7.24

-

%11.05

oo ,
ow

میانگین انطباق با استاندارد

تعداد
منونه

نام تنالگان

میانگین

365

152

%4.6۵
%98.45
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234

%100

%100

751

%2.26
%99.25

آوانویسینامهایفارسیدرکتابخانهملیایران:
سازگاریبااستانداردهایملیوجهانی
جدول .۵آوانویسی مصوتهای بلند فارسی استاندارد و غیر استاندارد در پایگاه مستندات
پایگاه
مصوت
بلند
آ و الف

ای

نام شخص
مصوت

استاندارد

â

غیر
استاندارد

a

استاندارد
غیر
استاندارد

استاندارد
او
غیر
استاندارد

تعداد
منونه

درصد

تعداد
منونه

372

i
�ī

نام تنالگان

%100

372

تعداد
منونه

%7.56
172

%100
-

درصد

نام جغرافیا

%92.44

194

تعداد
منونه

%1.09
367

%78.35
%4.12

درصد

میانگین

%98.91

%1.87
911

%82.38
-

227

درصد

%98.13
%71.50

793

%19.17

iy

-

-

%17.53

%9.33

ow

%20.30

%17.46

%24.53

%21.98

o

%13.45

%14.29

%16.17

%14.73

u

-

-

%29.65

%13.29

ū

oo ,
ou

میانگین انطباق با استاندارد

394

63

371

828

-

-

%1.08

%0.48

%66.24

%68.25

%28.57

%49.52

%44.59

%40.59

%51.63

%47.67

در آوانویســی مصوتهــای کوتــاه و بلنــد بــه خــط التینــی در پایــگاه مســتندات
کتابخانــه ملــی از شــیوههای گوناگــون اســتفاده شــده اســت .جدولهــای  ۴و
 ۵نشــان میدهــد کــه مصوتهــای کوتــاه و بلنــد کــه در خــط فارســی بــرای
آوانویســی آنهــا در اســتاندارهای موجــود افتــراق وجــود دارد .بیشــترین انطبــاق بــا
اســتانداردهای موجــود در پایــگاه نــام شــخص مصوتهــای کوتــاه فتحــه (ـَـــ)
و کســره (ــِــ )هــر کــدام بــا (۱۰۰درصــد) ،وکمتریــن انطبــاق در ایــن پایــگاه
مربــوط بــه مصــوت کوتــاه ضمــه (ــُــــ) بــا ( )۹۵/۳۵اســت .همچنیــن در پایــگاه
تنالــگان مصوتهــای کوتــاه فتحــه (ـَـــ ،)کســره (ــِــ )ضمــه (ــُــــ) هــر کــدام با
(۱۰۰درصــد) بیشــترین انطبــاق را بــا اســتانداردها دارنــد .در پایــگاه جغرافیایــی
نیــز هــر کــدام از مصوتهــای کوتــاه فتحــه (ـَـــ ،)کســره (ــِــ )ضمــه (ــُــــ)
بــا (۱۰۰درصــد) بیشــترین انطبــاق را بــا اســتانداردها دارنــد .همچنیــن مصــوت
کوتــاه ضمــه (ــُــــ) در دو پایــگاه تنالــگان و جغرافیــا بــا ( ۱۰۰درصــد) بیشــترین
انطبــاق را بــا اســتانداردهای موجــود دارنــد و تنهــا مصــوت کوتــاه ضمــه (ــُــــ) در
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پایــگاه نــام شــخص نســبت بــه دو پایــگاه تنالــگان و جغرافیــا از انطبــاق کمتــری
( ۹۵/۳۵درصــد) برخــوردار اســت .ایــن بررســی نشــان میدهــد بهطــور میانگیــن
پایــگاه مســتندات کتابخانــه ملــی ( ۹۹/۲۵درصــد) از اســتانداردها بــرای آوانویســی
مصوتهــای کوتــاه فارســی بهــره گرفتــه اســت .مصــوت بلنــد "آ و الــف" در
پایــگاه تنالــگان بــا ( ۷/۵۶درصــد) بیشــترین انطبــاق را بــا اســتانداردهای موجــود
دارد و در پایــگاه نــام شــخص (صفــر درصــد) کمتریــن میــزان انطبــاق را دارد.
همچنیــن مصــوت بلنــد"ای"در پایــگاه نــام شــخص بــا ( ۱۰۰درصــد) بیشــترین
انطبــاق را بــا اســتانداردهای موجــود دارد و در پایــگاه جغرافیــا بــا (۸۲/۳۸
درصــد) کمتریــن انطبــاق را دارد .مصــوت بلنــد" او" در پایــگاه جغرافیــا بــا
( ۷۱/۴۳درصــد) بیشــترین انطبــاق را بــا اســتانداردهای موجــود دارد و در پایــگاه
تنالــگان بــا ( ۳۱/۷۵درصد)کمتریــن انطبــاق را دارد .نتایــج بررســی جــدول ۵نشــان
میدهــد بهطــور میانگیــن پایــگاه مســتندات کتابخانــه ملــی بــرای مصوتهــای
بلنــد ( ۴۷/۶۷درصــد) از اســتانداردها بهــره گرفتــه اســت .همچنیــن نتایــج جــداول
 ۴و ۵بیانگــر ایــن مطلــب اســت کــه بهطــور میانگیــن مصوتهــای کوتــاه نســبت
بــه مصوتهــای بلنــد بــا اســتانداردهای موجــود از انطبــاق بیشــتری برخــوردار
اســت.

نتیجهگیری
چندگانگــی در ضبــط نامهــای خاص(اشــخاص ،جغرافیــا و تنالــگان) باعــث
میشــود یــک نــام در چنــد مدخــل مختلــف قــرار گیــرد .ایــن وضــع کار
فهرســتنویس و کاربــر را دشــوار میکنــد.
ایــن پژوهــش نشــان داد کــه در پایــگاه نــام شــخص تطابــق صامتهــا و
مصوتهــای بلنــد در آوانویســی بــا اســتانداردهای موجــود بســیار کمتــر از دو
پایــگاه جغرافیــا و تنالــگان اســت .ایــن امــر میتوانــد ناشــی از علــل زیــر باشــد:
الــف) نبــود شــیوهنامه ب) اتــکا بــه تجربــه شــخصی مستندســازان ج) اعتمــاد ایشــان
بــه آوانویســی مترجمــان ،نویســندگان و ناشــران
دیگــر دالیــل انطبــاق بیشــتر نامهــا در پایگاههــای تنالــگان و جغرافیــا بــا
اســتانداردها نســبت بــه پایــگاه نــام شــخص میتوانــد ناشــی از دالیــل زیــر
باشــد :الــف) وجــود منابــع اســتاندارد بــرای آوانویســی ماننــد فرهنــگ جغرافیایــی
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مؤسســه گیتاشناســی کــه نامهــای مناطــق جغرافیایــی آوانویسیشــده در آنهــا
موجــود اســت؛ ب)اســتفاده از پایــگاه ملــی دادههــای علــوم زمیــن کشــور 1کــه
شــامل نامهــای آوانویســی و حرفنویســی مناطــق جغرافیایــی کشــور اســت؛
ج) وجــود نامهــای آوانویســی شــدة مناطــق جغرافیایــی و برخــی تنالگانهــا
و مؤسســات در ویکیپدیــا2؛ د)اســتفاده از ســرنام مؤسســات و ســازمانهای
آوانویسیشــده در پایــگاه تنالــگان؛ ذ) اســتفاده از نــام جغرافیــا و ســازمانها و
مؤسســات در پایــگاه مســتند کتابخانــه کنگــره.3
ضبــط صحیــح اعــام و نامهــا یــا آوانویســی و دگرنویســی آنهــا بــه خــط
فارســی بــرای کتابــداری و اطالعرســانی از اهمیــت خــاص برخــوردار اســت.
حالــت مطلــوب بــرای کتابــداران ،کتابشناســان و فهرستنویســان ،انتخــاب یــک
صــورت دائمــی و همیشــگی از نامهــا و بهکارگیــری آن در همــه مــوارد اســت.
بررســی مــا در میــزان انطبــاق پایــگاه مســتندات کتابخانه ملــی با اســتانداردهای
موجــود نشــان داد در بهرهگیــری از اســتانداردها بــرای صامتهــای نامهــا،
تلفیقــی از دوازده اســتاندارد جــدول  ۱اســتفاده شــده اســت .بیشــترین اســتانداردها
بــرای صامــت فارســی  ۱۰و کمتریــن  ۰بــوده اســت .ماننــد صامــت «ع» .بــا
بررســی اســتانداردهای موجــود بــرای صامــت «ع» مشــخص شــد  ۸اســتاندارد
ملــی و بینالمللــی ،عالمــت انگلیســی /‘/را بــرای ایــن صامــت اســتفاده کردهانــد.
در زبــان فارســی ،صامــت «ع» ماننــد همــزه»ء» تلفــظ میشــود .صامــت «ع» یــک
صداســت و ماننــد دیگــر صداهــای زبــان فارســی بایــد بــا حــرف الفبــای انگلیســی
نشــان داده شــود ،نــه بــا عالمــت .صــدای «ع» بســته بــه اینکــه چــه حرکتــی دارد
میتوانــد معــادل مختلــف داشــته باشــد اگــر فتحــه باشــد « :»aعلــی  ،Aliاگــر
کســره باشــد» :»eعمــاد  Emadو اگــر ضمــه باشــد» :»oعمرانــی  .Omraniچالــش
صامــت «ع» در نامهــای خــاص ،زمانــی بــروز میکنــد کــه ایــن صامــت ســاکن
اســت؛ بــرای مثــال ،در نامهایــی ماننــد ســعید Saeed ،Saeid ،Saied؛ مســعود
Masoud؛ معصومــه  .Masoumehبــرای نشــاندادن صامــت «ع» در حالــت ســاکن
اســتفاده از عالمــت آپوســتروف (’) منطقــی بهنظــر میرســد .چنانچــه از ایــن
عالمــت اســتفاده شــود نامهایــی کــه قب ـ ً
ا ذکــر شــد بــه اینصــورت آوانویســی
میشــوند :ســعید Sa’id؛ مســعود Mas’oud؛ معصومــه  .Ma’soumehدر پایــگاه
نــام شــخص از عالمــت انگلیســی  /‘/بــرای آوانویســی صامــت «ع» اســتفاده نشــده
اســت .بــا بررســی صامــت "ع" در پایــگاه مســتند نــام اشــخاص ،مشــخص شــد

1. http://www.ngdir.ir/
2. https://fa.wikipedia.org
3. https://authorities.loc.gov/
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کــه صامــت»ع» در آوانویســی بــه انگلیســی ایــن حــرف بــا مصوتهــا تلفیــق
شــده اســت و بــا توجــه بــه حرکــت حــرف بعــد از «ع» آوانویســی شــده اســت.
نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان میدهــد در آوانویســی مصوتهــای کوتــاه (فتحــه،
کســره و ضمــه)در هــر ســه پایــگاه نــام شــخص ،تنالــگان و جغرافیــا صــورت
نگارشــی» »a,e,oغالــب اســت و برخــاف مصوتهــای بلنــد باالتریــن میــزان
انطبــاق بــا اســتانداردهای موجــود را دارد .همچنیــن در آوانویســی مصوتهــای
بلنــد فارســی بــه انگلیســی صــورت نگارشــی « »aدر پایــگاه نــام شــخص بــر
مصــوت بلنــد" "âغالــب اســت در صورتــی کــه در آوانویســی مصــوت بلنــد
«ای» از صــورت نگارشــی «»ī,iدر هــر ســه پایــگاه اســتفاده شــده اســت و بــرای
آوانویســی مصــوت بلنــد»او» از صورتهــای نگارشــی» »o,owدر هــر ســه پایــگاه
و از صورتهــای نگارشــی « »u, ūدر پایــگاه جغرافیــا اســتفاده شــده اســت در
بهرهگیــری از اســتانداردها بــرای مصوتهــای کوتــاه و بلنــد تلفیقــی از دوازده
اســتاندارد جــدول  ۳اســتفاده شــده اســت .بیشــترین اســتانداردها بــرای مصــوت
کوتــاه  ۱۱و کمتریــن  ۳بــوده اســت و بــرای مصــوت بلنــد بیشــترین اســتانداردها
 ۶و کمتریــن  ۱بــوده اســت.
دالیــل عــدم انطبــاق آوانویســی مصوتهــای بلنــد بــا اســتانداردهای موجــود
در پایــگاه نــام شــخص:
 نبــود کلیــد درج عالمــت " "âدر صفحــه کلیــد و صــرف زمــان کمتــرجهــت درج مصــوت غیــر اســتاندارد " "aباعــث شــده اســت مستندســازان از
مصوتهــای اســتاندارد ماننــد " "âو" " āاســتفاده نکننــد.
نبــود شــناخت کافــی در بیــن مستندســازان نســبت بــه مصوتهـای بلنــد" "âو""āو تفــاوت آنهــا بــا مصــوت کوتــاه ""a
 بــا بررســی اســتانداردهای موجــود ملــی و بینالمللــی ،مشــخص شــد از بیــنت انگلیســی / ī/
 ۱۲اســتاندارد ۵ ،اســتاندارد بــرای مصــوتی بلنــد (ای )از مصــو 
اســتفاده کردهانــد .بــا اینکــه ،در فارســی معیــار بــرای مصــوت بلنــد (ای) شــکل
کوتــاه اســتاندارد  / i/وجــود نــدارد.
 بــا بررســی اســتانداردهای موجــود ملــی و بینالمللــی ،مشــخص شــد کــه ازت انگلیســی
بیــن  ۱۲اســتاندارد ۶ ،اســتاندارد بــرای مصــوتی بلنــد (او )از مصــو 
 / ū/اســتفاده کردهانــد .بــا توجــه بــه اینکــه ،در فارســی معیــار بــرای مصــوت
بلنــد (او) شــکل کوتــاه  /u/وجــود نــدارد.
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در بیــان ضــرورت اســتفاده از اســتاندارد آوانویســی نامهــای جغرافیایــی ،پژوهشهــای
) Kharusi, Salman (2011( Al Nabhani (2007بــا پژوهــش حاضــر منطبــق اســت
عــاوه برایــن دو ،پژوهــش ) )Šimičević, Boljanović, 2017نیــز بــه ضرورت اســتفاده
از اســتاندارد بــرای آوانویســی نویســههای ســیریلیک بــه التیــن اشــاره میکنــد.
همچنیــن در رابطــه بــا مشــکالت آوانویســی صامتهــا و مصوتهــای ســاده در
پژوهشهــای ( Sadigh-Behzadi)1980و میرزابیگــی و همــکاران ( )۱۳۹۸ماننــد
پژوهــش حاضــر بــدان پرداختــه شــده اســت .همچنیــن بخشــی از پژوهــش ()1980
 Sadigh-Behzadiو ( Bernard (2002; quoted in Speirs Plettner, 2003نشــان میدهــد
در آوانویســی پیشــینههای کتابشــناختی گاه ترکیبــی از آوانویســی و حرفنویســی
بـهکار رفتــه اســت .پژوهــش ( Frontard (1961نبــود عالئــم بــرای حروف صــدادار در
زبانهــای یونانــی ،عبــری و عربــی را مطــرح میکنــد و نیــز نداشــتن عالمــت بــرای
مصوتهــا از چالشهایــی اســت کــه بــدان پرداختــه اســت .یکــی از اســتانداردهایی
کــه آوانویســی نامهــای پایــگاه مســتندات کتابخانــه ملــی بــا آن مطابقــت داده شــده
اســتاندارد  ALA-LCاســت کــه پایاننامــه ) Sharify (1959ســهم بســزایی در تدویــن
ایــن اســتاندارد داشــته اســت.
بــا توجــه بــه مطالــب پیــش گفتــه ،پیشــنهاد میشــود شــکلی از آوانویســی بــه
زبــان انگلیســی بهعنــوان "مرجــح" در پایــگاه مســتندات کتابخانــه ملــی انتخــاب
و از صورتهــای مختلــف نوشــتاری نامهــا ارجــاع داده شــود .همچنیــن بــا
توجــه بــه ویژگیهــای زبــان فارســی معیــار و براســاس نتایــج پژوهــش حاضــر و
اســتانداردهای موجــود بــرای یکدســتی آوانویســی نامهــای فارســی ،در کتابخانــة
ملــی ایــران یــک اســتاندارد بومیســازی شــود.
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Purpose: Determining strong and weak points of Iranian digital

library websites based on the
components of the green web.
Method: All 59 active digital library websites in Iranwere surveyed
using a checklist consisting of three phases. Validity of the checklist
was confirmed by web design and information science experts. Its
reliability was confirmed based on Cronbach’s alpha test(0.861).
Website evaluation was performed using 5 online tools. Data
analysis was performed using descriptive and inferential statistics
(binomial and chi-square tests) .
Findings: There was a statically significant difference among
websites in regard to the Create(P = 0.005)and User(P = 0.030)
phases. In the Analysis phase, planning checking the sub-index was
not possible. Overall, we found significant difference(p = 0.001)
among websites in the three main phases of green web, so that
44.1% were at good level and 39.1% were at moderate levels.
Conclusion: The state of green web indexes in Iranian digital library
websites is good. However, the processes of Planning in the Analysis
phase and Graphical user interface in the User phase require further
attention by webmasters and designers.
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هــدف :شناســایی نقــاط قــوت و ضعــف وبســایتهای کتابخانههــای دیجیتــال ای ـران بــر اســاس
شــاخصهای وب ســبز.

روش 59 :وبســایت کتابخانــه دیجیتالــی بــا بهرهگیــری از ســیاهه وارســی محقــق ســاخته بــه روش
وبســنجی ارزیابــی شــده اســت .روایــی پرسشــنامه بــر اســاس نظــر متخصصــان و پایایــی آن بــا
آزمــون آلفــای کرونبــاخ ( )0 /861تأییــد شــد .ارزیابــی بــا اســتفاده از  5ابـزار آنالیــن ،و تجزیهوتحلیــل
دادههــا بــا اســتفاده از آمــار توصیفــی و اســتنباطی (آزمونهــای دوجمل ـهای و کایاســکو ر) انجــام
شــد.
یافتههــا :در مراح ـل ایجــاد ( )P=0/005وکاربــری ( )P=0/030بیــن وبســایتها تفــاوت معن ـیدار
وجــود داشــت .در مرحلــه تجزیهوتحلیــل بــه دلیــل رعایــت نشــدن شــاخصهای برنامهریــزی در
همــۀ آنهــا آزمــون ممکــن نشــد .بیــن وبســایتهای مــورد بررســی از نظــر رعایــت ســه مرحلــه
اصلــی وب ســبز تفــاوت معنـیدار ( )P=0/001وجــود دارد زیـرا  % 44/1در ســطح خــوب و  % 39در
ســطح متوســط ق ـرار داشــتند.
نتیجهگیــری :وضعیــت مراحــل وب ســبز در وبســایتهای کتابخانههــای دیجیتالــی ایــران خــوب
اســت .امــا وضعیــت رعایــت شــاخصهای برنامهریــزی در مرحلــه تجزیهوتحلیــل و رابــط کاربــر
گرافیکــی در مرحلــه کاربــری دقــت جــدی مدیــران و طراحــان وبســایتها را میطلبــد.
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ایــــرانkobragooran@gmail.com
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مقدمه
پيدايــش كتابخانههــاي ديجيتالــي در اوايــل دهــه  1990امــکان دســتيابي بــه منابــع
ـبكههاي پيوســته بــا ســهولت و ســرعت بیشــتری ،فراهــم
علمــي را از طريــق شـ

كتابخانههــاي ديجيتالــي
جعفريفــر()1398بــرای توســعه
کــرد .نــوروزي و


توجــه بــه دو بعــد را الزم دانســتهاند)1 :توســعه افقــي يــا كمــي كــهنيازمنــد
ـرمايهاي اســت؛ )2بعــد كيفــي کــه بــه
ـاختهاي كارآمــد و هزين ههــاي سـ
زيرسـ


اهــداف و وظایــفآنهــا در تأميــن نيازهــاي كاربــران مربــوط میشــود .اســتفاده از
1
ف ـنآوري وب ســبز
ميتوانــد تكميــل كننــدهبُعــد نخســت باشــد.

2
میکنــد بــراي
فــنآوري اطالعــات را ملــزم
فنــاوری اطالعــات ســبز صنعت


کاهــش خســارات محیطزیســتی بــه طراحــی ،تولیــد و ســاخت کامپیوترهــا،
ســرورها و ابزارهــاي جانبــی کارآمدتــر و مؤثرتــر بپــردازد( .)Chou, 2013رشــد
پیوســته اینترنــت و نیــز نرمافزارهــای کاربــردی تحــت وب موجــب رشــد ســریع
مراکــز داده و افزایــش در مصــرف انــرژی شــدهاند(رادفر و ظهرابــی.)1395 ،
وب ســبز هنــر توســعه ،طراحــی ،نگهــداری ،مدیریــت و اســتفاده از وبســایت
را بهگونــهای توصیــف میکنــد کــه مصــرف انــرژی بــه صــورت مســتقیم و
غیرمســتقیم در چرخــه عمــر وبســایت کاهــش یابــد .وب ســبز بــا هــدف کاهــش
انتشــار گاز دیاکســیدکربن و نجــات محیطزیســت ،بــر افزایــش ســرعت،افزایــش
تــوان ذخیرهســازی و افزایــش دسترســی رابــط گرافیکــی کاربــری توجــه دارد ،و
بــا توســعه وبســایتها در ســه مرحلــه تجزیهوتحلیــل ،ایجــاد و کاربــری بــه
میتواننــد
کاهــش مصــرف انــرژی کمــک میکنــد .کتابخانههــای دیجیتــال نیــز

از آن بــرای کاهــش آلودگــی و اســتفاده نابجــا از انــرژی اســتفاده کننــد تــا ســرعت
دسترســی ،کاهــش زمــان دانلــود و آپلــود ،اثربخشــی بیشــتر رابــط کاربــر و رابــط
جســتجو رضایــت کاربــران را افزایــش دهنــد.

پیشینۀ پژوهش

1. Green Web
2. Green IT

26

پژوهشهــای انجامشــده در مــورد کتابخانههــای دیجیتــال
در دهــه جــاری

ســایتهای ســبز در
نشــاندهنده وجــود شــکاف مطالعاتــی در خصــوص وب

کتابخانههــای دیجیتــال اســت .نــوروزي و جعفريفــر ( )1398موفــق شــدند
شناســاييکنند،
كتابخانههــاي ديجيتالــي ايــران را
 64مؤلفــه مؤثــر بــر توســعه


كتابخانههــاي
كــه از بيــن آنهــا «اســتفاده از متخصصــان علــم اطالعــات آشــنا بــا
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ارزیابیوبسایتهایکتابخانههایدیجیتال
ایران براساس شاخصهای وب سبز

مهمتريــن شــاخص معرفــي شــد.
ديجيتالــي» بــه عنــوان

گلینیمقــدم
دو پژوهــش علیپورحافظــی ،رمضانــی و مؤمنــی( )1396و طاهــری،

پرداختهانــد.
و جعفــری( )1397نیــز بــا رویکــرد كيفــي بــه بررســي مقــاالت

پژوهشهــای ایرانــی در موضــوع
مقایســه ایــن دو پژوهــش کیفــی نشــان داد رشــد

ـایتهای ســبز بــرای
کتابخانههــای دیجیتــال ،بــدون توجــه بــه موضــوع وب سـ


کتابخانههــای دیجیتــال صــورت پذیرفتــه و ایــن امــر مؤیــد لــزوم پرداختــن بــه

ایــن موضــوع اســت.
نقشــه ترسیمشــده از ذینفعــان کتابخانههــای دیجیتــال توســط رجبعلــی بگلــو،
فتاحــی و پریــرخ( )1398مشــخص نمــود ،الزم اســت طراحــان نرمافزارهــای
کتابخانــه دیجیتــال ،در طراحــی وب ســایت کتابخانــه دیجیتــال بــه ذینفعــان
ميتــوان گفــت كــه طراحــي وب
توجــه نماینــد .بــا توجــه بــه نتایــج پژوهــش

کتابخانههــای دیجیتــال ميتوانــد در زمــره پيامدهــاي
ســایتهای ســبز بــرای


روانــي– اجتماعــي بــوده و احســاس راحتــي اســتفاده از نظــام ،همچنیــن کاهــش
مصــرف انــرژی و کمــک بــه حفاظــت محیــط زیســتی را بــراي كاربــران بــه همــراه
داشــته باشــد.
پژوهشهــاي
از ديگــر پژوهشهــاي انجامشــده در ايــن دهــه ميتــوان بــه

امانالهــی نیــک ،علیپورحافظــی و مطلبــی()1393؛ پاپــی و ابــاذری ()1393؛

میرزایــی و ترکیانتبــار ( ،)1395رحیمــی ،ســلیمانی و هاشــمیان ( )1396و حکیمــی
و گیلــوری ( )1394بــا موضــوع ســنجش وضعيــت كتابخانــه ديجيتــال اشــاره
پژوهشهــا ،کتابخانههــای دیجیتــال از نظــر عملکــردی
كــرد .براســاس ایــن

ضعیــف بــوده و از اســتانداردها پیــروی نمــی کننــد .بازطراحــی رابــط کاربــر و
توجــه بــه ســرعت دانلــود در کتابخانــه دیجیتــال از دیگــر مــواردی اســت کــه در
پژوهشهــای انجامشــده بــرآن تأکیــد شــده اســت (بیرانونــد و خاصــه ،1395

داســتانی ،عطــاردی بیمرغــی.)1395 ،
كتابخانههــاي ديجيتــال بــوده
در مطالعــات خارجــی نيــز تمركــز بــر ارزيابــي

كتابخانههــاي ديجيتــال دانشــگاهي انجــام شــده اســت.
و اكثــر مطالعــات بــر روی

پژوهشهــا نشــان داده كــه توجــه بــه عواملــي همچــون كارايــي،
نتايــج ايــن

اثــر بخشــي ،رضايــت و يادگيــري كاربــران ،كيفيــت نظــام كتابخانــه ،ســهولت
رفتارهــا و اختالفــات فــردي بــر توســعه
اســتفاده ،وضعيــت ناوبــري نظــام و البتــه

كتابخانههــاي ديجيتــال مؤثــر اســت (& Garibay, Gutiérrez, & Figueroa, 2010; Joo

 (Lee, 2011; Khan & Qutab, 2016; Rahman & Mohezar, 2020بازیابــی بهینــه از
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دادههــای
بهینهســازی موتورجســتجو ( )Onaifo & Rasmussen, 2013و
طریــق


پیونــدی ( )Raza, Mahmood & Warraich, 2018از دیگــر مباحــث مــورد توجــه
اپلیکیشــنهای
در دهــه اخیــر بــوده اســت .بــا روی کار آمــدن و گســترش

کتابخانههــای دیجیتــال بــر روی موبایــل نیــز رو
موبایلــی ،توجــه بــه توســعه

بــه رشــد اســت ،اگرچــه پژوهــش ) Zha, Zhang,Yan & Wang (2015نشــان داد
ـنهای
کتابخانههــای دیجیتــال را بــه اســتفاده از اپلیکیشـ
کــه کاربــران اســتفاده از


میدهنــد .عــدم ســازگاری
مبتنــی برموبایــل بــه دلیــل ســهولت اســتفاده ترجیــح

کتابخانههــای دیجیتــال بــا اســتانداردها در پژوهــش ) Inal (2018بــرروی کتابخانــه
ملــی دیجیتــال ترکیــه نیــز تأییــد شــده اســت .یکــی از مــوارد اســتاندارد کــه توجــه
بــه آن در پژوهشهــای متعــدد توصیــه شــده اســت،
استانداردســازی رابــط کاربــر

و رابــط جســتجو اســت (.)Liu & Su, 2018
ـایتهای ســبز رااز ایــن
) Pandicumar & kabila (2013مراحــل طراحــیوبسـ

قــرار دانســتهاند:
شاخصهای درخواست 1و برنامهریزی.
1 -1مرحله تجزیهوتحلیل با

5
4
3
شــاخصهای توســعه  ،طراحــی  ،محتــوا ،
2 -2مرحلــه ایجــاد 2بــا

آمادهســازی. 6

3 -3مرحلــهکاربــری 7بــاشــاخص رابــط کاربــری .ایــن مرحلــه بــا طراحــی
مناســب رابــط کاربــر گرافیکــی8نقــش مهمــی در مصــرف انــرژی ایفــا
میکنــد زیــرا هــر رنــگ و کنتــرل آن بــه انــرژی متفــاوت نیــاز دارد.
در ایــنپژوهــشپرســیدهایم وبســایتهای کتابخانههــای دیجیتــال ایــران
در مراحــل ســهگانۀ تجزیــه وتحلیــل ،ایجــاد ،و کاربــریتــا چــه حــد موازیــن
محیطزیســتی را رعایــت کردهانــد.

1. Requirement
2. Development phase
3. Develop
4. Design
5. Content
6. Setup
7. Usage Phase
)8. Graphical user interface(GUI
9. http://www.dlim.ir/Digital/
NewsManagement/Simple/34
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روششناسی

بــا اســتفاده ازوبســایت کتابخانــه دیجیتــال شــهرداری اصفهــان 1و یــک منبــع
وبســايت فعــال
دیگــر (امانالهینیــک ،علیپورحافظــی و مطلبــی59 )1393 ،

کتابخانــه دیجیتالــی را در کشــور شناســائی کردیــم .در ســاختن سیاههوارســی
بــرای مراحــل معمــاری وب ســبزاز ) )Pandicumar & kabilan, 2013و بــرای
مؤلفههــای بهینهســازیاز  SEO2اســتفاده کردیــم .بــرای ســنجش مراحــل و
ـهای (بلــی و خیــر) و نیــز طیــف لیکــرت
ـاخصهای مربوطــه طيــف دو گزینـ
شـ


بــا درصــد متناســب بــا وضعیــت ســنجش در هــر یــک از ابزارهــای آنالیــن را بــه
کار گرفتیــم.
ســطحبندي طيــف مــورد اســتفاده شــامل خیلیخــوب (،)81-100

خــوب ( ،)61-80متوســط ( ،)41-60ضعیــف ( ،)21-40خیلیضعیــف()0-20
آزمونهــای CVIو  CVRانجــامشــد .براســاس
بــود .ســنجش روایــی محتوایــی بــا

آن امتیــاز مؤلفــه سیاه هوارســی در  CVRاز  0/49ودر  CVIاز  0/72بزرگتــر بــود.
بدیــن ترتیــب روایــی محتوایــی تأییــد شــد .بــرای بررســی پایایــی ســیاههنیــز
آلفایكرونبــاخ در
از یــک نمونــه اوليــه بــا حجــم  30اســتفاد ه کردیــم .میــزان

مجمــوع برابــر بــا  0/861بهدســت آمــد کــه نشــان از پایایــی مناســب ابــزار بــود.
بــرای تجزیــه و تحلیــل دادههــا از آمــار توصیفــی (جــدول فراوانــی ومیانگیــن) و
آمــار اســتنباطی (آزمونهــای دوجملــهایو کایاســکور)  ،از نرمافــزار SPSS22
ســايتها از ابزارهــاي آناليــن
وب
اســتفاده شــد .بــه منظــور ســنجش فنــی


وبســنجی ،معرفیشــدهتوســط داســتانی و عطاردیبیمرغــی ( )1395و امتــی
و علیپــور( )1395بهــره بردیــم .چــون ابــزار واحــد بــرای ســنجش همــۀ مراحــل
صهاوجــود نداشــت ،از ابزارهــای زیــر بــرای تعییــن وضعیــت هریــک
و شــاخ

اســتفاده کردیــم:
 .1مرحله تجزیهوتحلیل  Gtmetrix3:وThe Green Web Foundation4
 .2مرحله ایجاد Seobility6 ،Dotcom-tools5 ، Gtmetrix :و Developers7
 .3مرحله کاربری  Gtmetrix:و Developers
هــر یــک از ابزارهــای بــاال دارای بخــش آنالیــز یــا چکســایت هســتند.بــا
وارد کــردن آدرس وبســایت مــورد نظــر ،نتایــج تحلیــل هریــک از مولفههــای
مراحــل سـهگانه در جــدول و نمــودار ارائــه میشــود .از ایــن نتایــج بــرای تعییــن
وضعیــت وبســایتها اســتفاده کردیــم.

1. http://www.dlim.ir/Digital/
NewsManagement/Simple/34
2. Search Engine
Optimization , https://bit.ly/
seo-2018-book
3. https://gtmetrix.com/
4.https://www.
thegreenwebfoundation.org
5. https://www.dotcom-tools.
com
6. https://www.seobility.net/
en/seocheck/
7. https://developers.google.
com/web/tools/chromedevtools
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یافتهها

مرحله تجزیهوتحلیل

جدول  .1شاخص درخواست

مؤلفه
قابلیت  1Cachingدر تنظیامت HTTP
فرشدهسازی HTTP

2

سطح معناداری

فراوانی/درصد

خیر

بلی

فراوانی

39

20

درصد

66/1

33/9

فراوانی

17

42

درصد

28/8

71/2

0/018
0/002

ســایتها فاقــد قابلیــت
جــدول  1نشــان میدهــد  %66/1از وب

در تنظیمــات  HTTPو  %71/2دارایقابلیــتاســتفاده از فشردهســازی HTTP
بودنــد .ایــن نشــان میدهــد کــه بیــن رعایــت و عــدم رعایــت مؤلفههــای
معنــیدار وجــود دارد.
شــاخص درخواســت تفــاوت

Caching

جدول  .2وضعیت شاخص برنامهریزی

مؤلفه

فراوانی/درصد

خیر

استفاده مرکز دادهای میزبان وبسایت از انرژیهای
تجدید پذیر

فراوانی
درصد

59
100

فراوانی

59

درصد

100

پردازش ابری و رسور مجازی

 . 1قابلیت ذخیرهسازی به روش

موثر جهت صرفهجویی در زمان
بازدیدکنندگان و نیز کاهش بار
ترافیک سایت

 . 2استفاده از فرمتهای مختلف

0

0
-

-

ســایتها
برنامهریــزی در هیچیــک از وب
جــدول  2نشــان میدهــد مؤلفههــای


اعمــال نشــده بود.
مرحله دوم:ایجاد
 .1توسعه

فشردهسازی

30

بلی سطح معن یداری
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جدول  .3وضعیت مؤلفههای توسعه

مؤلفه

کاهش یا
بهحداقل

رساندن
زمان اولیه
منایش
بهینهسازی
جاوا
1
اسکریپت
بهینهسازی
2
CSS
طراحی
بهینه
وبسایت
برای
منایش در
موتورهای
جستجو

خیلیخوب

فراوانی
/درصد

خیلیضعیف

ضعیف

متوسط

خوب

فراوانی

12

7

11

23

6

درصد

20/3

11/9

18/6

39

10/2

فراوانی

6

3

8

4

38

درصد

10/2

5/1

13/6

6/8

64/4

فراوانی

1

0

1

1

56

درصد

1/7

--

1/7

1/7

94/9

فراوانی

0

4

35

18

1

درصد

--

6/8

59/3

30/5

1/7

کایسکور
آماره


سطح
معنیداری

15/492

0/004

73/966

0/001

153/814

0/001

73/797

0/001

=1. JavaScript

مؤلفههــایمربــوط
ـایتها بــه یــک نســبت از
وبسـ
جــدول 3نشــان میدهــد



بهینهســازی
نمیبرنــد .امــا  %94/9از نظــر کاهــش و
بــه شــاخص توســعه بهــره


 CSSخیلیخــوب هســتند ولــی  %20/3از نظــر کاهــش یــا بــه حداقــل رســاندن
خیلیضعیــف دارنــد.
زمــان اولیــه نمایــش وضــع

مؤلفههای توسعه
جدول  .4آزمون دوجملهای


مؤلفه
کشکردن  3Ajaxو کاهش درخواستها
برای جلوگیری از درخواستهای
غیررضوری HTTP
کاهش درخواستهای HTTP

یــک زبــان برنامهنویســی وبــی اســت و بــه صفحــه
وب ویژگــی پویایــی و تحــرک را میافزایــد و باعــث

تقویــت تعامــات میشــود.

=2. Cascaded Style Sheet
یــک زبــان برنامهنویســی وبــی اســت کــه امــکان
اعمــال تغییــرات را بــه صــورت یکنواخــت روی

مجموعــهای از صفحــات فراهــم مــیآورد .اگــر

فراوانی
/درصد

خیر

بلی

فراوانی

23

36

درصد

39

61

فراوانی
درصد

22
37/3

37
62/7

سطح
معنیداری
0/117

 HTMLیــا  JavaScriptبــا  CSSاســتفاده

شــود  ،باعــث ذخیــره  40تــا  60درصــدی انــدازه

دادههــا شــده و ســرعت بازگــذاری صفحــات بیشــتر

میشــود.
3. AJAX (Asynchronous JavaScript
=and XML) cacheable
ترکیبــی از  XMLوجــاوا اســکریپت اســت و راهــی

0/067

ـایتها از نظــر رعایــت مؤلفههــای مــورد بررســی
مطابــق بــا جــدول  4بیــن وبسـ


بــرای ایجــاد وب ســریع و پویــا و بــا بارگــذاری

بخشــی از صفحــه بــه جــای همــه آن باعــث
فزایــش ســرعت وبســایت میشــود.
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مؤلفههــای منــدرج در
تفــاوت معنــیدار وجــود نــدارد .امتیــاز بهکارگیــری

ـایتهای مــورد بررســی نزدیــک بــه هــم اســت %62/7 .کاهــش
وبسـ
جــدول در


کشکــردن  Ajaxو کاهــش درخواســتها
درخواســتهای  HTTPو  %61نیــز


کردهانــد.
رعایــت
را
HTTP
غیرضــروری
های
ت
درخواســ
از
جلوگیــری
بــرای

 .2طراحی
جدول  .5وضعیت مولفههایطراحی

مؤلفه

طرح CSS
(بدون
جدول)
بهجای
طرح جدول
بهینهسازی
عنارص
گرافیکی و
1
لوگوها
تگگذاری
مناسب

  ALTو
توضیحات
برای
تصاویر

فراوانی
/درصد

خیلیضعیف

ضعیف

متوسط

خوب

خیلیخوب

فراوانی

9

7

4

4

31

درصد

15/3

11/9

6/8

6/8

52/5

فراوانی

15

8

8

8

20

درصد

25/4

13/6

13/6

13/6

33/9

فراوانی

4

6

13

13

23

درصد

6/8

10/2

22

22

39

فراوانی

7

5

6

8

12

درصد

11/9

8/5

10/2

13/6

20/3

آماره
کایاسکور

56/831

سطح
معنیداری

0/001

10/237

0/037

18/881

0/001

18/186

0/003

معنــیدار
شــاخصهای طراحــی تفــاوت
براســاس جــدول  5بیــن وبســایتها


وجــود دارد .در  %52/5گزینــه اســتفاده از طــرح ( CSSبــدون جــدول) بهجــای
کردهانــد و  %25/4در بهینهســازی عناصــر
طــرح جــدول خیلــی خــوب رعایــت

خیلیضعیــف بودنــد.
گرافیکــی و لوگوهــا

 .1لوگو از عکس یا نمودار کوچکتر است.

بهینهسازی روشی برای بهحداقلرساندن

پاسخهای  HTTPاست.
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جدول  .6آزمون دوجملهای مرحله طراحی

مؤلفه
فایلهای CSSو جاوا اسکریپت
1
اکسرتنال
ایجاد صفحه  404سفارشی

فراوانی
/درصد

خیر

بلی

فراوانی

59

0

درصد

100

--

فراوانی

1

58

درصد

1/7

98/3

سطح معن یدار
-0/001

طبــق جــدول 6بیــن وبســایتها در رعایــت مؤلفــه ایجــاد صفحــه 404
ـیدار وجــود دارد %98/3 .آن را رعایــت کرد هانــد .امــا هیــچ
سفارشــی تفــاوت معنـ

یــک فایلهــای  CSSو جــاوا اســکریپت اکســترنال نداشــتند.
 .3محتوا

مؤلفه

تغییر اندازه
و بهینهسازی
تصاویر
بهینهسازی
2
عکسها
بهینهسازی
فیلمها و
انیمیشنها
محتوا

مؤلفههای محتوا
جدول .7وضعیت

فراوانی
/درصد

خیلیضعیف

ضعیف

متوسط

خوب

خیلیضعیف

فراوانی

12

2

2

5

37

درصد

20/3

3/4

3/4

8/5

62/7

فراوانی

13

11

6

8

20

درصد

22

18/6

10/2

13/6

33/9

فراوانی

0

0

0

4

54

درصد

--

--

--

6/8

91/5

فراوانی

1

9

8

17

24

درصد

1/7

15/3

13/6

28/8

40/7

مقدار آماره
کایاسکور

سطح
معنیدار

98/322

0/001

21/441

0/001

 .1وقتــی فایــل بــه شــکل  Externalباشــد
موجــب بهینهســازی ســرعت ســایت میشــود و
قابلیــت کششــدن را نیــز دارد .اگــر فایلهــای

 CSSو جــاوا اســکریپت بــه شــکل External

90/136

0/001

26/678

0/001

اســتفاده شــوند هــم باعــث کاهــش حجــم اســناد
 HTMLمیشــوند و هــم بــا کششــدن

آنــان تعــداد درخواســتها در بازدیدهــای بعــدی
کاهــش مییابــد.

 .2بــا بهینهســازی عکــس کــه بزرگتــر از

لوگــو هســتند حجــم فایــل بــا تکنیکهایــی

مؤلفههــای محتــواتفــاوت
طبــق جــدول  7در وبســایتها از نظــر رعایــت

مؤلفههــای مــورد
ـیدار وجــود دارد .یعنــی وبســایتها بــه یــک نســبت از
معنـ



ماننــد تغییــر انــدازه ،بریــدن عکــس ،ترکیــب

تصاویــر ،جایگزینــی  GIFبــا PNGهــا و...

موجــب کاهــش حجــم و کاهــش مصــرف انــرژی
میشــو ند
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نظــر بهــره نمیبرنــد .همچنیــن  %62/7از وبســایتها مؤلفــه تغییــر انــدازه و
خیلیخــوب رعایــت کرد هانــدولــی%22
بهینهســازی تصاویــر وبســایترا

عکسهــا در ســطح خیلیضعیــف رعایــت شــده اســت.
بهینهســازی

 .4آمادهسازی

مؤلفههای آمادهسازی
جدول  .8وضعیت


مؤلفه
استفاده از شناسایی و ردیابی اختالالت از
سمت رسور
رعایت کاهش جستجو  1 DNSدر میزبانی
وب بین دو تا چهار میزبان مجزا
رعایت ایجاد ریدایرکت برای انتقال از
wwwبه بدون www2یا بلعکس در
وبسایت

فراوانی
/درصد
فراوانی
درصد

خیر

بلی

معنیدار
سطح


0
--

59
100

--

فراوانی

1

58

درصد

1/7

98/3

فراوانی

45

14

درصد

76/3

23/7

0/001
0/001

ـاخصهای آماد هسـ 
ـازی
ـایتها از نظــر رعایــت شـ
براســاس جــدول  8در وبسـ


ـایتها مولفــه شناســایی و ردیابــی اختــاالت
یدار اســت .همــه وبسـ
تفــاوت معنـ


ســمت ســرور را رعایــت کرد هانــد .امــا  % 76/3ایجــاد ریدایرکــت بــرای انتقــال
از  wwwبــه بــدون  wwwیــا برعکــس را رعایــت نکرد هانــد.
مرحله سوم :کاربری
مؤلفههای رابط کاربرگرافیکی
جدول  .9وضعیت


مؤلفه

=1. Domain Name System
ســبب دسترســی آســان بــه ســایتها
میشــود .بــدون ایــن نظــام ،بــرای ورود
بــه هــر ســایت بــه جــای نــام ســایت،
میبایســت آدرسهــای  IPپیچیــدهای
را وارد کــرد.
 . 2بــه ایــن معنــی کــه اگــر کاربــری
آدرس ســایت را بــدون  WWWوارد
کــرد مســتقیم بــه آدرس WWW
ریدایرکــت میشــود و برعکــس

34

رعایت
فرشدهسازی
فیلمها
طراحی
بهینه
وبسایت
جهت منایش
در موبایل

فراوانی
/درصد

خیر

خیلیضعیف


ضعیف

متوسط

خوب

خیلیخوب


فراوانی

43

0

0

0

2

14

درصد

72/9

--

--

--

3/4

23/7

20

1

1

9

15

33/9

1/7

1/7

15/3

25/4

فراوانی
درصد

13
22

مقدار
آماره
کایاسکور


سطح
معنیدار


45/186

0/001

30/186

0/001

مؤلفههــای مــورد بررســی
ـایتها از نظــر رعایــت
وبسـ
براســاس جــدول  9در
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ارزیابیوبسایتهایکتابخانههایدیجیتال
ایران براساس شاخصهای وب سبز

شــاخصها یکســان
معنــیدار وجــود دارد ،یعنــی ســطح رعایــت ایــن
تفــاوت


خیلیخــوب مؤلفــه فشردهســازی
نیســت .همچنیــن %23/7وبســایتها در ســطح

ـایتها بــرای
فیلمهــارارعایــت کرد هانــد و رعایــت مولفــه طراحــی بهینــه وبسـ

یضعیــف بــود.
نمایــش در موبایــل( )%33/9در ســطح خیل

جدول .10آزمون دوجملهای رابط کاربر گرافیکی

مؤلفه
رعایت بهینهسازی رنگها

1

استفاده از رنگهای روشن
استفاده از رنگهای تیره جهت کاهش مرصف انرژی
رعایت استفاده از پالتهای رنگی2برای توسعه رابط کاربری
گرافیکی جهت کاهش انرژی مرصفی
رعایت طراحی وبسایت جهت منایش در سایر پلتفرمها و
اندازههای منایشی بهصورت واکنشگرا
بهروزرسانی مرورگر کاربری با آخرین نسخه

فراوانی
/درصد

خیر

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی

58
1
98/3 1/7
59
0
100
-3
56
5/1 94/9
3
56

درصد

94/9

5/1

فراوانی
درصد
فراوانی

27
32
45/8 54/2
0
59
0
100

بلی

معنیدار
سطح

0/001
-0/001
0/001
0/603
--

براســاس جــدول  10تمامــی وبســایتهااز مؤلفــه رنگهــای روشــن اسـ 
ـتفاده
میکننــد .اســتفاده از پالتهــای
وتنهــا ( )% 5/1از رنگهــای تیــره اســتفاده

رنگــی بــرایســاختن رابــط کاربــری گرافیکــی بــا هــدف کاهــش انــرژی مصرفــی
وب
در ()%94/9
ســایتها رعایــت نمیشــود.



 .1تاثیــر بهینهســازی رنگهــا در کاهــش
مصــرف انــرژی ،هزینــه و تــاش بــرای کاهش

مصــرف انــرژی مانیتورهــا بــا رنگهــا بــه

طــوری کــه رنــگ روشــن نیــاز بــه شــدت
بیشــتر انــرژی را در نمایــش دارد .رنــگ ســفید
گرانتــر و رنــگ مشــکی مقــرون بــه صرفــه

اســت چــون مشــکی و رنــگ تیــره میــزان وات

کمتــر نســبت بــه رنگهــای دیگــر مصــرف

میکنــد.

 .2پالتهــای رنــگ بــا کمتریــن وات هســتند
ماننــد آبــی تیــره ،ســبز چمنــی ،الجــوردی،

آبـ�ی خاکسـ�تری ،زیتونـ�ی  ،سـ�یاه G-pal�( (..

)etteترکیــب رنگهــای مشــابه بــا هــم

هســتند کــه  2تــا  3وات انــرژی کمتــر مصــرف
میکننــد.
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وضعیت سبز وبسایتهای کتابخانههای دیجیتال ایران

کتابخانههای دیجیتال ایران
جدول  .11وضعیت مراحل وب سبز در




وضعیت

خیلیخوب

متوسط

خوب

خیلیضعیف

ضعیف

مقدار آماره
کایاسکور


مراحل

مرحلــه تجزیــه
و تحلیــل

درصد

تعداد

درصد

تعداد

--

--

--

--

تعداد

--

درصد

تعداد

درصد

تعداد

سطح
معنیداری


درصد

--

--

--

--

--

--

--

مرحله ایجاد

8

13/6

27

45/8

24

40/7

--

--

--

--

10/610

0/005

مرحله کاربری
کل

16/9

10/746

0/030

--

26/085

0/001

3

5/1

16

27/1

17

28/8

13

22

5

8/5

26

44/1

23

39

5

8/5

10
--

براســاس جــدول  11در مرحلــه تجزیــه و تحلیــل بــه ســبب رعایتنشــدن
برنامهریــزی در همــه وبســایتها ،امــکان مقایســه وجــود نــدارد .امــا
مولفههــای


ـیدار وجــود دارد .در مرحلــه ایجــاد اکثــر
ـ
معن
ـاوت
ـ
تف
ـری
ـ
کارب
و
ـاد
ـ
ایج
ـل
ـ
مراح
در

ـایتها ()%45/8در وضعیــت خــوب قــرار دارنــد .در مرحلــه کاربــری اکثــر
وبسـ

ـایتها بــا  %28/8و  %27/1در شــرایط متوســط و خــوب قــرار دارنــد .در کل
وبسـ


ـیدار
پیادهســازی وب ســبز تفــاوت معنـ
ـایتها از نظــر رعایــت مراحــل
وبسـ
بیــن




کتابخانههــای دیجیتــال ( )%44/1در شــرایط
ســایتهای
وب
وجــود دارد و اکثــر



خــوب و  %39در شــرایط متوســط قــرار دارنــد.

نتیجهگیری

کتابخانههــای دیجیتــال ایــران را
وبســایت
بــر پایــۀ یافتههــا نقــاط قــوت و ضعــف


یتــوان چنیــن برشــمرد:
م

ســه مرحلــه تجزیــه و تحلیــل ،ایجــاد و کاربــری مشــخص کــرد کــه عمــده ضعــف
کتابخانههــا در مرحلــه تجزیــه و تحلیــل اســت در ایــن مرحلــه بــه برنامهریــزی

کامــ ً
یتوجهــی شــده اســت .ایــن امــر موجــب مصــرف انــرژیبرگشــتناپذیر
اب

میشــود .لــزوم توجــه بــه کاهــش مصــرف ایــن نــوع انــرژی بســیار اهمیــت دارد.
یها در شــرایط متوســط و
مرحلههــای ایجــاد و کاربــری باوجــود کمبودهــا و کاســت

خــوب قــرار دارنــد .امــا شــاخص رابــط کاربرگرافیکــی در ایــن مرحلــه بــه بازنگــری
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وبسایتها( )%54/8دروضعیتخوبقراردارند.درمرحلهکاربریاکثروبسایتهاباا%88/8و%82/1در

شرایطمتوسطوخوبقراردارند.درکلبینوبسایتهاازنظررعایتمراحل پیادهساازیوبسا تاوااو 
ارزیابیوبسایتهایکتابخانههایدیجیتال
%درشارایطبراساس شاخصهای وب سبز
ایران
معنیداروجودداردواکثروبسایتهایکتابخانههایدیجیتاا ()%55/1درشارایطخاوبو93
متوسطقراردارند .


سایتهای مورد بررسی
جدول  .12نقاط قوت و ضعف وب


-

-
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مؤلفههــای مربــوط بــه آن توجــه نشــده
نیــاز دارد؛ زیــرا جــز یکــی ،بــه ســایر

اســت .بیرانونــد و خاصــه ( )1395نیــز ایــن را تأییــد کردهانــد.
اهمیــت و تأثیــر وبســایتهای ســبز بــر محیطزیســت ،نظــارت مدیــران و
طراحــان وبســایتهای کتابخانههــای دیجیتــال را بــر رعایــت شــاخصهای وب
پژوهشهــای امانالهــی
ســبز ضــروری میدانــد .نتایــج ایــن پژوهــش بــا نتایــج

نیــک ،علیپورحافظــی و مطلبــی()1393؛ میرزایــی و ترکیانتبــار ( ،)1395رحیمــی،
ســلیمانی و هاشــمیان ( )1396و حکیمــی و گیلــوری( )1394مبنــی بــر رعایــت
ـایتهای مــورد بررســی آنــان مغایــرت دارد امــا بــا
وبسـ
نشــدن اســتانداردها در


پژوهــش پاپــی و ابــاذری ( )1393مبنــی بــر قابــل اعتمــاد بــودن وبسـ
ـایتهای

کتابخانههــای ایــران از نظــر اصــول طراحــی مطابقــت دارد.

خیلیخــوب نیســتند .بــا افزایــش
شــرایط
در
ها
ســایت
ب
و
از
یــک
هیــچ
البتــه


روزافــزونخدمــات مجــازی ،بهویــژه در زمــان همهگیــری بیمــاری کوویــد،19
خدمــات مرجــع مجــازی و اســتفاده از منابــع کتابخانــهای دیجیتالــی ،توجــه بــه
وبســایتهای مبتنــی بــر وب ســبز اهمیــت دارد .ایــن
نرمافزارهــا و
طراحــی


توجــه ســبب افزایــش ســرعت دسترســی بــه منابــع ،کاهــش دانلودهــا ،اســتفاده
فایلهــای تصویــری (اسکنشــده) منابــع ،اســتفاده بهینــه از کتابخانههــای
از

گوشــیهای موبایــل و دیگــر خدمــات بهینهســازی میشــود
دیجیتــال بــر روی

کتابخانههــای دیجیتــال میانجامــد .ایــن
ســایتهای
و بــه بهبــود کیفیــت وب


تدبیرهــا بــه رضایــت کاربــرانو حفاظــت محیــط زیســتی کمــک میکننــد .بــه
ایــن منظــور راهکارهــای ممکــن در قالــب پیشــنهاد بــه تفکیــک هــر مرحلــه و بــا
توجــه بــه نقــاط ضعــف منــدرج در جــدول  12پیشــنهاد میشــود:
در مرحله تجزیه و تحلیل
1 .1توجــه بــه اســتفاده از قابلیــت  Cachingدر تنظیمــات  HTTPدر
ســایتهای موجــود و در حــال طراحــی.
وب

برنامهریــزی شــامل اســتفاده مراکــز داده
مولفههــای
2 .2بهکارگرفتــن


انرژیهــای تجدیدپذیــر و نیــز
کتابخانههــای دیجیتــال از
میزبــان


ـایتها
افــزودن فناوریهــای پــردازش ابــری و ســرور مجــازی بــه وبسـ

موجــود و در حــال طراحــی.
در مرحله ایجاد
1 .1افزایــش ســرعت بارگــذاری اولیــه از طریــقبــه کارگیــری  Cachingبــرای
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.2

.3
.4

ذخیــره جســتجوها و صفحــات مــورد اســتفاده و نیــز اســتفاده از قابلیــت
ـایتهای در حــال طراحــی یــا فاقــد آن.
فشردهســازی  HTTPدر وبسـ


برنامهنویســی جــاوا
زبانهــای
قابلیتهــای
2اســتفاده حداکثــری از



اســکریپت و ( CSSاعــم از داخلــیو خارجــی) در کنــار  HTMLبــه
منظــور بــاال بــردن ســطح دیــداری و پویایــی نظــام و بــه تَبَــع آن کمــک
دادههــا و در نهایــت ذخیــره فضــای بیشــتر بــه منظــور
فشردهســازی
بــه


کمــک بــه توســعه وبســایت.
کتابخانههــای دیجیتــال ریدایرکــت بــرای انتقــال
وبســایت
3در طراحــی


از نشــانیها بــا  WWWو برعکــس حتمــا پوشــش داده شــود.
کتابخانههــای
ســایتها جهــت نمایــش
وب
4طراحــان بــه بهینهســازی



دیجیتــال از طریــق موبایــل توجــه کننــد.

مرحلهکاربری:
کتابخانههــای
ســایتهای
وب
1 .1در طراحــی رابــط کاربــر گرافیکــی



رنگهــای تیــرهبــرای توســعه
پالتهــای رنگــی بــه ویــژه
مجــازی از


رابــط کاربــری گرافیکــی بــه منظــور کاهــش انــرژی مصرفــی اســتفاده
نماینــد.
ـهای باشــد کــه بتــوان از آنهــا در دیگــر
ـایتها بــه گونـ
2 .2طراحــی وبسـ


واکنشگــرا و
اندازههــای نمایشــی
پلتفرمهــا اســتفاده کــرد و نیــزبــه


روزرســانی مرورگــر کاربــری حتمــا توجــه شــود.
نیــز به
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Purpose: The aim of the research was investigating the impact
of cultural, educational and social factors on attitudes of Tabriz
Talent Students Schools towards reading and studying.
Method: The population of the research was Tabriz Girly Talent
students. The method of the research was qualitative and the
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Olympiad books. Other research findings also showed that in
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 .1کارشــناس ارشــد علــم اطالعــات
و دانششناســی دانشــگاه تبریــز
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هــدف :شناســائی تأثیرعوامــل فرهنگــی ،آموزشــی ،و اجتامعــی بــر نگــرش دانشآمــوزان
مــدارس اســتعدادهای درخشــان بــه مطالعــه و خوانــدن اســت.
روش 14 :نفــر از دخـران دانشآمــوز دوره دوم مــدارس اســتعدادهای درخشــان شــهر تربیــز
بــا منونهگیــری هدفمنــد در دســرس و گلولهبرفــی در ایــن مطالعــه رشکــت کردنــد .دادههــا
بــا مصاحبــه نیمهســاختاریافته گــردآوری و تحلیــل شــد.
یافتههــا :از لحــاظ فرهنگــی همراهــی پــدر و مــادر در خوانــدن کتــاب موردعالقــه در
کودکــی ســبب باالرفــن مهــارت حلمســئله در اطــاع یابــی و نگــرش مثبــت بــه مطالعــه
و خوانــدن در ســنین باالتــر میشــود .از لحــاظآموزشــی مطالعــه و خوانــدن در مــدارس
اســتعدادهای درخشــان بــه طــور عمــده بــه کتابهــای درســی ،کمــک آموزشــی یــا
املپیــادی محــدود اســت .در مــدارس اســتعدادهای درخشــان اغلــب بــه کتابخانــه اهمیــت
داده منیشــود .اکــر دانشآمــوزان اعــام کردنــد کــه ب ـرای مشــاوره بــه کتابــدار مراجعــه
منیکننــد .از لحــاظ تأثیــر عوامــل اجتامعــی ،یافتههــا نشــان داد اکــر دانشآمــوزان نگــرش
خــود را در خصــوص مطالعــه و خوانــدن ،در دوران مدرســه و از طریــق دوســتان یــا معلــم
بهدســت میآورنــد.

 .2دانشــیار گــروه علــم اطالعــات
و دانششناســی دانشــگاه تبریــز
(نویســنده مســئول)
zavaraqi@tabrizu.ac.ir

 .3دانشــیار گــروه علــم اطالعــات و
دانششناســی دانشــگاه تبریــز
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 .4دانشــیار گــروه علــوم تربیتــی
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sh.nemati@tabrizu.ac.ir
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مقدمه

صاحبنظــران تعلیــم و تربیــت بــاور دارنــد کــه تیزهوشــی توانایــی برتــر از همتایــان
در زمینههــای خــاص از عملکــرد اســت و ممکــن اســت در برخــی شــرایط بــروز
کنــد و در برخــی نــه (هاالهــان ،کافمــن .)2011،1کــودکان تیزهــوش تواناییهــای
ذهنــی ،کارهــای خالقانــه و هنــری و تواناییهــای نامعمــول در هدایــت و رهبــری
و نیــز در تحصیــل دارنــد ( )Kirk, Gallagher, Coleman & Anastasiow, 2015اینــان
بــه اطالعــات و امکانــات نیــاز دارنــد تــا بتواننــد در جهــت کشــف دانــش جدیــد یــا
نــوآوری گام بردارنــد.
علیرغــم اهمیــت نــوع نگــرش بــه مطالعــه و خوانــدن و نقــش مهــم آن در
موفقیــت اســتعدادهای برتــر ،بررس ـیها در ایــن خصــوص انــدک و مختــص بــه
مطالعــه کیفــی رفتــار اطالعاتــی کــودکان بااســتعداد در مرحلــه پیــش از دبســتان
اســت ( .)Burešová & Havigerová, 2015بــرای ســایر گروههــا ایــن موضــوع
بررســی شــده اســت .ازجملــه رشــته تحصیلــی و مهــارت در بیــان نوشــتاری
(محبــوب ،حســن زاده ،)1388 ،مهارتهــای آموزشــی و آشــنایی بیشــتر بــا
موتورهــای جســتجو (فتاحــی ،صابــری ،دختعصمتــی ،)1388 ،مهارتهــای
ســواد اطالعاتــی (فتاحــی ،)1383 ،محیــط زندگی کــودک (جلیلوند ،)1373 ،ســطح
تحصیــات والدیــن (احمــدی ده قطبالدینــی و احــدی ،)1391 ،مســائل فــردی
(کارآمــد ،)1386 ،مســائل فرهنگــی (احمــدی ده قطبالدینــی واحــدی،)1391 ،
مســائل آموزشــی (کارآمــد ،)1386 ،مســائل اجتماعــی (احمــدی ده قطبالدینــی و
احــدی ،)1391 ،مســائل اقتصــادی (احمــدی ده قطبالدینــی و احــدی )1391 ،و
مســائل فناورانــه (هاگــز )1387 ،2تاکنــون پژوهــش شــده اســت .در ایــن پژوهــش
مــا بــه شناســایی عوامــل فرهنگــی ،اجتماعــی و آموزشــی مؤثــر بــر نــوع نگــرش
دانشآمــوزان مــدارس اســتعدادهای درخشــان را دربــارۀ خوانــدن میپردازیــم

روش

1. Hallahan & Kauffman
2.. Hagez
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پژوهــش حاضــر کاربــردی از نــوع اکتشــافی اســت .دادههــا بــا اســتفاده از
مصاحبههــای نیمــه ســاختاریافته گــردآوری و بــه روش نظریهســازی زمینــهای
تحلیــل و گــزارششــده اســت .مشــارکت کننــدگان بهصــورت هدفمنــد ،در
دســترس ،و بــه روش گلولــه برفــی برگزیــده شــدند و مصاحبههــا تــا رســیدن
بــه مــرز اشــباع ادامــه یافــت .پرســشها از مصاحبهشــوندگان از یــک پژوهــش

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

عوامل مؤثر بر نگرش دخرتان دانشآموز
مدارس استعدادهای درخشان در
خصوصمطالعهوخواندن

مشــابه کتابخانــه 1اقتبــاس شــده اســت.
انتخــاب هدفمنــد مشــارکتکنندگان بــه ایــن معنــا اســت کــه مــا بــا
دانشآمــوزان عالقمنــد بــه مطالعــهو کتابخوانــی و عالقهمنــد بــه مشــارکت
مصاحبــه کردیــم .پرسـشها را بــرای آشــنایی اولیــه بــرای شــرکتکنندگان ایمیــل
کردیــم .ســپس مصاحبــه را بهصــورت حضــوری انجــام دادیــم .میانگیــن زمــان
هــر مصاحبــه  45دقیقــه بــود .در ابتــدای هــر مصاحبــه محرمانــه مانــدن پاسـخها را
بــه مصاحبــه شــونده اعــام کردیــم و اجــازه گرفتیــم پاسـخهای او را ضبــط کنیــم.
بــرای اطمینــان از پاســخها و رفــع ابهامــات احتمالــی از شــرکتکننده خواســته
شــد پاســخ ســؤاالت را در فایلــی کــه قب ـ ً
ا برایــش ایمیــل شــده بــود بنویســد و
.
بازگردانــد .بــرای تحلیــل دادههــا از نرمافــزار مکسکیــو.دی.ای 2.اســتفاده کردیــم

یافتهها
الف .عوامل فرهنگی
جدول  1مفاهیم مرتبط با فرهنگ را در قالب مقولهها و زیر مقولهها ارائه میکند.

1. Information Seeking
Behaviour of Generation Y
Students at the Stellenbosch
University Library and
Information Service
2. MAXQDA
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مؤلفه
عوامل
فرهنگی

جدول .1یافتههای مرتبط با عوامل فرهنگی
زیر مقولهها
مقوله
برادر
خواهر
مطالعه بهواسطه
پدر و مادر
دیگران

رفتار مطالعه در
دوران کودکی

نگرش والدین به
مطالعهو کتابخوانی

نگرش والدینبه خرید
کتاب

نگرش والدین در
خصوص کتابخانه

خواندن و توضیح کتاب به کودک توسط اعضای خانواده
برخورد کودکانه و مالیم در خواندن کتاب برای کودک
حفظ داستان
استفاده از تصاویر برای قصهگویی
خواندن کتاب تازه خریدهشده
قبل از خواب
همراهی والدین در خواندن کتاب برای کودک
عادت به مطالعه والدین
تشویق والدین به خواندن کتاب
کتابخانه شخصی والدین
تحصیالت پدر و مادر
عامل پیرشفت
افزایش آگاهی
رفع نیازهای اطالعاتی
تشویق به کتابخوانی
دیدگاه مثبت نسبت به کتاب و مطالعه
خرید کتب چاپی بهجای کتب الکرتونیکی
خرید کتاب و اهدای آن به کتابخانه برای استفاده عموم
تشویق به خرید کتاب
استفاده خانوادگی از کتب خریداریشده
مراجعه به کتابخانه بهجای خرید آن
دیدگاه مثبت
تشویق به استفاده از کتابخانه در دوران امتحانات
دیدگاه مثبت
مخالف مراجعه به کتابخانه
امانت کتاب از کتابخانه بهجای خرید کتاب
کتب عمومی

منابعی که والدین
مطالعه میکنند
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نرشیات
منابع اینرتنتی
حوزه تخصصی فردی
نسخه چاپی از منابع گوناگون
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ب .عوامل آموزشی
جــدول  2مفاهیــم مرتبــط بــا ایــن عامــل در قالــب مقولههــا و زیــر مقولههــا بــه
تفکیــک مؤلفههــای بنیادیــن آمــوزش ازجملــه مدرســه ،معلــم ،کتابخانــه و کتابــدار
را عرضــه میکنــد.
جدول  .2یافتههای مرتبط با عوامل آموزشی(مدرسه)
مؤلفه

عوامل آموزشی
(مدرسه)

مقوله
محل کتابخانه در
مدرسه

زیر مقولهها
مناسب
نامناسب

محل مطالعه کتب نبود توجه کافی
غیردرسی در مدرسه دانشآموزان عالقهمند
تأکید بیشرت بر کتب درسی
تشویق معلامن به مطالعه کتب غیردرسی
انگیزه استفاده از استفاده از کتب کمکآموزشی
کتابخانه مدرسه استفاده از سالن مطالعه
در دسرتسبودن
میزان استفاده از یک ساعت در هفته
کتابخانه مدرسه بیش از یک ساعت در هفته
کمرت از یک ساعت در هفته

جــدول 3تأثیــر نظــام آموزشــی را بــر نگــرش دانشآمــوزان در خصــوص مطالعــه
و خوانــدن نشــان میدهــد.
جدول .3یافتههای مرتبط با عوامل آموزشی (کتابخانه)
مؤلفه

مقوله
تعداد کتب غیردرسی در کتابخانه سمپاد

عوامل آموزشی (کتابخانه)

جایگاه کتابخانه مدرسه در میزان مطالعه

زیر مقولهها
یکسوم منابع
یکچهارم منابع
کمرت از نصف منابع
نصف منابع
فضای مناسب
منابع متنوع
در دسرتسبودن کتب کمکدرسی
نقشآفرینی نداشنت
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جــدول 4نقــش معلــم را بــه عنــوان یــک عامــل آموزشــی بــر نگــرش دانشآمــوزان
در خصــوص مطالعــه و خوانــدن ارائــه میکنــد.
جدول  .4یافتههای مرتبط با عوامل آموزشی(معلم)
مؤلفه
عوامل آموزشی (معلم)

مقوله
توصیه معلامن به استفاده از کتاب
و کتابخانه

زیر مقولهها
تشویق به استفاده از انواع منابع کتابخانه
در حد بسیارکم
هیچ توصیهای

جــدول 5تأثیــر کتابخانــه را بــه عنــوان یــک مؤلفــه آموزشــی بــر نگــرش دانــش
آمــوزان در خصــوص مطالعــه و خوانــدن عرضــه میکنــد.
جدول  .5یافتههای مرتبط با مسائل آموزشی(کتابدار)
مؤلفه

مقوله
تعداد کتابدار در کتابخانه مدرسه
آراستگی ظاهری کتابدار

مهارت کتابداری در استفاده از رایانه

عوامــل آموزشــی
(کتابــدار)

مهارت ارتباطی کتابدار
مهارت کتابدار در تشویق و راهنامیی دانشآموزان

جایگاه کتابدار در میزان مطالعه

زیر مقولهها
یک نفر
مناسب و معقول
معمولی و ساده
پیشنهاد شیک و بهروزبودن کتابدار
مناسب
در حد متوسط
نظری ندارم
سیســتم امانــت دســتی در کتابخانــه
مدرســه
مناسب
نامناسب و بداخالق
مهارت کافی
نداشنت مهارت کافی
مهارت در حد متوسط
هیچ مهارتی
مهارت تنها در جایابی کتب کتابخانه
برقراری نظم و آرامش در کتابخانه
تأثیر بسیارکم
هیچ جایگاهی
تشویق به کتابخوانی
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ج .عوامل اجتماعی
در ایــن بخــش مفاهیــم در قالــب مقولههایــی چــون چگونگــی گفتگــو بــا دوســتان
دربــاره اطالعــات ،مطالعــه و کتابخانــه ،نگــرش دوســتان بــه کتــاب و مطالعــه،
تأثیــر دوســتان بــر میــزان مطالعــه ،و تأثیــر دوســتان بــر میــزان اســتفاده از فضــای
مجــازی پرســیده شــده اســت.
جدول .6یافتههای مرتبط با عوامل اجتماعی
مؤلفه

زیر مقولهها

مقوله
گفتگو با دوستان درباره اطالعات ،مطالعه
و کتابخانه

نگرش دوستانبه کتاب و مطالعه

عوامل اجتامعی

تأثیر دوستان بر میزان مطالعه

تأثیر دوستان بر میزان استفاده از فضای
مجازی

معرفی کتب جدید
معرفی نویسندگان خوب
معرفی اطالعات در فضای مجازی
بحث و اظهارنظر نکردن
مطالعه عامل پیرشفت جامعه
مطالعه در اوقات فراغت
نبود کتاب خوب
استقبال از کتب جدید
بیرغبت
تشویق یکدیگر به کتابخوانی
نظر مثبت دوستان کتابخوان
معرفی کتاببین دوستان
معرفی سایتهای اینرتنتی خوب
تعامل از طریق فضای مجازی
تأثیر منفی و ناامیدانه
ارتبــاط مســتقیم بیــن دوســتان کتابخــوان و
افزایــش مطالعــه فــرد
تأثیر مستقیم
بدون تأثیر

ازنظــر دانشآمــوزان محفلهــای دوســتانه اعــم از گروههــای همکالســی،
هممحل ـهای و فامیلــی ،بحــث و گفتگــو دربــاره فضــای مجــازی و معرفــی کتــب
جدیــد میشــود .دانشآمــوزان اکثــر دوستانشــان را اهــل مطالعــه نمیداننــد.
بااینوجــود معتقدنــد کــه دوســتان کتابخوانشــان نگــرش مثبــت و موافقــی
بــه مطالعــه و خوانــدن دارنــد؛ ایــن دســته از دوســتان دانشآموزانــی هســتند
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کــه بــا معرفــی کتــب جدیــد و حتــی معرفــی ســایتهای اینترنتــی خــوب بــر
میــزان مطالعــه فــرد اثــر میگذارنــد .از دیگــر تأثیــرات دوســتان ،ترغیــب آنهــا
بــه اســتفاده از فضــای مجــازی اســت .دانشآمــوزان علــت کاهــش مطالعهشــان
را دوســتانی میداننــد کــه اهــل فضــای مجــازی هســتند و آنهــا را تحــت تأثیــر
خــود قــرار میدهنــد.

بحث و نتیجهگیری
دانشآمــوزان دالیــل عالقهمنــدی بــه مطالعــه و خوانــدن را افزایــش اطالعــات،
یافتــن پاســخ بــه ندانســتهها ،ایجــاد حــس خــوب ،خودشناســی و تفکــر بیــان
کردنــد .مهمتریــن عامــل فرهنگــی مؤثــر در نــوع نگــرش بــه مطالعــه و خوانــدن،
وجــود عــادت بــه مطالعــه در والدیــن اســت .در کنــار ایــن عامــل نقــش محســوس
کتــاب خوانــدن بــرای کــودک توســط اعضــای خانــواده اســت.
یافتههــا نشــان داد خوانــدن شــعر ،کتــاب داســتان ،کتابخوانــی بــا صــدای
بلنــد ، ،اســتفاده از کتابهــای مصــور ،کتابخوانــی قبــل از خــواب ،حفــظ
کــردن شــعر و داســتان ،خریــد کتــاب ،وجــود مجموعــه کتــاب در خانــه ،تشــویق
بــه خوانــدن و همچنیــن مشــاهده ،یادگیــری و خوگیــری عملــی بــه مطالعــه بــر
اســاس رفتــار مطالعاتــی و خوانــدن پــدر و مــادر و دیگــر اعضــای خانــواده از
عوامــل مؤثــر فرهنگــی اســت کــه نگــرش مثبــت بــه مطالعــه را در نوجوانــی
موجــب میشــود .دانشآمــوزان گفتنــد والدیــن آنهــا بــاور دارنــد مطالعــه و
خوانــدن ،عامــل پیشــرفت ،رفــع نیازهــای اطالعاتــی ،و افزایــش آگاهــی اســت.
ایــن والدیــن کتــاب و مجلــه میخرنــد ،بــه کتابخانههــا و مؤسســات فرهنگــی
کتــاب هدیــه میدهنــد و فرزنــدان خــود را بــه خریــد کتــاب تشــویق میکننــد.
ب و منابــع بهصــورت مشــترک و مشــوق اســتفاده
ایــن دســته والدیــن مطالعــه کتــا 
فرزنــدان از کتابخانههــا بودهانــد .برخــی دانشآمــوزان گفتنــد والدیــن آنهــا بــه
ســبب دوری محــل کتابخانــه مخالــف رفتــن آنهــا بــه کتابخانــه هســتند .جلیلونــد
( ،)1371و احمــدی ده قطبالدینــی و احــدی ( )1391هــم همیــن را یافتهانــد.
اســتفاده از کتــاب کمکآموزشــی ،وجــود ســالن مطالعــه در کتابخانــه مدرســه و
در دســترسبودن کتابخانــه انگیزههــای اصلــی اســتفاده از کتابخانــه اعــام شــد.
مهــارت ارتباطــی کتابــدار مدرســه ازجملــه خوشاخالقبــودن و توانایــی برقــراری
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عوامل مؤثر بر نگرش دخرتان دانشآموز
مدارس استعدادهای درخشان در
خصوصمطالعهوخواندن

ارتبــاط مناســب و فعــال بــا دانشآمــوزان شــرایط مناســبی بــرای اســتفاده بیشــتر
و مســتمر دانشآمــوزان از کتابخانــه اســت .توصیــه توســط معلمــان بــه اســتفاده
از کتــاب کمکآموزشــی و غیردرســی موجــود در کتابخانــه مدرســه بــر میــزان
اســتفاده دانشآمــوزان از کتابخانــه مدرســه اثــر داشــته اســت.
محــل مناســب کتابخانــه در مدرســه ،تشــویق بــه اســتفاده از کتابخانــه ،وجــود
جایــی در مدرســه بــرای مطالعــه غیردرســی ،بــر افزایــش اســتفاده از کتابخانــه
مدرســه میتوانــد تأثیرگــذار باشــد .تشــویق بــه مطالعــه کتــب غیردرســی توســط
معلمــان عاملــی بســیار تأثیرگــذار اســت.
کارکــرد اصلــی کتابخانــه در مدرســه بــه نظــر دانشآمــوزان ســالن مطالعــه،
جایــی بــرای اســتفاده از منابــع کمکآموزشــی ،و جایــی اســت "کــه بهســادگی
میشــود بــه آنجــا رفــت و از آن اســتفاده کــرد" .بیشــتر دانشآمــوزان بیــش از
یــک ســاعت در هفتــه از کتابخانــه مدرســه اســتفاده میکننــد .انگیــزۀ آنهــا بــرای
مراجعــه بــه کتابخانــه ،اســتفاده از منابــع غیردرســی اســت کــه بهزعــم آنهــا
نزدیــک بــه نیمــی از مجموعــه را تشــکیل میدهــد.
بــه نظــر دانشآمــوزان تنــوع منابــع ،وجــود کتــاب غیردرســی ،و دسترســی
مســتقیم بــه قفســه میتوانــد مراجعــه و اســتفاده از کتابخانــه را بیشــتر کنــد.
دانشآمــوزان نیــز کتابخانــه را در ایجــاد نگــرش مثبــت بــه مطالعــه و خوانــدن
مؤثــر نمیدانســتند .زیــرا تاکنــون از کتابخانــه اســتفاده نکــرده بودنــد.
دانشآمــوزان نقــش کتابــدار را در جــذب دانشآمــوزان بــه کتابخانــه
بســیارمهم میدانســتند .داشــتن مهارتهــای ارتباطــی ،آراســتگی ،و مهــارت کار
بــا رایانـه ،حســن خلــق ،مهربانــی و آرامشبخشــی کتابــدار را نیــر مهــم دانســتند.
کتابدارانــی کــه دانشآمــوزان تاکنــون دیــده بودنــد تجربیــات ظاهــر خــوب امــا
نهچنــدان روزآمــد داشــتند ،امــا مهــارت برقــرار کــردن ارتبــاط خیلــی خــوب بــا
دانشآمــوزان نداشــتند و خدمتشــان بــه آنهــا محــدود بــه پیــدا کــردن کتــاب بــرای
ایشــان بــود .بــه نظــر دانشآمــوزان خــوب بــود کتابــدار بــا آنهــا دربــاره کتابهــا
صحبــت میکــرد و بــه آنهــا مشــاوره مــیداد.
معلــم هــم عامــل مهــم و تأثیرگــذار در ایجــاد نگــرش مثبــت بــه مطالعــه و
خوانــدن دانســته شــد .امــا شــمار اندکــی از دانشآمــوزان نگــرش مثبــت بــه
مطالعــه و خوانــدن را از معلــم خــود گرفتــه بودنــد .معلمــان بیشــتر آنهــا را
بــه خوانــدن کتابهــای تســت و کنکــور ســفارش میکردنــد .فتاحــی ،صابــری،
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دخــت عصمتــی ( )1388و کارآمــد ( )1386همیــن را یافتهانــد.
عوامــل اجتماعــی بــر نــوع نگــرش دانشآمــوزان در خصــوص مطالعــه و
خوانــدن تأثیرگــذار اســت .گفتگــو بــا دوســتان دربــاره اطالعــات ،مطالعــه و
کتابخانــه ،معرفــی کتــب جدیــد ،معرفــی نویســندگان خــوب ،معرفــی اطالعــات
در فضــای مجــازی نگــرش مثبــت دوســتانبــه کتــاب و مطالعــه ،معرفــی
ســایتهای اینترنتــی خــوب ،و تعامــل مثبــت از طریــق فضــای مجــازی ازجملــه
عوامــل مثبــت تأثیرگــذار در نــوع نگــرش دانشآمــوزان بــه مطالعــه و خوانــدن
محســوب میشــوند .عوامــل اجتماعــی شــامل ارتبــاط بــا دوســتان و گفتگــو
دربــارۀ اطالعــات ،معرفــی کتــاب بــه یکدیگــر ،معرفــی نویســندگان خــوب،
بــه اشــتراکگذاری اطالعــات ســودمند در فضــای مجــازی و ..تأثیــر مثبتــی در
نگــرش دانشآمــوزان بــه مطالعــه و خوانــدن دارنــد.
ازنظــر دوســتان ،مطالعــه عامــل پیشــرفت و امــری پســندیده در اوقــات فراغــت
اســت .دوســتان بهویــژه از خوانــدن رمــان اســتقبال میکننــد؛ بــا اهــدای کتــاب،
مشــوق همدیگــر در مطالعــه و خوانــدن هســتند و بــا معرفــی کتــب جدیــد بــه
همدیگــر اطالعــات و انگیزههــای خــود را دراینخصــوص افزایــش میدهنــد.
هــر چنــد دانشآموزانــی بودنــد کــه چنیــن تجاربــی نداشــتند .برعکــس آن نیــز
میتوانــد صــادق بــاش :برخــی دانشآمــوزان زیــر تأثیــر ســخنان دوســتان و
همســاالن خــود ،بــه مطالعــه بیعالقــه شــدند و فضــای مجــازی ،کانالهــای
تلگرامــی و ســایت مختلــف برایشــان جــذاب شــده بــود.
یافتههــای مــا در خصــوص تأثیــر عوامــل اجتماعــی بــر نگــرش دانشآمــوزان
بــا یافتههــای جلیلونــد ( ،)1373و احمــدی ده قطبالدینــی و احــدی ()1391
همخــوان اســت.
بر اساس یافتهها پیشنهاد میکنیم:
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 .1دانشآموزان به کتابخوانی و خرید کتاب تشویق شوند.
 .2بــه کتابخانههــای مــدارس و نحــوه انتخــاب کتابــدار در ایــن مــدارس
توجــه شــود.
 .3مهارت دوستیابی در کتابخانه تشویق شود.
 .4در سیاســتگذاریهای صــورت گرفتــه بــرای تشــویق دانشآمــوزان
مــدارس اســتعداد درخشــان بــه مطالعــه و خوانــدن ،پیچیدگیهــای رفتــاری
آنهــا در الیههــای فرهنگــی ،آموزشــی و اجتماعــی کــه در یافتههــای ایــن
پژوهــش منعکــس شــدند مــورد توجــه قــرار گیرنــد.
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عوامل مؤثر بر نگرش دخرتان دانشآموز
مدارس استعدادهای درخشان در
خصوصمطالعهوخواندن

مآخذ:
احمــدی ده قطبالدینــی ،محمــد؛ احــدی ،حســن ( .)1391تأثیــر عوامــل انگیزشــی -اجتماعــی
خوانــدن در خانــه و مدرســه بــر نگــرش خوانــدن دانشآمــوزان پایــه چهــارم و پنجــم ابتدایــی.
پژوهــش در برنامهریــزی درســی(8(2 ،پیاپــی .85 -74 ،))35
جلیلونــد ،محمدامیــن ( .)1373ویژگیهــای شــخصیتی دانشآمــوزان تیزهــوش دبیرســتانهای
اســتعدادهای درخشــان و خــاص شــهر تهــران .پایاننامــه منتشرنشــده کارشناســی ارشــد،
دانشــگاه تربیــت مــدرس ،دانشــکده علــوم انســانی
ســیف نراقــی ،مریــم؛ نــادری ،عــزت اهلل ( .)1389روانشناســی و آمــوزش کــودکان اســتثنایی .تهــران:
ارســباران.
فتاحــی ،رحمــت اهلل ( .)۱۳۸۳ســواد اطالعاتــی و بهســازی رفتــار اطالعیابــی پژوهشــگران ضــرورت

ادغــام ســواد اطالعاتــی در فراینــد پژوهــش و تولیــد دانــش .همایــش آمــوزش اســتفادهکنندگان
و توســعه ســواد اطالعاتــی در کتابخانههــا ،مراکــز اطالعرســانی و موزههــا ،مشــهد ،ســازمان

کتابخانههــا ،موزههــا و مرکــز اســناد آســتان قــدس رضــوی.

فتاحــی ،رحم ـتاهلل؛ صابــری ،مریــم؛ دخــت عصمتــی ،محدثــه ( .)1388بررســی رفتــار اطالعیابــی
دانشآمــوزان دوره راهنمایــی در اینترنــت و جایــگاه کتابخانــه در آن .علــی حســین
قاسمی(ویراســتار) ،کتابخانههــای آموزشــگاهی ،پویاســازی نظــام آمــوزش و مشــارکت در فراینــد
یاددهــی -یادگیــری .دانشــگاه فردوســی مشــهد .تهــران :کتابــدار.
کارآمد ،حسین ( .)1386راهکارها و شیوههای آموزش فراگیران نخبه .ماهنامه معرفت.)6(117 ،

محبــوب ،ســیامک؛ حســنزاده ،محمــد ( .)1388رفتــار غیرکالمــی و جانشینســازی کلمــات در

بیــان نیــاز اطالعاتــی دانشآمــوزان دبیرســتان اســتعدادهای درخشــان عالمــه حلــی .مطالعــات
کتابــداری و علــم اطالعــات.106-79 ،)1(15-1 ،
منصوریــان ،یــزدان ( .)1394روش تحقیــق در علــم اطالعــات و دانششناســی .ســازمان مطالعــه و
تدویــن کتــب علــوم انســانی دانشــگاهها (ســمت) ،مرکــز تحقیــق و توســعه علــوم انســانی.

هاگــز ،هیــاری ( .)1387واکنشهــا و تأثیرهــا :الگــوی کاربــرد اطالعــات پیوســته بــرای یادگیــری
(ترجمــه قاســم آزادی احمدآبــادی و اکــرم آزادی احمدآبــادی) .کتابــداری و اطالعرســانی.)2(11 ،
هاالهــان ،دانیــل پــی؛ کافمــن ،جیمــز ( .)2011دانشآمــوزان اســتثنایی :مقدم ـهای بــر آمــوزش ویــژه
(ویرایــش نهــم) .ترجمــه حمیــد علیــزاده؛ هائیــده صابــری؛ ژانــت هاشــمی؛ مهــدی محــی الدیــن.
تهــران.
 Havigerová, Jana Marie. (2015). Information Behavior of؛Burešová ,Iva
Gifted Children in the Pre-literate Stage – Qualitative Study .American
Journal of Educational Research .159-165 ,)2(3 ,DOI/10.12691 :
education3-2-8Kirk ,S .Gallagher ,J .J .Coleman ,M .R & .Anastasiow ,N .J .)2015( .Educating
exceptional children. Cengage Learning.
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هاله پاشایی | رسول زوارقی
افشین حمدیپور | شهروز نعمتی

استناد به این مقاله:
پاشــایی ،هالــه؛ زوارقــی ،رســول؛ حمدیپــور ،افشــین؛ نعمتــی ،شــهروز( .)1399عوامــل مؤثــر بــر
نگــرش دختــران دانشآمــوز مــدارس اســتعدادهای درخشــان در خصــوص مطالعــه و خوانــدن.
فصلنامــه مطالعــات ملــی کتابــداری و ســازماندهی اطالعــات56-44 ،)4( 31 ،
doi: 10.30484/nastinfo.2020.2125.1952
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Serials Legal Deposit in Iran:
Exploring the Gap Between Theory and Practice

NASTINFO

R. Ghasemi1 | N. Neshat2
D. Alimohammadi3 | E. Afshar4

Purpose: To assess the level of compliance with legal deposit
requirements and follow-up procedures based on the place of
publication, type of institution and type of publication in a period of ten
years (2008-2017).
Method: All printed copies of the licenses issued by the Ministry of
Culture and Islamic Guidance during the years 2008 - 2017 and the
copies deposited and added to in Bibliographic Bank of the National
Library of Iran are compared.
Findings: Out of 29,530 periodical titles registered in the so-called
National Media System, 10846 are available in Bibliographic Bank of
the National Library of Iran. Around 55% has not been deposited to the

National Library of Iran.
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پیایندها در آینه واسپاری قانونی
رحیم قاسمی | 1نرگس نشاط
4
داریوش علیمحمدی | 3ابراهیم افشار زنجانی
2

هــدف :ســنجش میـزان تعهــد و عمــل بــه الزامهــای قانونــی واســپاری پیایندهــا براســاس محــل نــر،
نــوع مؤسســه و نــوع نرشیــه در بــازۀ زمانــی دهســاله (.)1396-1387
روش :متامــی پیایندهــای چاپــی مجــوز نرشگرفتــه از وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی کــه طــی
ســالهای  1387تــا  1396و پیایندهــای واسپاریشــده و ثبتشــده در بانــک کتابشناســی کتابخانــه
ملــی در برنامــه رســا در همیــن ســالها مقایســه شــده اســت.
یافتههــا 29530 :عنــوان پیاینــد در ســامانه رســانههای کشــور ثبــت شــده اســت 10846 .عنــوان آنهــا
در کتابشناســی کتابخانــه ملــی ایـران موجــود اســت .از پیایندهــای دارای مجــوز نــر از ســوی وزارت
فرهنــگ و ارشــاد اســامی نزدیــک بــه  % 55و از عناویــن مشــرک دو ســامانه نزدیــک  %54بــه کتابخانه
ملــی ایران واســپاری نشــده اســت.
نتیجــه گیــری :می ـزان پایبنــدی بــه مصوبــات و قوانیــن واســپاری بیــن نــارشان و نهادهــای مســئول
کمــر از  % 50اســت.

NASTINFO
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مقدمه
یکــی از راههــای اصلــی فراه ـمآوری ،نگهــداري ،حفــظ و انتقــال آثــار علمــی و
فرهنگــی ملــی بــه نسـلهاي حــال و آينــده ،واســپاري اســت.کتابخانههــای ملــی
معمــوالمســئولواســپاری قانونیانــد ).)Larivière, 2000, p 4امــا ســایر نهادهــا
مثــل کتابخانههــای عمومــی و دانشــگاهها هــم گاه بــه عنــوان واســپارگاه قانونــی
عمــل میکننــد (.)Ibrahim and Edzan, 2004, p 65; Bhatti, 2014, p 18
ســابقۀ واســپاری در جهــان بــه ســال 1537بــاز میگــردد کــه فرانســواي اول
پادشــاه فرانســه بــا صــدور فرمــان «نســخه رايــگان» ،امــکان دريافــت انتشــارات
بــراي کتابخانههــاي ســلطنتي را فراهــم کــرد .براســاس فرمــان او چاپخانــهداران
ملــزم بودنــد از هــر کتابــی کــه چــاپ میکننــد یــک نســخه بــه کتابخانــه ســلطنتی
بفرســتند (اســتیپویچ،1373،ص .)354بعدهــا ایــن رســم در اروپــا و کل جهــان
رواج يافــت و بــا تحوالتــی ادامــه یافتــه اســت (قاســمی،1396 ،ص .)174
الزامــات اجــرای واســپاري قانونــی بــا گذشــت زمــان تکامــل يافتــه و بــا
گســترش محملهــای اطالعــات ونــوع انتشــار آنهــا موازیــن حقوقــی آن نیــز
اصــاح شــده اســت ( .)Larivière, 2000, p 8بعــد از کتــاب ،مجــات و روزنامههــا
مشــمول واســپاری قانونــی قــرار گرفتنــد .گرچــه در ســالهاي اخيــر بســياري
کشــورها در پــی رشــد روزافــزون انتشــارات الکترونيکــي ناگزیــر بــه بازنگــری
قوانیــن خــود شــدند .برخــي کشــورها امــروزه بــه جمــعآوري و ســاماندهی
نشــریات برخــط و الکترونيکــي در ســطح ملــي نیــز برآمدهانــد.
نخســتین نشــان از واســپاری در ایــران بــه ســال  1324شمسی-یکســال پیــش
از انقــاب مشــروطه -بــاز میگــردد و آن هنگامــی بــود کــه وزيــر علــوم وقــت
دســتور داد هرکــس کتــاب چــاپ میکنــد يــک نســخه از آن را بــه رایــگان بــه
کتابخانــه پلــی تکنیــک دارالفنــون بدهــد (شــعباني ،1380،ص .)134ســه ســال بعــد
قانــون مطبوعــات در مجلــس تصویــب و مقــرر شــد:
از هــر نســخه كــه بــه طبــع ميرســد ،چاپكننــده دو نســخه بــراي ضبــط
در كتابخانــۀ ملــي و تكميــل مجموعــه مطبوعــات بــه آنجــا بفرســتد [کــذا] در
پايتخــت ايــن دو نســخه را رســم ًا نــزد وزارت علــوم و در ســاير بــاد بــه شــعب
وزارت علــوم و اداره معــارف ميفرســتند [کــذا] .در هــر صــورت قبــض رســيد
دريافــت و در آن قبــض بايــد عنــوان كتــاب و عــده نســخ آن كــه بــه طبعرســيده
مذكــور باشــد .چاپكننــده بــه موجــب ايــن فصــل ملتــزم شــرعي اســت كــه در
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پیایندهادرآینهواسپاریقانونی

صــورت تخلــف ســه تومــان الــي شــصت تومــان مجانــي دادنــي باشــد بســته بــه
نظــر حاكمــه قضيــه (پوراحمــدجکتاجــي ،1357،ص.)80
در مادۀ 9اين مصوبه آمده بود:
در موقــع انتشــار هريــک از نمــرات روزنامــه دو نســخه بــه امضــاي مديــر بــراي
ادارۀ معــارف شــهری کــه در آن چــاپ شــده اســت و دو نســخه بــراي کتابخانــه و
قرائتخانــه ملــي فرســتاده شــود .در صــورت تخلــف ،مديــر روزنامــه پنــج تومــان
جریمــه خواهــد شــد (قرهباغــي ،1378 ،ص.)8
قانــون دیگــر در حــدود پنجــاه ســال بعــد در ســال  1334تصویــب شــد و
مقــرر میداشــت:
مديــران روزنامههــا و مجــات مكلفنــد از هــر شــماره نشــريه خــود اعــم از
روزنامــه و مجلــه بــه محــض انتشــار يــك نســخه بــه دادســتان شهرســتان و يــك
نســخه بــه فرمانــدار محــل (در مرکــز اداره مطبوعــات وزارت کشــور) و يــك
نســخه بــه فرهنــگ محــل (در محــل ادارهكل نــگارش وزارت فرهنــگ) و يــك
نســخه بــه كتابخانــه ملــي تهــران و كتابخانــه مجلســين تســليم نماينــد (قرهباغــي،
 ،1378ص.)48
در آئيننامــه اصالحــي آئيننامــه تأســيس چاپخانــه مصــوب ســال 1343
مديــران چاپخانههــا مكلــف شــدند دو نســخه از هــر کتــاب یــا پیاینــدی را کــه
چــاپ میکننــد ،قبــل از صحافــي همــراه بــا نــام مؤلــف يــا مترجــم و اعــام
شــمارگان بــه كتابخانــۀ ملــي بفرســتند (کاتوزيــان ،1385 ،ص.)1282
از آن زمــان تاکنــون در ایــران قانونهــا و آییننامههایــی بــرای واســپاری
تصویــب و اجــرا شــده اســت .آخریــن مصوبــه «الــزام ناشــران بــه تحويــل تعــدادي
نســخ رايــگان انتشــارات خــود بــه وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامي» نــام دارد.
طــی آن شــوراي عالــي انقــاب فرهنگــي ناشــران مطبوعــات را موظــف کــرده اســت
 10نســخه از نشــريات خــود را بــه آن وزارتخانــه تحويــل دهنــد تــا آنهــا را بيــن
كتابخانــه ملــي و میــانكتابخانــه مركــزي دانشــگاه تهــران ،كتابخانــه مجلس شــوراي
اســامي ،كتابخانــه مرکــزي آيـتاهلل مرعشــي نجفــي ،مركــز اســناد انقالب اســامي،
و كتابخانههــاي عمومــي ديگــر توزيــع کنــد (قرهباغــي ،1378 ،ص .)182در مــورد
نشــریات ادواری الکترونیکــی تاکنــون مصوبــهای تدویــن نشــده اســت.
ایــن مقالــه میــزان عمــل بــه الــزام قانونــی واســپاری پیایندهــا را در بــازة زمانــی
دهســاله ( )1396-1387ســنجیده اســت و در ایــن راســتا ،پاســخ بــه پرس ـشهای
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زیــر مدنظــر قــرار گرفــت:
 -1واســپاری پیایندهــا بــر اســاس محــل نشــر و نــوع موسســه طــی دوره مذکــور
چگونــه بــوده اســت؟
 -2واسپاری پیایندها بر اساس نوع نشریات چگونه است؟
 -3میزان واسپاری پیایندها طی دوره دهساله ( )1396-1387چگونه است؟
 -4میزان تعهد و پایبندی ناشران به مصوبات و قوانین واسپاری نشریات ادواری
چگونه است؟
منظــوراز پیایندهــا نشــریههایی اســت کــه بهطــور مسلســل و در فاصلــه
زمانــی معیــن یــا غیرمعیــن منتشــر میشــود و قاعدتــا بهطــور نامحــدود ادامــه
مییابنــد و دارای صاحــب امتیــاز و مدیــر مســئول هســتند شــامل مجــات،
روزنامههــا ،ســالنامهها ،ماهنامههــا و ماننــد آنهــا.
پیــش از ایــن احمــدی فصیــح ( )1380در پژوهــش خــود نشــان داده بــود کــه 85
 %نشــریات اداوری موجــود در کتابخانــه ملــی ایــران از طریــق واســپاری گــردآوری
شــده اســت .ســپهرینیا ( )1393نیــز بــا بررســی میــزان واســپاری ماهنامههــا
و فصلنامههــا طــی ســالهای  1392-1388نشــان داد کــه  % 32ایــن آثــار بــه
کتابخانــه ملــی واســپاری شــده اســت.

 .1در زمــان گزارشگیــری از
ســامانه( 6173 )1396عنــوان نشــریه

چاپــی مجــوز نشــر گرفتــه بــود کــه

حاصــل جمــع عناویــن ثبتشــده در
ســامانه بــه تفکیــک هــر ســال شــامل
 29530نشــریه مــی شــود .آمــار

عناویــن دارای مجــوز تــا پایــان هــر
ســال در جــدول شــماره  6ارائــهشــده

ا ست .
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روش
در ایــن پژوهــش عناویــن پیایندهــای چاپــی کــه از وزارت فرهنــگ و ارشــاد
اســامی مجــوز نشــر گرفتهانــد بــا پیایندهــای واسپاریشــده موجــود بــر روی
ســرور مرکــزی بانــک کتابشناســی کتابخانــه ملــی در برنامــه رســا طــی ســالهای
 1396 – 1387مقایســه شــده اســت .از آنجــا کــه ثبــت اســامی نشــریات در ســامانه
رســانههای کشــور بــا ســامانه نشــریات کتابخانــه ملــی در مــواردی مغایــرت
داشــت ،بــرای مقایســه ،نشــریاتی در نظــر گرفتــه شــد کــه دارای عناویــن مشــابه
در هــر دو ســامانه باشــند و انــواع نشــریات شــامل هفتهنامــه ،ماهنامــه ،فصلنامــه،
ســالنامه ،روزنامــه ،دوهفتهنامــه ،دوماهنامــه ،دوفصلنامــه در جامعــه پژوهــش
لحــاظ شــد .طــی دوره دهســاله  29530عنــوان 1پیاینــد مجــوز گرفتهانــد .تعــداد
عناویــن مشــابه و مشــترک 10846اســت .بــرای گــردآوری دادههــا از ســامانه
رســانههای وزارت ارشــاد و بانــک کتابشــناختی کتابخانــه ملــی در نــرم افــزار
رســا اســتفاده کردیــم.
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یافتهها
.1پیایندهای واسپاریشده به کتابخانه ملی براساس محل نشر
جدول.1مقايسه زمانی پیایندهای واسپاریشده برحسب محل نشر (تهران -شهرستان)

عناوین واسپاریشده
سال
1396
1395
1394
1393
1392
1391
1390
1389
1388
1387
جمع

مشرتک
1740
1867
555
1658
1380
931
841
748
788
338
10846

تهران
تعداد
969
1040
302
901
768
561
520
477
488
238
6264

شهرستانها
درصد
56
56
54
54
56
60
62
64
62
70
58

تعداد
771
827
253
757
612
370
321
271
300
100
4582

درصد
44
44
46
46
44
40
38
36
38
30
42

جــدول  1نشــان میدهــد از  29530عنــوان پیاینــد مجــوز گرفتــه 10846
عنــوان درهــر دو ســامانه موجــود اســت.از ايــن تعــداد  %58در تهــران و بقیــه
در شهرســتانها منتشــر شــدهاســت .در ســال  1395نشــریات تهــران بــا  %55و
نشــریات شهرســتانها بــا  %44بیشــترین میــزان واســپاری را داشــتهاند .کمتریــن
میــزان واســپاری مربــوط بــه ســال  1387اســت بــا  338عنــوان کــه  %70آن متعلــق
بــه تهــران و بقیــه انتشــارات شهرســتانهااســت.
 .2نمــای واســپاری پیایندهــا بــه کتابخانــه ملــی براســاس وضعیــت حقوقــی
موسســة نشــر
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جدول.2مقايسه زمانی پیایندهای واسپاریشده برحسب نوع موسسه

عناوین واسپاریشده
سال
1396
1395
1394
1393
1392
1391
1390
1389
1388
1387
جمع

مشرتک
1740
1867
555
1658
1380
931
841
748
788
338
10846

موسسات خصوصی
درصد
تعداد
79
1382
80
1499
79
441
75
1250
75
1031
68
633
69
580
68
511
71
560
62
210
75
8097

موسسات غیرخصوصی
درصد
تعداد
21
358
20
368
21
114
25
408
25
349
32
298
31
261
32
237
29
228
38
128
25
2749

از  10846عنــوان مشــترک واسپاریشــده  %75را ناشــران خصوصــی و  %25را
نهادهــای عمومــی منتشــر کردهانــد .ناشــران خصوصــی در ســال  1395بــا %80
واســپاریهای آن ســال را تامیــن کردهانــد و نهادهــای عمومــی در ســال  1387بــا
تأمیــن  %38واســپاریها بهتریــن عملکــرد را داشــتهاند.
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.3وضعیت واسپاری پیایندها به کتابخانه ملی بر اساس ترکیب نمای حقوقی موسسه و محل
نشر
جدول .3مقايسه زمانی تعدادپیایندهای واسپاریشده برحسب نوع موسسه ومحل نشر
(تهران -شهرستان)
عناوین واسپاریشده خصوصی
سال

تعداد عناوین
مشرتک
واسپاریشده

تهران

عناوین واسپاریشده غیرخصوصی

شهرستانی

شهرستانی

تهران

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

1396

1740

748

43

634

36

221

13

137

8

1395

1867

810

43

689

37

230

12

138

7

1394

555

233

42

208

37

69

12

45

8

1393

1658

670

40

580

35

231

14

177

11

1392

1380

560

41

471

34

208

15

141

10

1391

931

372

40

261

28

189

20

109

12

1390

841

352

42

228

27

168

20

93

11

1389

748

320

43

191

26

157

21

80

11

1388

788

329

42

231

29

159

20

69

9

1387

338

142

42

68

20

96

28

32

9

جمع

10846

4536

42

3561

33

1728

16

1021

9

از میــان  10846عنــوان پیایندهــای مشــترک در دو ســامانه  % 42مربــوط بــه
ناشــران خصوصــی تهــران و %33مربــوط بــه ناشــران خصوصــی شهرســتان اســت.
 %16را نیــز نهادهــای عمومــیتهــران و  %9را نهادهــای عمومــی شهرســتانها
واســپاری کردهانــد.
بیشــترین تعــداد عناویــن واسپاریشــده مربــوط بــه ســال  1395بــا 1867
عنــوان اســت کــه  %43مربــوط بــه انتشــارات خصوصــی و  %37مربــوط بــه
انتشــارات نهــاد عمومــی تهــران اســت و %12مربــوط بــه انتشــارات خصوصــی و
 %7آن مربــوط بــه انتشــارات نهــاد عمومــی شهرســتانها اســت.
کمتریــن تعــداد عناویــن واسپاریشــده مربــوط بــه ســال  1387بــا  338عنــوان
اســت ،کــه  %42مربــوط بــه انتشــارات خصوصــی و  %20مربــوط بــه انتشــارات
نهــاد عمومــی تهــران اســت و  %28مربــوط بــه انتشــارات خصوصــی و  %9آن
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مربــوط بــه انتشــارات نهــاد عمومــی شهرســتانها اســت .ناشــرانی کــه آثــار خــود
را واســپاری کردنــد بیشــتر خصوصــی و مقیــم تهــران هســتند.
.4میزان پیایندهای واسپاریشده براساس نوع نشریه
جدول.4تعداد پیایندهای واسپاریشده و کسریهای آن
بر اساس نوع نشریات مشترک در دو سامانه

تعداد واسپاریشده
دوره انتشار
دوفصلنامه
دوماهنامه
دوهفتهنامه
روزنامه
سالنامه
فصلنامه
ماهنامه
هفتهنامه
جمع

تعداد مورد انتظار
برای واسپاری

کرسیها

عنوان

شامره

شامره

تعداد شامره

درصد

621
478
951
1188
56
2324
2887
2341
10846

1415
2052
8869
162056
163
7252
19704
41524
243035

1242
2868
23775
332640
56
9296
34644
119391
523912

-173
816
14906
170584
-107
2044
14940
77867
280877

-14
28
63
51
-191
22
43
65
54

از میــان  10846عنــوان مشــترک در دو ســامانة مــورد بررســی بیشــترین کســری
پیایندهــا بــه هفتهنامــه بــا  %65تعلــق دارد و کمتریــن کســری مربــوط بــه
فصلنامههاســت بــا .%22
دوفصلنامــه  173شــماره ( )% 14و ســالنامه بــا  107شــماره ( )%19بیشــتر از تعــداد
مــورد انتظــار واســپاری شــده اســت .بــه همیــن دلیــل بــا عالمــت منفــی نشــان داده
شــده اســت.عالمت منفــی بیانگــر آن اســت کــه تعــداد پیایندهــای واسپاریشــده
از تعــداد مــورد انتظــار بیشتراســت .دلیــل آن میتوانــد ویژهنامههــای همــراه و
یــا تغییــر دوره انتشــار مجــات باشــد .شــمارههای کســری عناویــن مشــترک
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واسپاریشــده  % 54اســت.
.5میزان پیایندهای واسپاریشده و کسریهای آن براساس عناوین مشترک در هر دو سامانه
جدول.5میزان کسریهای واسپاری پیایندهای مشترک در هر دو سامانه به تفکیک سال

سال

تعداد شامرههای
واسپاریشده

تعداد شامره
مورد انتظار برای
واسپاری

1

کرسیها
تعداد

درصد

1396
1395
1394
1393
1392
1391
1390
1389
1388
1387

44532
49447
8388
35494
24567
20845
20036
19512
18643
1571

86807
91709
22857
82796
70047
41057
39173
36703
43166
9597

42275
42262
14469
47302
45480
20212
19137
17191
24523
8026

49
46
63
57
65
49
49
47
57
84

جمع

243035

523912

280877

54

از  10846عنــوان مشــترک در دو ســامانة مــورد بررســی تعــداد  523912شــماره
نشــریه را در برمیگیــرد کــه از ایــن تعــداد  243035شــماره طــی بــازة زمانــی
دهســاله واســپاری شــده اســت .یعنــی  %54از پیایندهــا واســپاری نشــده اســت.
بیشــترین درصــد پیایندهــای واســپاری نشــده مربــوط بــه ســال  1387با  %84ســت
و کمترین مربوط به سال  1395با  %46است.

 .1تعــداد شــمارههای مــورد انتظــار
اینگونــه حاصــل شــده اســت کــه فرض ـ ًا

از یــک فصلنامــه در ســال  4شــماره بایــد

چــاپ شــود .از یــک ماهنامــه  12فقــره
بایــد چــاپ شــود و همچنیــن در مــورد
ســایر نشــریات لــذا جمــع آنهــا در یــک
ســال مقــدارد مــورد انتظــار را نشــان

میدهــد.
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و کمتریــن مربــوط بــه ســال  1395بــا  %46اســت.

ادواری

جدول .6مقایسه زمانی کل پیایندهای واسپاریشده در بازه زمانی دهساله و کسرهای موجود
نرشیات موجود در سایت مطبوعات

نرشیات واسپاریشده به

کشور

کتابخانه ملی

سال
عنوان

شامره

عنوان

شامره

شامره

درصد

1396

5878

196211

3304

70121

126090

64

1395

4722

168964

3932

79516

89448

53

1394

1584

50865

4686

82513

-31648

-62

1393

3351

133800

4690

66563

67237

50

1392

2913

120548

4342

50599

69949

58

1391

2662

113321

3630

45770

67551

60

1390

2427

107772

3517

44496

63276

59

1389

2103

99936

3344

44570

55366

55

1388

2002

97651

3406

45183

52468

54

1387

1888

94272

1572

4891

89381

95

جمع

29530

1183340

36423

534222

649118

55

**  9229عنوان منابع دریافت شده است
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از  29530عنــوان پیایندهــای ثبــت شــده در ســامانة رســانههای کشــور بــه
جــای  1183340فقــط  534222شــماره بــه کتابخانــه ملــی واســپاری شــده اســت
و  649118شــماره کســری وجــود دارد .یعنــی از کل پیایندهــای منتشرشــده در
ایــن دوره زمانــی  %45واســپاری شــده اســت و  %55پیایندهــای منتشرشــده بــه
کتابخانــه ملــی واســپاری نشــده اســت.
همانطــور کــه در جــدول  6میتــوان دیــد در همــة دورههــای مــورد بررســی
بیــش از  % 50کســری وجــود دارد تــا جائــی کــه در ســال  1387بیشــترین درصــد
کســری ( )%95رویــت میشــود .و میتــوان گفــت کــه ناشــران تقریبــ ًا در ایــن
ســال فقــط تعــداد بســیار اندکــی از نشــریات ادواری را واســپاری کردهانــد.
فقــط در ســال  1394میــزان واســپاری بیــش از تعــداد مــورد انتظــار بــوده
اســت کــه در جــدول بهصــورت منفــی بــه نمایــش در آمــده اســت( .)% -62ایــن
میتوانــد بــه ســبب چــاپ ویژهنامــه همــراه نشــریات و عناویــن فرعــی بــوده
باشــد کــه در کتابخانــه ملــی بهصــورت مســتقل ثبــت میشــوند ولــی در ســامانة
رســانههای کشــور بــا یــک عنــوان ثبــت شــدهاند و از طرفــی انبوهــی واســپاری
در ســال  1394بــه ســبب دریافــت پیایندهــای دپوشــده از وزارت ارشــاد بــوده
اســت.

نتیجهگیری و پیشنهادها

واســپاری پیایندهــا در ایــران بــا چالشهایــی مواجــه اســت .یکــی از ایــن
چالشهــا بیتوجهــی پیایندهــا بــه مقــررات واســپاری قانونــی اســت .دشــواری
دیگــر بــه واســپاری پیایندهــای الکترونیــک مربــوط میشــود کــه هنــوز بــرای آن
مقــررات وضــع نشــده اســت.
واســپاری پیایندهــای چاپــی یــا بــه شــکل ســنتی و تحویــل مســتقیم بــه مجری
واســپاری اســت؛ یــا ارســال از طریــق پســت صــورت میگیــرد؛ و یــا مجریــان
واســپاری یــا نماینــدگان آنهــا اقــدام بــه جمــعآوری آثــار میکننــد .در ایــران ،قاعده
بــر ایــن اســت کــه ناشــران ،پیایندهــای چاپشــده خــود را بــه تعــداد ده نســخه
بــه وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی تحویــل دهنــد و ایــن وزارتخانــه مطابــق
مصوبــه جلســه  205مــورخ  1368شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی دو نســخه را
بــه کتابخانــه ملــی تحویــل دهــد .امــا آنچــه در پژوهــش حاضــر بــه دســت آمــد
میــزان انــدک ایــن همــکاری و توجــه بــه تعهــدات قانونــی و مصوبــات اســت.
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همچنیــن ،در حیــن پژوهــش مغایرتهایــی در عناویــن موجــود در دو ســامانه
رســانههای کشــور و بانــک موجــودی پیایندهــای کتابخانــه ملــی مشــاهده گردیــد
کــه بهنظــر میرســد بــه دلیــل اشــکاالت تایپــی و مستندســازی عناویــن نشــریات
در ســامانه کتابخانــه ملــی اســت؛ بــه همیــن دلیــل نشــریاتی در نظــر گرفتــه شــد
کــه عناویــن آنهــا کامــا بــا یکدیگــر مشــابه باشــند.
عالوه بر آن مشخص گردید که:
1 )1از میــان عناویــن مشــترک در هــر دو ســامانه %58 ،آثــار واسپاریشــده مربــوط
بــه ناشــران تهرانــی و  %42آثــار مربــوط بــه شهرســتانها اســت.
2 )2از میــان عناویــن مشــترک در هــر دو ســامانه ،موسســات خصوصــی نزدیــک
 %75واســپاری داشــتهاند و موسســات نهــاد عمومــی کمــی بیــش از%25
واســپاری را بــه خــود اختصــاص دادهانــد.
3 )3از میــان عناویــن مشــترک یافتشــده در هــر دو ســامانه ،بیشــترین کســری
پیایندهــا بــه هفتهنامههاســت ( )65%و کمتریــن کســری مربــوط بــه
فصلنامههاســت بــا حــدود .%22
4 )4یافتههــا نشــان داد کــه ســالنامه و دوفصلنامههــا بیــش از حــد انتظــار
واســپاری شــدهاند کــه البتــه بــه نظــر میرســد کــه ایــن نــرخ رشــد دریافــت
کاذب باشــد و اضافهشــدن ویژهنامههــا و یــا تغییــر نــوع نشــریه در آن تاثیــر
داشــته باشــد.
5 )5نتیجــه تجمعــی عناویــن در بــازه زمانــی دهســاله نشــان داد کــه مطابــق ســامانه
رســانههای کشــور تعــداد 29530عنــوان پیاینــد فعــال بودهانــد کــه شــامل
 1183340شــماره میشــود .از میــان ایــن شــمارگان نیــز  534222شــماره
واســپاری شــد ه اســت .یعنــی  )%55( 649118شــماره پیاینــد (بیــش از نیمــی
از پیایندهــای منتشرشــده در کشــور) بــه کتابخانــه ملــی واســپاری نشــدهاند.
6 )6در مــورد واســپاری نشــریات الکترونیکــی تاکنــون سیاســتگذاری نشــده
اســت .آخریــن مصوبــات مربــوط بــه ســال  1368اســت کــه وزارت ارشــاد
اســامی را مکلــف کــرده کــه تعــداد ده نســخه از نشــریات چاپشــده
کشــور را دریافــت کنــد و بیــن کتابخانــه ملــی و در صــورت ضــرورت بیــن
کتابخانههــای بــزرگ دیگــر توزیــع نمایــد .ایــن مصوبــات نیــز بــا نقایصــی
همــراه اســت از جملــه اینکــه تعــداد مشــخص بــرای واســپاری ذکــر نشــده
و دیگــر اینکــه ضمانــت اجــرای کار معلــوم نیســت .از آنجــا کــه تعــداد

70

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

پیایندهادرآینهواسپاریقانونی

نشــریات واسپاریشــده بــه کتابخانــه ملــی میتوانــد بیانگــر میــزان تعهــد و
همــکاری ناشــران در ارســال و تحویــل اینگونــه آثــار یــا میــزان پایبنــدی بــه
قوانیــن و مصوبــات از ســوی نهادهــای ذیربــط باشــد ایــن پژوهــش نشــان
داد کــه میــزان ایــن پایبنــدی کمتــر از  % 50اســت.
برای رفع کاستیهای فوق پیشنهاد میشود:
1 )1تــاش بــرای تبییــن قوانینــی کــه جامعیــت داشــته باشــد و انــواع پیایندهــا
را در برگیــرد از جملــه پیایندهــای الکترونیکــی برخــط و الکترونیکــی
غیربرخــط.
2 )2افــزودن راهکارهایــی کــه بتوانــد بیــش از پیــش اجــرای قوانیــن واســپاری را
تضمیــن کنــد.
3 )3مجری واسپاری پیایندها کتابخانه ملی باشد.
4 )4کتابخانــه ملــی و وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی همــکاری بیشــتر و
نزدیکتــری در جهــت انجــام بهتــر و کاملتــر واســپاری داشــته باشــند.
5 )5کتابخانــه ملــی زمینــه و زیرســاختهای الزم بــرای جمــعآوری خــودکار
پیایندهــای دیجیتالــی را فراهــم ســازد.
6 )6انجــام پژوهــش آسیبشناســی فرآینــد واســپاری در ایــران از دیــد ناشــران و
کتابخانــه ملــی صــورت پذیــرد.

7 )7بــه منظــور بهبــود فراینــد واســپاری و اشــراف بــر نیازهــا ،خواســتهها،
پیشــنهادها و انتقادهــای احتمالــی ناشــران بهطــور ادواری از آنهــا نظرســنجی
بــه عمــل آیــد.
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Scenarios for the Future of Iranian Library Catalogs
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R. Hejazi1 | G. Heydari2 | E. Geraei3

Purpose: To examine possible scenarios and propose the desired

ones for the future of library catalogs in Irn
Method: Experts views are sought, cross-impact balance analysis

(CIB) and scenario planning are applied to develop scenarios.
Scenario Wizard software was used for analysis.
Finding: 4 strategic driving forces including: 1) quantity and
quality of library catalogs in the virtual environment, 2)
modification and updating of tools and standards, 3) library
without walls, and 4) Interaction between library cataloging
professionals and library system designers were identified
based on which 12 favorable, static, and critical conditions
were considered. Finally, 5 scenarios including: 1) favorable
situation, 2) static, 3) unfavorable trends, 4) on the verge of
crisis, and 5) crisis were selected with the highest consistency,
then the characteristics of each of them were examined. Due
to the strong influence and effectiveness among the 4 strategic
drivers, the favorable situation scenario and the crisis situation
scenario were identified with a strong probability of occurrence.
Conclusion: The juxtaposition and interaction of strategic driving
forces, outlines various scenarios for the future of library catalogs
in Iran that the occurrence of each of them will have different
consequences for libraries and society.

Keywords
Library Catalogs, Scenario Planning, Cross-impact Balance
Analysis, Strategic Driving Forces, Scenario Wizard.
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تاریخ دریافت 99/09/29 :تاریخ پذیرش99/10/20 :

 .1دانشــجوی دکتــرای علــم
اطالعــات و دانششناســی ،دانشــگاه
شــهید چمــران اهــواز ،اهــواز
razieh.hejazi@gmail.com

هــدف :تبییــن وضعیتهــای احتاملــی نیروهــای پی ـران راهــردی ،تدویــن ســناریوهای ممکــن و
انتخــاب ســناریوهای مطلــوب ب ـرای آینــدۀ فهرس ـتهای کتابخان ـهای ای ـران اســت.
روش :دادههــا از نظـرات متخصصــان و تحلیــل متــوازن تأثیــر متقابــل و ســناریوپردازی بهدســت آمــد
و از نرمافـزار ســناریوویزارد بـرای تحلیــل دادههــا اســتفاده شــد.
یافتههــا :بــا اســتفاده از  4نیــروی پیــران راهــردی شــامل «کمیــت و کیفیــت فهرســتهای
کتابخانـهای در محیــط مجــازی» « ،اصــاح و روزآمدســازی ابزارهــا و اســتانداردها»« ،کتابخانــۀ بــدون
دیــوار» ،و « تعامــل متخصصــان فهرسـتهای کتابخانـهای بــا طراحــان سیســتمهای کتابخانـهای»12 ،
وضعیــت مطلــوب ،ایســتا ،و بحرانــی بـرای آینــدۀ فهرسـتهای کتابخانـهای تعییــن شــد .در نهایــت،
 5ســناریو شــامل وضعیــت مطلــوب ،ایســتا ،روندهــای نامطلــوب ،در آســتانۀ بح ـران ،و بح ـران بــا
باالتریــن ســازگاری انتخــاب و ویژگیهــای هــر یــک از آنهــا بررسیشــد .بــه دلیــل تأثیرگــذاری و
تأثیرپذیــری بــاالی  4نیــروی پیـران راهــردی بــر یکدیگــر ،ســناریوی وضعیــت مطلــوب و ســناریوی
وضعیــت بح ـران بــا احتــال وقــوع قــوی شناســایی شــد.
نتیجهگیــری :کنــار هــم ق ـرار گرفــن و تعامــل نیروهــای پی ـران راهــردی ،ســناریوهای متنوعــی را
بــرای آینــدۀ فهرســتهای کتابخانــهای در ایــران ترســیم میکنــد کــه وقــوع هــر یــک پیامدهــای
مختلفــی بــرای کتابخانههــا و جامعــه خواهــد داشــت.

ڪلیدواژهها

فهرستهای کتابخانهای ،برنامهریزی سناریومبنا ،تحلیل متوازن تأثیر
متقابل ،نیروهای پیرشان راهربدی ،سناریوویزارد.
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مقدمه

 . 1بهعنوان مثال:
همایش آیندهپژوهی در کتابخانههای
عمومی ایران (نخستین :1393 :تهران).
نشست آیندهپژوهی در کتابخانههای
عمومی (نخستین :1398 :مشهد).
کنگره ما و آینده :تحوالت نوپدید در
علوم اطالعات ،کتابخانهها و آرشیو
(پنجمین :1398 :تهران).
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بشــر ســالهای آغازیــن هــزارۀ ســوم را در حالــی تجربــه میکنــد کــه جهــان
سرشــار از عــدم قطعیتهــا ،فرصتهــا ،و تهدیدهــای تــازه اســت (پــدرام و
جاللیونــد،1392 ،ج ،1ص .)18علــم و فنــاوری بــه عنــوان بزرگتریــن نیــروی
پیشــران ،شــکافی عمیــق میــان گذشــته و آینــده ایجــاد کــرده اســت .چش ـمانداز
در حــال تغییــر دانــش ،منجــر بــه لــزوم خدمــات جدیــدی در کتابخانههــا شــده
اســت .بــه گفتــه( Coyle (2017در قــرن بیســتم و بیســت و یکــم شــاهد عقــب
ماندگــی فهرس ـتهای کتابخان ـهای از تحــوالت فنــاوری هســتیم .ســرعت تغییــر
در  30ســال گذشــته ،محیــط بیثباتــی را ایجــاد کــرده کــه تمایــل بــه حــذف
برخــی از خدمــات کتابخانــهای را بــه دنبــال داشــته اســت .پژوهشهــا نشــان
میدهــد کــه فهرســتهای کتابخانــهای امــروزی مشــکالت متعــدد و مزایــای
محــدود بــرای کاربــران دارنــد ( .)Calhoun, 2006فهرســتهای کتابخانــهای در
رقابــت بــا ســاختارهای موجــود در جامعــه قــرار گرفتهانــد و نیازمنــد خدمــات
جدیــد بــرای جــذب کاربــران خــود هســتند.
لــزوم تغییــر در فهرســتهای کتابخانــهای بــا پیشــرفت فنــاوری ،ســاختار
جدیــد و همچنیــن انتظــارات فزاینــده کاربــران توجــه شــده اســت .مقالههــای
مــروری (فتاحــی )1380 ،1376 ،و برگــزاری گردهمایــی و همایشهــای متعــدد  1در
زمینــۀ آینــدۀ کتابخانههــا و فهرســتها ،نشــان از توجــه پژوهشــگران بــه آینــدۀ
فهرســتهای کتابخانــهای در ایــران طــی ســه دهــه اخیــر دارد .بــا ایــن حــال،
مقایســه تحــوالت فهرس ـتهای کتابخان ـهای ایــران بــا جهــان نشــان از تغییــرات
محــدود و بســیار کنــد  -حداقــل در ده ســال جــاری -دارد (ناصــری ،نــوروزی و
کدخــدا1395 ،؛ ساداتموســوی ،تاجالدینــی و شــریفمقدم1393 ،؛ انصــاری و
رحمانــی .)1397 ،تالشهایــی بــرای همگامســازی ایــن فهرســتها بــا فنــاوری
روز شــده اســت کــه قابــل مقایســه بــا نمونههــای خــارج از کشــور نیســت و
بــه نظــر میرســد نتوانســته مخاطبــان زیــادی جلــب کنــد (انصــاری و رحمانــی،
 1397؛ احمــدی خشــوئی .)1394 ،پژوهشهــای بســیاری نیــز در زمینــۀ ملزومــات
کنونــی فهرســتهای کتابخانــهای همچــون بهکارگیــری دادههــای پیونــدی ،اف.
آر.بــی.آر ،اســتاندارد آر.دی.ای ،.هستیشناســیها و مــواردی از ایــن قبیــل در
ایــران صــورت گرفتــه ،امــا بــه عمــل درنیامــده اســت (علیپورحافظــی1394 ،؛
فتحیــان1395 ،؛ مظفــری و دیگــران1396 ،؛ اکبریداریــان1396 ،؛ حبیبــی و
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سناریوهاییبرایآیندۀفهرستهای
کتابخانهایایران

دیگــران .)1397 ،حجــازی ،حیــدری و گرایــی ( )1399بــا بررســی پژوهشهــا بــه
وضعیــت نامطلــوب آینــدۀ فنــاوری؛ ضعــف ســاختارهای نهادی؛ شــکاف شــناختی
میــان کاربــر ،کتابــدار و طــراح؛ تخصــص ناکافــی؛ کاربــردی نبــودن ابزارهــا و
اســتانداردهای جدیــد؛ فقــدان دادههــای اســتاندارد؛ و اســتفاده ناقــص و نادرســت
از ابزارهــا و اســتانداردها در فهرســتهای کتابخانــهای ایــران اشــاره میکننــد.
بــه نظــر میرســد فهرسـتهای کتابخانـهای بــا وضعیــت کنونــی خــود در ایران
و نداشــتن مــدل مناســب بــرای در نظــر گرفتــن تمامــی عوامــل درونــی و بیرونــی
تأثیرگــذار بــر آن ،بهســوی آینــدهای مبهــم و نگــران کننــده در حرکــت هســتند.
یکــی از رویکردهــا و سیاســتهایی کــه میتوانــد بــه آینــدۀ فهرســتهای
کتابخانــهای ایــران کمــک کنــد و احتمــال کســب موفقیتهــای بیشــتری دارد،
تــاش بــرای معمــاری آینــده اســت.
شناســایی عوامــل تأثیرگــذار بــر آینــده میتوانــد دانــش دربــارۀ آینــده
احتمالــی و مســیرهای دســتیابی بــه آنرا بهدســت دهــد آیندهنــگاری بــا فــرض
نامعلومبــودن آینــده آغــاز میشــود ،زیــرا آینــده ترکیبــی از متغیرهــا و مجهوالتــی
اســت کــه میتواننــد هــر نــوع نتیجـهای تولیــد کننــد .بنابرایــن هــدف آیندهنــگاری
پیشبینــی آینــده نیســت ،بلکــه «ارائــه دیــدگاه قابــل قبــول و محتمــل از آنچــه
اســت ممکــن اســت رخ دهــد»()Johnston 2007, p17 in Staley & Malenfant, 2010, p 5
هــدف آیندهنــگاران آن اســت کــه از طریــق پیشــنهاد تفکــر آیندهنگــر ،بــرای
آینــدهای بدیــل ،تصمیمگیــری ،انتخــاب سیاســتهای هدفمنــد و طراحــی
عمــل اجتماعــی را هرچــه بیشــتر و عاقالنهتــر مؤثــر ســازند (نامداریــان و
حس ـنزاده ،1395 ،ص .)40سناریواندیشــی میتوانــد از ایــن نگرانیهــا بکاهــد و
سیاسـتگذاران را بــرای کنــش مناســب و بهموقــع آمــاده ســازد .انتقــال ســناریوی
پیشــنهادی بــه برنامــه راهبــردی نیــاز بــه تشــخیص عناصــر کلیــدی در ســناریو دارد
( .)O’connor and Sidorko, 2010, p129ایــن عناصــر نیروهــای پیشــران خوانــده
میشــوند .نیروهــای پیشــران عناصــري هســتند كــه باعــث حركــت و تغييــر در
طــرح اصلــي ســناريوها میشــوند و ســرانجام داســتانها را مشــخص ميكننــد
(شــوراتز ،1386 ،ص .)105نیروهــای پیشــران راهبــردی نیروهایــی هســتند کــه
قابــل دســتکاری و کنترلانــد و بــر پویایــی و تغییــر سیســتم تأثیرگــذار هســتند.
در ایــن پژوهــش در پــی آن بودهایــم کــه بدانیــم آینــدۀ فهرســتهای
کتابخان ـهای در ایــران بــا توجــه بــه تغییــرات ســریع و مــداوم ،بیثباتــی و عــدم
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قطعیــت چگونــه خواهــد بــود .هــدف مــا تبییــن وضعیتهــای احتمالــی نیروهــای
پیشــران راهبــردی ،تدویــن ســناریوهای ممکــن ،و انتخــاب ســناریوهای مطلــوب
بــرای آینــدۀ فهرســتهای کتابخانــهای ایــران بــوده اســت.
آیندهنــگاری راهبــردی و تدویــن ســناریو بــرای فهرســتهای کتابخانــهای
میتوانــد ایــن فایدههــا را داشــته باشــد:
 )1تعییــن اولویتهــا در فهرســتهای کتابخانــهای بــرای ســرمایهگذاری
و برنامهریــزی توســط ســازمانهای ذینفــع؛
 )2واکنــش مناســب و بهموقــع بــه نیازهــای کاربــران ،تحــوالت ســاختاری،
و پیشــرفتهای فناورانــه؛
 )3درک فرصتها و تهدیدهای فهرستهای کتابخانهای در بلند مدت.
پژوهشهــا در موضــوع آینــدۀ کتابخانههــا و فهرســتهای کتابخانــهای فــراوان
اســت O’Connor and Au (2008(.ســناریوی کتابخانــه هنــگ کنــگ را «مرکــز یادگیری»
دانســتند کــه دسترســی بــه منابــع جهــان را تضمیــن میکنــد .یــک گــزارش از آینــدۀ
کنتــرل کتابشــناختی (Working Group on the Future of Bibliographic Control (2011
توصیههــا و راهبردهایــی بــرای یکپارچگــی کتابخانههــا و مراکــز اطالعاتی جهــان دارد؛
شو
از جملــه افزایــش کارایــی در تولیــد رکورد کتابشــناختی ،دسترســی بــه مواد بــا ارز 
منحصربهفــرد ،وضعیــت فنــاوری بــرای آینــده ،وضعیــت جامعه بــرای آینــده ،و تقویت
حرفــۀ کتابــداری از طریــق آمــوزش و توســعۀ معیارهایــی بــرای تصمیمگیریهــای
حــال و آینــده را توصیــه کــرده اســت Boydston and Leysen (2014( .پیشــرفت
فنــاوری ،مســائل اقتصــادی ،نیازهــای متغیــر کاربــر ،ارزش فهرستنویســی ،نگــرش
فهرستنویســان ،و افزایــش نقــش خدمــات و سیســتمهای کارگــزار عوامــل مؤثــر بــر
آینــده دانســتهاند Weber (2015(.بــه تغییراتــی همچــون افزایــش مشــارکت بــرای انجام
خدمــات فنــی بــه خصــوص بــا ناشــران و کمرنگتــر شــدن نقــش کتابــداران ،ایجــاد
دادههــای پیونــدی ،اســتفاده از بیبفریــم( 1مــدل دادهای بــرای توصیــف کتابشــناختی)،
و مشــارکت متخصصــان موضوعــی بــا کتابــداران در ایجــاد فهرسـتهای کتابخانـهای
آینــده اشــاره کــرده اســت Hawley (2016( .تکامــل کتابخانههــا را در دیجیتالــی شــدن
میدانــد و میگویــد در آینــده فضــای کتابخانــه محیــط یادگیــری گروهــی خواهــد
بــود و نقــش کتابــدار تغییــر خواهــد کــردWahid, Warraich and Tahira (2018(.
معتقدنــد همــگام بــا پیشــرفت فنــاوری اطالعــات ،اســتانداردهای فهرستنویســی نیــز
تغیــر خواهــد کــرد و اســتفاده گســترده از اســتاندارد مارک ،پیچیدگــی فنــاوری دادههای
پیونــدی ،و تناقــض میــان اصطالحــات و واژههــای بـهکار رفتــه در مــارک و دادههــای
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پیونــدی از مهمتریــن چالشهــای کتابخانههــا بــرای اســتفاده از فنــاوری دادههــای
پیونــدی خواهــد بــود .ایشــان کمبــود مهــارت در کارکنــان ،بازآمــوزی کاربــران ،فقــدان
دادههــا ،ابزارهــا ،و نرمافــزار اســتاندارد را چالشهــای پیــش روی کتابخانههــا بــرای
پیوســتن بــه فنــاوری دادههــای پیونــدی میداننــد Banfi and Gaudinat (2019( .شــش
ســناریو بــرای فناوریهــای مرتبــط و پیامدهــای آنهــا بــرای اســتانداردها و ابزارهــای
فهرستنویســی ارائــه و نشــان دادهانــد کــه چگونــه نوآوریهــای فناورانــه بــا
محدودیتهــای ســازمانی ونهــادی روبروینــد .غفــاری قدیــر و دیگــران ( )1392چهــار
ســناریو «کتابخانــه بهعنــوان هــاب محلــی ،کتابخانــه بهعنــوان مرکــز رســانه ،کتابخانــه
بهعنــوان کتابخانــه مجــازی ،و کتابخانــه بهعنــوان شــبکه مجــازی اطالعــات» را بــرای
آینــده نهــاد رســانهای کتابخانــه عمومــی ایــران تدویــن کردهانــد.
بیشــتر پژوهشهایــی کــه مــرور کردیــم بــه یــک یــا چنــد مــورد از روندهــای
تأثیرگــذار بــر فهرســتهای کتابخانــهای پرداختــه و راهــکار پیشــنهاد کردهانــد.
رویکــرد آنهــا نظــری یــا مــوردی اســت .تکبعدیبــودن و بررســی منفــرد
رویدادهــا و روندهــا ،و بــی توجهــی بــه مطالعــۀ اثــرات متقابــل آنهــا نقــص
ایــن پژوهشهــا اســت؛ حــال آنکــه ترســیم ارتبــاط متقابــل روندهــا میتوانــد
بــه صحــت و دقــت آیندهنــگاری بیفزایــد .بــه همیــن ســبب در ایــن پژوهــش
مــا بــر اســاس تحلیــل تأثیــرات متقابــل نیروهــای پیشــران راهبــردی بــه تدویــن
ســناریوهای خــود پرداختیــم.

روش پژوهش

دادههــای ایــن مطالعــه از منابــع کتابخانـهای ،پیمایــش نظــرات متخصصــان ،تحلیــل
متــوازن تأثیــر متقابــل (ســی.آی.بی 1 ).و ســناریوپردازی بهدســت آمــده اســت.
آیندهنــگاری مــا بــرای بیســت ســال آینــده ایــران و مخاطــب آن ســازمانهای
مرتبــط بــا فهرسـتهای کتابخانـهای هســتند .ایــن مــدت را برابــر بــا مــدت اکثــر
پژوهشهــای آیندهنگارانــه و بــا الهــام از نقشــه جامــع علمــی بیســت ســاله
کشــور برگزیدیــم.
از آنجــا کــه آمــار دقیقــی از متخصصــان نداشــتیم ،بیســت نفــر متخصــص
مشــارکت کننــده را بــه روش نمونهگیــری هدفمنــد و تعمــدی برگزیدیــم .ایشــان
همــه ســابقه فعالیــت در ســازمانهای مرتبــط بــا فهرســتهای کتابخانــهای و
پژوهــش دربــارۀ فهرســتهای کتابخانــهای داشــتند.
مــا در گام نخســت روندهــا و نیروهــای پیشــران تأثیرگــذار بــر آینــدۀ

)1. Cross-impact balance analysis (CIB
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فهرس ـتهای کتابخان ـهای را از طریــق مــرور منابــع ،و پیمایــش نظــر متخصصــان
بــه روش ذهنانگیــزی 1شناســایی کردیــم .نیروهــای پیشــران را در  9شــاخص
شــامل «بافــت اجتماعــی»« ،بافــت اقتصــادی»« ،اطالعــات»« ،فنــاوری»« ،کاربــر»،
«سیاس ـتگذاری و مدیریــت سیســتمهای وابســته بــه فهرس ـتهای کتابخان ـهای»،
«ماهیــت کتابخانــه»« ،بافــت حرفــهای و وظایــف متخصصــان» ،و «ابزارهــا و
اســتانداردها» یافتیــم کــه دارای 40گویــه فرعــی بودنــد.
در گام بعــد ،بــرای شناســایی نیروهــای پیشــران تأثیرگــذار از تحلیــل تأثیــرات
متقابل/ســاختاری 2و نرمافــزار میکمــک بهــره گرفتیــم .در مطالعــات آیندهپژوهــی،
بعــد از شناســایی نیروهــای پیشــران تأثیرگــذار ،بــا طراحــی یــک ماتریــس ،میــزان
ارتبــاط میــان آنهــا بــا نمــرۀ صفــر تــا ســه -بر اســاس شــدت اثرگــذاری  -مشــخص
میشــود ( .)Godet, Durance & Gerber, 2008ایــن کار بــا کمــک متخصصــان
مشــارکت کننــده انجــام شــد .بــا اســتفاده از نرمافــزار میکمــک ،مشــخص شــد
 4نیــروی پیشــران راهبــردی شــامل «کمیــت و کیفیــت فهرســتهای کتابخانــهای
در محیــط مجــازی»« ،اصــاح و روزآمــد ســازی ابزارهــا و اســتانداردها»« ،کتابخانــۀ
بــدون دیــوار» ،و « تعامــل متخصصــان فهرســتهای کتابخانــهای بــا طراحــان
سیســتمهای کتابخانــهای» نیروهــای پیشــران راهبــردی هســتند.
در گام ســوم برپایــه یافتههــای دو گام پیشــین 12 ،وضعیــت محتمــل بــرای
 4عامــل کلیــدی ترســیم و وضعیتهــای محتمــل آینــده را در طیــف بحرانــی،
ایســتا و مطلــوب تعریــف کردیــم .ســپس ،ماتریســی ترســیم و در اختیــار معــدودی
خبــرگان نهادیــم و نظــرات آنهــا را در خصــوص کفایت ،تناســب و ســنجشپذیری
دریافــت کردیــم .بــرای تحلیــل ســناریوها از نرمافــزار ســناریوویزارد 3اســتفاده
شــد .ســناریوویزارد ســناریوهای بــا احتمــال قــوی ،ضعیــف ،و ســناریوهایی بــا
احتمــال ســازگاری و انطبــاق بــاال را شناســایی کــرد.

یافتهها

1. brain storming
2. cross impact analysis/
structural analysis
3. Scenario Wizard
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وضعیتهــای احتمالــی نیروهــای پیشــران راهبــردی تأثیرگــذار بــر آینــدۀ
فهرسـتهای کتابخانـهای در ایــران بــرای هــر یــک از نیروهــای پیشــران راهبــردی
تأثیرگــذار بــر آینــدۀ فهرســتهای کتابخانــهای در ایــران وضعیتهــای مختلــف
ترســیم و بــه هــر یــک نامــی دادیــم و ویژگیهــای آنهــا را برشــمردیم .وضعیــت
بحرانــی در انتهــای طیــف ،وضعیــت ایســتا /بینابینــی در میانــه ،و وضعیــت مطلوب
در انتهــای دیگــر قــرار دارد .خبــرگان وضعیتهــای احتمالــی را مناســب دانســتند.
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سناریوهاییبرایآیندۀفهرستهای
کتابخانهایایران
جدول  .1وضعیتهای احتمالی نیروهای پیشران راهبردی تأثیرگذار بر آیندۀ فهرستهای
کتابخانهای ایران

جدول  .1وضعیتهای احتمالی نیروهای پیشران راهبردی تأثیرگذار بر آیندۀ فهرستهای کتابخانهای ایران

-

-
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در مرحلــه بعــد ،بــر اســاس وضعیتهــای احتمالــی ،بــا هــدف ســنجش میــزان
تأثیرگــذاری وقــوع هــر یــک از وضعیتهــا بــر دیگــر وضعیتهــا ،ماتریســی در
ابعــاد  12×12تدویــن و در اختیــار متخصصــان فهرســتهای کتابخانــهای قــرار
گرفــت .بــرای هــر یــک از وضعیتهــای احتمالــی ایــن پرســش مطــرح شــد
کــه «اگــر هــر یــک از وضعیتهــای 12گانــه رخ دهــد ،چــه تأثیــری بــر وقــوع
یــا فقــدان وقــوع ســایر وضعیتهــا خواهــد داشــت؟» .بــه عبــارت دیگــر ،وقــوع
وضعیــت  A1از عامــل کلیــدی  Aچــه تأثیــری بــر وقــوع یــا فقــدان وقــوع
وضعیــت  B1از عامــل کلیــدی  Bخواهــد داشــت و نتیجــه ارزیابــی بــا اعــداد 3
تــا  3-مشــخص کردیــم.
از ترکیــب وضعیتهــای  4نیــروی پیشــران راهبــردی ،تعــداد (54 )3 3×2
ســناریوی ممکــن شــکل گرفــت کــه شــامل همــه احتمــاالت در آینــدۀ پیــش
روی فهرســتهای کتابخانــهای در ایــران اســت .ایــن تعــداد ســناریو دارای
ارزش یکســانی نیســتند .از ای ـنرو الزم اســت بــر اســاس شــاخصهای موجــود،
ســناریوهای مناســبتر دارای ســازگاری بیشــتر انتخــاب و معرفــی شــوند.
نرمافــزار ســناریوویزارد امــکان اســتخراج ســناریوهای بــا احتمــال قــوی،
ســناریوها بــا احتمــال ســازگاری و انطبــاق بــاال و ســناریوها بــا احتمــال ضعیــف
را فراهــم میکنــد .نرمافــزار ســناریوویزارد پــس از تجزیــه و تحلیــل روابــط میــان
وضعیتهــای مختلــف ،ســناریوهای زیــر را گــزارش داد:
 2سناریو با احتمال قوی یا محتمل  5سناریو با احتمال سازگاری و انطباق باال یا سناریوهای باورکردنی(سازگاری حداکثری)
  13سناریو با احتمال ضعیفنرمافــزار ســناریوویزارد نشــان داد کــه دو ســناریو بــا احتمــال قــوی وجــود
دارد ،زیــرا نمــره ناســازگاری بــرای ایــن دو صفــر اســت .ســه ســناریوی دیگــر بــا
کمتریــن و بیشــترین ســازگاری نیــز بــه عنــوان ســناریوهای باورکردنــی انتخــاب
شــدند .در ایــن ســناریوها ،یــک یــا دو توصیفگــر ســازگاری درونــی نــدارد ،امــا
ســناریو هنــوز باورکردنــی اســت .بنابرایــن  5ســناریو بــه عنــوان ســناریوهای بــا
احتمــال ســازگاری و انطبــاق بــاال انتخــاب و تحلیلهــای بعــدی بــر روی آنهــا
انجــام دادیــم.
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سناریوهای مطلوب و متصور برای آیندۀ فهرستهای کتابخانهای ایران
در جــدول  2کــه بــه تابلــوی ســناریو معــروف اســت ،ســناریوهای ســازگار
در ســتونها و وضعیــت هــر یــک از نیروهــای پیشــران آنهــا را در ردیفهــا
میبینیــد .وضعیتهــای مطلــوب ،ایســتا و بحرانــی نیــز بــه ترتیــب از روشــن تــا
تیــره مشــخص شــده اســت.
جدول  .2تابلوی سناریوهای منتخب و محتمل
سناریو

وضعیت نیروهای
پیرشان راهربدی

سناریو 1

سناریو 16

سناریو 9

سناریو
8

سناریو 17

کمیت و کیفیت فهرستهای کتابخانهای در محیط مجازی

تضعیف فهرستها در محیط جدید

نگرش کلیشهای

بهبود کمیت و
کیفیت

اصالح و روزآمدسازی ابزارها و استانداردها

فهرستهای دیروز و محملهای امروز

ک ّمیسازی بدون توجه به کیفیت

فهرستهای
روزآمد

کتابخانه بدون دیوار

فقدان تحقق کتابخانه بدون دیوار

ناکارایی کتابخانه بدون دیوار

تحقق کتابخانه
بدون دیوار

تعامل متخصصان فهرستهای کتابخانهای با طراحان
سیستمهای کتابخانهای

ارتباط
بسته

ارتباط تجویزی

ارتباط
بسته

ارتباط فعال

بررســی اولیــۀ ســناریوهای منتخــب و محتمــل حاکــی از ســیطرۀ نســبی ایســتا
و بحرانــی بــر وضعیتهــای مطلــوب اســت .بــرای درک بهتــر تابلــوی ســناریو،
بــه هــر یــک از وضعیتهــای مطلــوب ،ایســتا ،و بحرانــی امتیازهــای  ،1 ،3و
بررسی اولیۀ سناریوهای منتخب و محتمل حاکی از سیطرۀ نسبی ایستا و بحرانی بر وضعیتهای مطلوب است.
بحران،ـوـی-3هــر
بحرانیـوب و
ـای مطلـ
مطلوب،تایهـ
هایوضعی
ـرای
ـدهازآل بـ
تابلویـوع
درکـم.بهترمجمـ
برایدادیـ
3دادیم.
امتیازهای 1 ،3
ستا ،و
وضعیت
ـازهرایـیک
امتیـبه
سناریو،
کســب
است باوضعیـ
ـه هــر
ـازی کـ
مطلوب وحداکثـ
های جمــع
وضعیتــل
برایــا حاص
ایدهاسآلــت ب
برابــر
سـ
حداکثر
ـتجمع
حاصل
برابر
امتیـسناریو
ـر هر
بحرانی
ـناریوامتیاز
مجموع
کرده است (جدول .)3
اسـهر
امتیازی که
کسب.)3
وضعیتـدول
ـت (جـ
کــرده
جدول  .3ضرایب ،تعداد ،و درصد هریک از وضعیتها به تفکیک هر سناریو بر اساس طیف سه

جدول  .3ضرایب ،تعداد ،و درصد هریک از وضعیتها به تفکیک هر سناریو بر اساس طیف سه گانه مطلوب ،ایستا و بحرانی برای سناریوها

گانه مطلوب ،ایستا و بحرانی برای سناریوها با حداکثر سازگاری
با حداکثر سازگاری

S1
S2
S3
S4
S5

گروهبندی و تحلیل سناریوهای باورکردنی
گروه  :1وضعیت مطلوب
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وضعیت
سازماندهیپیشران
ڪتابداریو 4نیروی
سناریو ،هر
فصلنامه در این
این گروه شامل سناریو شماره  5با حداکثر مطلوبیت است.
شامره ( 4زمستان )1399
اطالعات |دردوره ، 31
مطالعاتملی

مط لوب قرار دارند .با توجه به درصد مطلوبیت این سناریو ،تحقق این وضعیت برای آیندۀ فهرستهای

سیده رقیه حجازی | غالمرضا حیدری
احسانگرایی

گروهبندی و تحلیل سناریوهای باورکردنی
گروه  :1وضعیت مطلوب
ایــن گــروه شــامل ســناریو شــماره  5بــا حداکثــر مطلوبیــت اســت .در ایــن
ســناریو ،هــر  4نیــروی پیشــران در وضعیــت مطلــوب قــرار دارنــد .بــا توجــه بــه
درصــد مطلوبیــت ایــن ســناریو ،تحقــق ایــن وضعیــت بــرای آینــدۀ فهرسـتهای
کتابخانــهای شــرایط ایــدهآل را بــه وجــود مــیآورد .میــزان ناســازگاری ایــن
ســناریو صفــر و باالتریــن نمــره اثرگــذاری کل ( )549اســت .ایــن ســناریو کامـ ً
ا
ســازگار اســت ،بــه ایــن معنــا کــه عناصــر ســناریو مجموعــهای از فرضیــات
پشــتیبان متقابــل را شــکل میدهنــد .بنابرایــن ،قویتریــن ســناریو بــرای آینــدۀ
فهرســتهای کتابخانــهای در ایــران بــه حســاب میآیــد.
گروه  :2ایستایی با حفظ وضع موجود
ایــن گــروه شــامل ســناریو شــماره  4اســت .در ایــن ســناریو ،هــر  4نیروی پیشــران
در وضعیــت ایســتا قــرار دارنــد .درصــد مطلوبیــت و بحــران ایــن ســناریو صفــر
بــود .نمــره ســازگاری بــرای ایــن ســناریو  7-بــود ،بنابرایــن ،احتمــال وقــوع ایــن
ســناریو قــوی نیســت ،امــا در گــروه ســناریوهای باورکردنــی قــرار دارد.
گروه  :3روندهای نامطلوب
ایــن گــروه شــامل ســناریو شــماره  2اســت .میانگیــن برخــورداری و میانگیــن آن
نســبت بــه وضعیتهــای دیگــر صفــر بــود .شــرایط بحرانــی ایــن ســناریو در
وضعیــت نامطلــوب 25 ،درصــد بــود .در ایــن ســناریو وضعیــت نیروهــای پیشــران
راهبــردی بــه غیــر از «تعامــل متخصصــان فهرس ـتهای کتابخان ـهای بــا طراحــان
سیســتمهای کتابخانــهای» کــه وضعیتــی بحرانــی دارد ،در حالــت ایســتا و نمــره
ســازگاری آن  15-اســت بنابرایــن احتمــال وقــوع ایــن ســناریو قــوی نیســت ،امــا
در گــروه ســناریوهای باورکردنــی قــرار دارد.
گروه  :4در آستانه بحران
ایــن گــروه شــامل ســناریو شــماره  3اســت .شــرایط بحرانــی ایــن ســناریو در
وضعیــت نامطلــوب 75 ،درصــد بــود .در ایــن ســناریو وضعیــت نیروهــای پیشــران
راهبــردی بــه غیــر از «تعامــل متخصصــان فهرس ـتهای کتابخان ـهای بــا طراحــان
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سیســتمهای کتابخانـهای» کــه وضعیتــی ایســتا دارد ،در حالــت بحــران بــود .نمــره
ســازگاری بــرای ایــن ســناریو  18-بــود ،بنابرایــن احتمــال وقــوع ایــن ســناریو
قــوی نیســت ،امــا در گــروه ســناریوهای باورکردنــی قــرار دارد.
گروه  :5وضعیت بحران
ایــن گــروه شــامل ســناریو شــماره  1بــا حداکثــر فقــدان مطلوبیــت اســت .در ایــن
ســناریو ،هــر  4نیــروی پیشــران در وضعیــت بحــران قــرار داشــتند .هیــچ یــک از
وضعیتهــای جایگزیــن قابــل قبولتــر از وضعیتهــای موجــود در ســناریو
منتخــب نیســت و جایگزینــی هــر یــک از وضعیتهــا ،وزن وضعیتهــای دیگــر
را کاهــش میدهــد .بنابرایــن اســتداللهای بــه نفــع ایــن ســناریو غالبانــد و
بــا هیچیــک از عناصــر ســناریو در تضــاد نیســتند .بــا توجــه بــه درصــد فقــدان
مطلوبیــت ایــن ســناریو ،تحقــق ایــن وضعیــت بــرای آینــدۀ فهرســتهای
کتابخانـهای شــرایط بحرانــی را بهوجــود مـیآورد .بایــد توجــه داشــت کــه میــزان
ناســازگاری ایــن ســناریو صفــر اســت ،بنابرایــن در گــروه قویتریــن ســناریوها
بــرای آینــدۀ فهرســتهای کتابخانــهای قــرار دارد.
تحلیل نیروهای پیشران راهبردی
عــاوه بــر تحلیــل ســناریوها بــر اســاس میــزان مطلوبیــت یــا شــرایط بحرانــی،
توجــه بــه وضعیــت نیروهــای پیشــران راهبــردی تأثیرگــذار در ســناریوها نیــز
ضــروری اســت .اگــر شــرایط مطلــوب ،ایســتایی ،و بحــران را بــه ترتیــب بــا
امتیازهــای  ،1 ،3و  3-در هــر نیــروی پیشــران راهبــردی و بــرای کل ســناریوهای
پنجگانــه جمــع بزنیــم ،میانگیــن آنهــا نشــاندهندۀ وضعیــت کلــی هــر یــک از
عوامــل در آینــدۀ پیــش روی فهرسـتهای کتابخانـهای در ایــران اســت .ایــن امــر
نشــاندهندۀ رتبــۀ هــر نیــروی پیشــران بــر اســاس جایــگاه آن در ســناریو اســت.
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جدول  .4رتبهبندی نیروهای پیشران راهبردی در آیندۀ فهرستهای
کتابخانهای ایران بر اساس جایگاه در سناریو

کد
Key1

نیروی پیشران راهبردی
کمیت و کیفیت فهرستهای کتابخانهای در
محیط مجازی

وضعیت نیروهای
پیشران راهبردی در
ترکیب سناریو

میانگین

-1

-0/25

-1

-0/25
-0/25
-0/25

Key2

اصالح و روزآمد سازی ابزارها و استانداردها

Key 3

کتابخانه بدون دیوار

-1

Key 4

تعامل متخصصان فهرستهای کتابخانهای با
طراحان سیستمهای کتابخانهای

-1

همانگونــه کــه در جــدول  4مشــاهده میشــود ،چهــار نیــروی پیشــران راهبــردی
تأثیرگــذار بــر آینــدۀ فهرســتهای کتابخانــهای ایــران وضعیــت مثبتــی را نشــان
نمیدهنــد .وضعیــت هــر چهــار نیــروی پیشــران راهبــردی در آســتانه بحــران
اســت .بنابرایــن ،تهدیدهــای پیــش روی فهرسـتهای کتابخانـهای در بیســت ســال
آینــده ،وضعیــت برتــری نســبت بــه فرصتهــا دارنــد.

1. system-grid
2 . active sum
3. passive sum
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تحلیــل وضعیــت نیروهــای پیشــران راهبــردی تأثیرگــذار بــر آینــدۀ
1
فهرســتهای کتابخانــهای ایــران بــر اســاس شــبکه سیســتم
بــرای بررســی و ارزیابــی نقــش هــر یــک از نیروهــای پیشــران راهبــردی در سیســتم
مــورد بررســی ،از شــبکه سیســتم اســتفاده شــد .رویــۀ کلــی بــرای آماده ســازی شــبکه
سیســتم ،محاســبه مجمــوع تمامــی تأثیــرات اعمالشــده از طــرف یــک متغیــر  2و
محاســبه مجمــوع تمامــی تأثیــرات وارده بــر یــک متغیر  3اســت .تصویر  1نشــاندهندۀ
نتایــج بهدســت آمــده از تحلیــل شــبکه اســت .متغیرهایــی کــه در قســمت باالیــی
ســمت راســت قــرار دارنــد ،تأثیــر شــدیدی را بــر سیســتم وارد میکننــد و همزمــان
تأثیــر زیــادی را نیــز میپذیرنــد .هــر چهــار متغیــر تأثیرگــذاری و تأثیرپذیــری بــاال
دارنــد (تصویــر  .)1در میــان چهــار نیــروی پیشــران راهبــردی ،شــدت تأثیرگــذاری
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بهدستآمدهازتحلیلشبکهاست.متغیرهاییکهدرقسمتباالییسمتراستقراردارند،تأثیرشدیدیرابر سناریوهاییبرایآیندۀفهرستهای
کتابخانهایایران
سیستمواردمیکنندوهمزمانتأثیرزیادیرانیزمیپذیرند.هرچهارمتغیرتأثیرگذاریوتأثیرپذیریباالدارند

(تصویر  .)1در میان چهار نیروی پیشران راهبردی ،شدت تأثیرگذاری «تعامل متخصصان فهرستهای

«تعامــل متخصصــان فهرسـتهای کتابخانـهای بــا طراحــان سیســتمهای کتابخانـهای»،
هایکتابخانهای»،وتأثیرپذیری«کتابخانهبدوندیوار»بیشتراست.


ایباطراحانسیستم

کتابخانه
 و تأثیرپذیــری «کتابخانــه بــدون دیــوار» بیشــتر اســت.

تصویر.1شبکهسیستمنیروهایپیشرانراهبردیبرآیندۀفهرستهایکتابخانهای 





تصویر  .1شبکه سیستم نیروهای پیشران راهبردی بر آیندۀ فهرستهای کتابخانهای

نتیجهگیری

گیری 11سناریو  5سناریو با احتمال سازگاری باال بود .هر یک از این سناریوها دارای یکی از
نتیجازهمیان 
ـن
هایکتابخانهایـ
نامطلوب،درآستانۀبحران،وبحرانیبرایآیندۀفهرست یــک از
ـناریو بــا احتمــال ســازگاری بــاال بــود .هــر
وضعیتــان  17ســناریو  5سـ
ای
هایمطلوب،ایستا،روندهای
از می
درایرانبودند.
ســناریوها دارای یکــی از وضعیتهــای مطلــوب ،ایســتا ،روندهــای نامطلــوب،
درمیتوان
ایبود.بنابراین،
هایکتابخانه
سناریووضعیتمطلوب
ایــران
کتابخانــهای
ترینسناریوازنگاهمتخصصانفهرستتهای
،محتملبحرانــی بــرای آینــدۀ فهرســ
بحــران ،و
در آســتانۀ
انتظار داشت با تحقق وضعیتهای بهبود کمّیت و کیفیت فهرستهای کتابخانهای در محیط مجازی ،ایجاد
بودنــد.
فهرست هایروزآمدبااستفادهازابزارهاواستانداردهایجدید،تحققکتابخانهبدوندیوار،وبرقراریارتباط

متخصصــان
نــگاه
از
ســناریو
تریــن
ل
محتم
مطلــوب،
وضعیــت
ســناریو
فعالواثربخشدرمیانمتخصصانفهرستهایکتابخانهایوطراحانسیستمهایکتابخانهای،آیندهایمطلوب
فهرســتهای کتابخانــهای بــود .بنابرایــن ،میتــوان انتظــار داشــت بــا تحقــق
محیــط
وضعیتهــای بهبــود ک ّمیــت و کیفیــت فهرســتهای کتابخانــهای در
. passive sum
مجــازی ،ایجــاد فهرســتهای روزآمــد بــا اســتفاده از ابزارهــا و اســتانداردهای
جدیــد ،تحقــق کتابخانــه بــدون دیــوار ،و برقــراری ارتبــاط فعــال و اثربخــش در
میــان متخصصــان فهرس ـتهای کتابخان ـهای و طراحــان سیســتمهای کتابخان ـهای،
آینــدهای مطلــوب در انتظــار فهرســتهای کتابخانــهای در ایــران خواهــد بــود.
نیــروی پیشــران راهبــردی «کتابخانــه بــدون دیــوار» بــا ســناریوی مطلــوب پژوهش
( O’Connor and Au (2008همخــوان اســت.
در ســناریوی ایســتا بــا حفــظ وضــع موجــود ،فهرســتهای کتابخانــهای بــا
وضعیتهــای جــاری روبــرو خواهنــد بــود و تغییــری در نیروهــای پیشــران
1
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راهبــردی مشــاهده نخواهــد شــد .از آنجــا کــه در پژوهشهــای متعــدد ،وضعیــت
کنونــی فهرســتهای امــروزی مطلــوب ارزیابــی نشــده ،تحقــق ایــن ســناریو
نمیتوانــد آینــدۀ مطلــوب بــرای فهرس ـتهای کتابخان ـهای در ایــران رقــم زنــد.
بــا توجــه بــه تأثیرگــذاری شــدید نیــروی پیشــران راهبــردی «تعامــل متخصصان
فهرس ـتهای کتابخان ـهای بــا طراحــان سیســتمهای کتابخان ـهای» بــر ســه نیــروی
پیشــران دیگــر ،میتــوان انتظــار داشــت در صــورت تحقــق ســناریوی روندهــای
نامطلــوب ،ســه نیــروی پیشــران راهبــردی دیگــر نیــز بــه ســمت حالــت بحــران
پیــش رونــد .در ایــن ســناریو ،فهرس ـتهای کتابخان ـهای وضعیتهــای گذشــته را
خواهنــد داشــت .وضعیــت بحرانــی تعامــل میــان متخصصــان و طراحــان میتوانــد
رونــد نامطلوبــی بــرای آینــده رقــم زنــد.
بــا توجــه بــه تأثیرگــذاری شــدید نیــروی پیشــران راهبــردی «تعامــل متخصصان
فهرس ـتهای کتابخان ـهای بــا طراحــان سیســتمهای کتابخان ـهای» بــر ســه نیــروی
پیشــران دیگــر ،حالــت تجویــزی ایــن نیــرو میتوانــد ســه نیــروی پیشــران دیگــر
را تــا حــدودی در حالــت بحــران نگــه دارد و مانــع تحــول در آنهــا شــود .در
ســناریوی در آســتانه بحــران ،فهرس ـتهای کتابخان ـهای بــا وضعیتهــای بحرانــی
روبــرو خواهنــد بــود و وضعیــت ایســتای تعامــات میــان متخصصــان و طراحــان،
اجــازه تغییــر و تحــول در وضعیــت بحرانــی را ســخت خواهــد کــرد.
در ســناریو وضعیــت بحــران ،فهرســتهای کتابخانــهای بــا وضعیتهــای
تضعیــف فهرســتها در محیطهــای جدیــد ،فقــدان اســتفاده از ابزارهــا و
اســتانداردهای جدیــد یــا روزآمدســازی ابزارهــا و اســتانداردهای ســنتی ،فقــدان
تحقــق کتابخانــه بــدون دیــوار ،و فقــدان تعامــل اثربخــش در میــان متخصصــان و
طراحــان بــرای پیشــرفت فهرســتهای کتابخانــهای مواجــه اســت.
از آنجایــی کــه تأثیرگــذاری و تأثیرپذیــری هــر چهــار نیــروی پیشــران
راهبــردی در حــد بــاال ارزیابــی شــد ،تغییــر در هریــک از آنهــا منجــر بــه تحــول
در دیگــر نیروهــای پیشــران راهبــردی خواهــد بــود .ایــن امــر بــرای تحقق ســناریو
وضعیــت مطلــوب نویدبخــش اســت .در عیــن حــال میتوانــد کاربــرد عکــس هــم
داشــته باشــد؛ بدیــن معنــی کــه غفلــت از یکــی از نیروهــای پیشــران راهبــردی ،مــا
را از رســیدن بــه مطلوبیــت دیگــر نیروهــای پیشــران دور میکنــد.
بــرای مواجهــه بــا آینــده نمیتــوان نســخهای واحــد پیچیــد .بــرای آینــده
میتــوان ســناریوهای مطلــوب متنوعــی ترســیم کــرد کــه هــر یــک حاصــل کنــار
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سناریوهاییبرایآیندۀفهرستهای
کتابخانهایایران

هــم قــرار گرفتــن طیفــی از  4نیــروی پیشــران اســت .کنــار هــم قــرار گرفتــن
و تعامــل نیروهــای پیشــران راهبــردی ،ســناریوهای متنوعــی را بــرای آینــدۀ
فهرس ـتهای کتابخان ـهای در ایــران ترســیم میکنــد .وقــوع هــر یــک پیامدهــای
مختلفــی بــرای کتابخانههــا و جامعــه خواهــد داشــت .احتمــال وقــوع هــر
ت بســتگی بــه واکنــش متخصصــان و سیاســتگذاران خواهــد داشــت.
وضعیــ 
درعیــن توجــه بــه ســناریوهای قــوی بایــد احتمــال وقــوع ســناریوهای ضعیــف
را نیــز در نظــر داشــت .آمادگــی نداشــتن در برابــر ســناریوهای کــم احتمــال
میتوانــد تأثیــرات عمیقــی بــر جــا بگــذارد.
بــر اســاس نقــاط ضعــف و قــوت ســناریوها راهبردهــای زیــر را بــرای آینــدۀ
فهرســتهای کتابخانــهای ایــران پیشــنهاد میکنیــم:
 )1متخصصــان فهرســتهای کتابخانــهای بایــد نقــش خــود در طراحــی
سیســتمهای کتابخان ـهای را بهدســت آورنــد و بــا مشــارکت فعاالنــه بــا طراحــان
نرمافزارهــا ،کاربرپســندی و دســترسپذیری را بــرای فهرســتها ایجــاد کننــد.
آنهــا بایــد بــا اســتفاده از مهارتهــای خــود در توســعۀ ابزارهــای جدیــد شــرکت
کننــد تــا ایــن ابزارهــا بــرای تأمیــن نیازهــای واقعــی کاربــر مــورد اســتفاده قــرار
گیرنــد .تعامــل متخصصــان فهرســتهای کتابخانــهای بــا طراحــان سیســتمهای
کتابخان ـهای منجــر بــه ایجــاد ابزارهایــی خواهــد شــد کــه افــزون بــر انطبــاق بــا
فناوریهــای روز دنیــا ،تأمیــن کننــدۀ نیــاز واقعــی کاربــر نیــز خواهنــد بــود.
( Banfi and Gaudinat (2019نیــز بــه ایــن مســئله اشــاره کردهانــد.
 )2فهرس ـتهای کتابخان ـهای بــا توســعه و گنجانــدن امکانــات جدیــد (بهویــژه
امکانــات مرتبــط بــا فناوریهــای جدیــد) در خدمــات خــود میتواننــد در بــازار
اطالعــات بماننــد Working Group on the Future of Bibliographic Control (2011( .نیــز
در راهبردهــای پیشــنهادی خــود بــه آینــده فنــاوری اشــارهکــرده اســت .فهرسـتهای
کتابخانـهای افــزون بــر تــاش بــرای حضــور در محیطهــای مجــازی ،بایــد بــه حفــظ
اصالــت خــود نیــز توجــه داشــته باشــند .فهرسـتهای کتابخانـهای کارکردهایــی دارند
کــه بــا محیطهــای جدیــد اطالعــات متفــاوت اســت و نیازهــای اطالعاتــی مختلفــی
را بــرآورده میســازد .توجــه بــه امکانــات جدیــد بــا تکیــه بــر حفــظ اصالــت،
میتوانــد ویژگیهــای منحصــر بــه فــردی بــرای فهرس ـتهای کتابخان ـهای نســبت
بــه محیطهــای اطالعاتــی دیگــر ایجــاد کنــد .بنابرایــن ،بــا توجــه بــه گفتــه
( ،Morelli (2016حضــور فهرســتهای کتابخانــهای در کنــار محیطهــای جدیــد
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اطالعــات بــا دامنــه و کاربردهــای مختلــف یــک همزیســتی در میــان آنهــا ایجــاد
خواهــد کــرد و هــر یــک میتواننــد در خدمــت گــروه خاصــی از کاربــران بــا نیازهــای
اطالعاتــی متفــاوت قــرار گیرنــد.
 )3ایجــاد کتابخانــه بــدون دیــوار ،منجــر بــه تقویــت کارکــرد دسترســی در
فهرس ـتهای کتابخان ـهای (کــه یکــی از کارکردهــای پایــه در آن اســت) میشــود.
کارکــرد دسترســی در فهرس ـتهای کتابخان ـهای بــر بافــت اقتصــادی و اجتماعــی
آن تأثیرگــذار خواهــد بــود و منجــر بــه تقویــت فهرسـتها در بافــت اقتصــادی و
اجتماعــی خواهــد شــد .بایــد توجــه داشــت کــه بــا وجــود موتورهــای جســتجوگر
وب هماننــد یاهــو و گــوگل ،پایگاههــای اطالعاتــی بــزرگ ،کتابفروشــیهای
تحــت وب ،و شــرکتهای تأمیــن مــدرک و اطالعــات ،کتابخانههــا وارد بــازاری
بســیار رقابتــی بــرای دسترســی بــه اطالعــات شــدهاند و در ایــن رقابــت بــه
ســرعت در حــال از دســت دادن ســهم بــازار خــود هســتند .بنابرایــن ،ایجــاد
کتابخانــه بــدون دیــوار میتوانــد ســهم فهرســتهای کتابخانــهای را در بــازار
دسترســی بــه اطالعــات بیشــتر کنــد O’Connor and Au (2008( .و غفــاری قدیــر
و دیگــران ( )1392نیــز بــه ایــن مهــم اشــارهکردهانــد.
 )4گســترش اســتانداردها و دســتورالعملها ،و فراهمکــردن ابزارهــا و
زیرســاختهایی بــرای پشــتیبانی از فهرســتهای کتابخانــهای ،منجــر بــه بهبــود
عملکــرد آنهــا خواهــد شــد .روزآمدســازی ابزارهــا و اســتانداردهای مورد اســتفاده
در فهرسـتهای کتابخانـهای ،باعــث همگامــی آنهــا بــا رونــد فنــاوری اطالعــات
خواهــد شــد .ایــن مســئله در پژوهــش ( Wahid, Warraich and Tahira (2018نیــز
مــورد توجــه بــوده اســت .شــاید یکــی از بزرگتریــن پیامدهــای روزآمدســازی
ابزارهــا و اســتانداردها ،نزدیــک شــدن فهرســتها بــه رویکــرد کنشــگر (و نــه
یــک ابــزار صــرف) باشــد.
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Extensions of CIDOC-CRM: Responses to the Need for
Knowledge Organization in Subject Domains

NASTINFO

M. Dorkhosh1 | R. Fattahi2 | Sh. Arastoopoor3

Purpose: Ontologies are instrumental in organization of
knowledge in the semantic web context. However, there is a
need for extensions to match characteristics of different subject
domains. This paper reports existing extensions proposed for
CIDOC-CRM.
Method :The keywords Extension and CIDOC-CRM were
searched in a variety of search engines and databases like Google
Scholar ,Science Direct ,Emerald ,Ebsco and ResearchGate.
More than 50 papers were retrieved and abstracts were examined
out of which we carefully reviewed full-texts of 21 for this paper.
Findings: Fourteen extensions have been formally proposed for
CIDOC-CRM so far each to meet the needs of a subject domain.
Some have used other extensions in addition to CIDOC-CRM.
Most extensions have used CRMsci. Archaeology is suitable for
extension. All existing extensions are developed by harmonizing
concepts of subject domains with CIDOC-CRM.
Conclusion: Our review showed that subject extensions on the
CIDOC-CRM are needed. Further extensions for other domains
can enrich the datasets on semantic web.
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هــدف :هستيشــنايسها ابزارهــاي پرکاربــرد در ســازماندهي دانــش در بســر وب معنايــي هســتند.
هستيشــنايسها ب ـرای موضوعهــای مختلــف نیــاز بــه گســرش دارنــد .مقالــه حــارض گســرشهايی را معرفــی
و بررســی میکنــد کــه بــرای الگــوی مرجــع مفهومــی ســيداک ارائــه شــده اســت.
روش :کلیدواژههــای Extensionو  CRM-CIDOCرا در موتورهــای جســتجو و پایگاههــای گــوگل اســکالر،
ســاینس دایرکــت ،امرالــد ،ابســکو ،و ریرسچگیــت جســتجو کردیــم و بیــش از  50مقالــه یافتیــم و چکیدههــای
آنهــا را مــرور کردیــم .از میــان آنهــا  21مقالــه را بــا الگــوي مرجــع مفهومــي ســيداک مرتبــط یافتیــم و مــرور
کردیــم.
يافتههــا :رسـاً  14گســرش بـراي الگــوي مرجــع مفهومــي ســيداک تابهحــال ارائــه شــده اســت .هــر گســرش بــه
فراخــور نيــاز حوزههــای موضوعــي ،بــه معرفــی ردههــا و ويژگيهــای آنهــا پرداختــه اســت .برخــي گســرشها
افــزون بــر الگــوی ســيداک ،از گســرشهای ديگــر نيــز اســتفاده کردهانــد .بيشــرين کاربــرد را گســرش الگــوی
يس.آر.ام.اس.ســی.آی .داشــته اســت .بيشــرين گســرشها هــم در موضــوع باستانشــنايس بــوده اســت .از لحــاظ
روششناســی ،همــه گســرشها بــا روش هامهنگســازی و مطابقــتدادن مفاهيــم حوزههــای موضوعــي بــا
الگــوی ســيداک انجــام شــده اســت.
نتيجهگــری :نيــاز بــه گســرشهای موضوعــی ب ـرای الگــوی مرجــع مفهومــی ســيداک همچنــان وجــود دارد و
میتوانــد بــه غنیترشــدن مجموعههــای دادهای در وب معنايــی بيانجامــد.
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در بســتر وب معنایــی بــه مجمــوع اصطالحهــا و روابــط میــان آنهــا در یــک زمینــه یــا
عرصــۀ موضوعــی بــا وامگیــری از واژگان فلســفی «هستیشناســی» نــام دادهانــد .از
بــرای توصیــف مفاهیــم و روابــط میــان آنهــا در یــک

شناســی بــه صــورت الگــو

هستی
ـر بــه خــود
ـه منحصـ 
ـی اســتفاده میشــود .طبعـًا ایــن الگــو بــرای هــر عرصـ 
عرصــه موضوعـ 
های هــر عرصــه هــرگاه در نــزد پژوهشــگران پذیرفتــه شــود
آن اســت و هستيشناســي 
اســتفاده از آن رواج مییابــد .بنابرایــن ،الزم اســت همــراه بــا تحــول در دانــش مربــوط بــه
هــر عرصــه ،الگــوی هستیشــناختی آن نیــز تحــول یابــد تــا پاســخگوی نيازهــاي تغییــر
یابنــده ســازماندهي دانــش باشــد.
الگــوي هستیشناســی ســيداک ســي.آر.ام .یکــی از ایــن الگوهــا اســت کــه بــرای
شــده و از آن در پژوهشهــا و طرحهــاي بســيار اســتفاده

ميــراث فرهنگــي ســاخته
میشــود .در ايــن مقالــه بــه معرفــی و تحلیــل گســترشهايي میپردازیــم کــه تــا بــه حــال
بــرای آن ارائــه کردهانــد.
پیشــینۀ آن از ایــن قــرار اســت کــه بــراي توصيــف اشــياء مــوزهاي همزمــان بــا انتشــار
الگــوي مفهومــي اف.آر.بــي.آر 1.و الگوهــاي وابســته بــه آن ،الگويــي در جامعــه متخصصــان
مــوزه مــورد بحــث قــرار گرفــت .در پــی آن شــوراي بينالمللــي موزههــا 2يــک الگــوي
مفهومــي شــيءگرا 3را بــه منظــور مدلســازي اطالعــات توليدشــده توســط موزههــا بــراي
اســناد و مجموعههــاي مــوزهاي ارائــه داد .ايــن الگــو کــه ســيداک نــام دارد بــر پايــه
اســتاندارد ايــزو  421127در ســال  2006توســط کمیتــه بینالمللــی ســندآرایی (ســیداک)
تدويــن( )Le Boeuf, 2012و ويرايــش دوم آن در ســال  2014منتشــر شــده اســت.
الگــوي هستيشناســي ســيداک ،يکپارچهســازي ،تبــادل و ميانکنشپذيــري بيــن
دادههــاي منابــع ميــراث فرهنگــي را تســهيل ميکنــد .کار تدويــن ســيداک در ســال 1996
زيــر نظــر کارگــروه اســتانداردهاي ســندآرايي آغــاز شــد .از ســال  2000ايــن کار بــه طــور
رســمي بــه کارگــروه ســيداک ســپرده شــد و بــا همــکاري کارگــروه ISO/TC46/SC4/WG9
ادامــه پيــدا کــرد (.)ICOM/CIDOC Documentation Standards Group, 2017
هــاي مختلــف ،بــه گســترش نيــاز اســت.
بــراي کاربــرد الگــوي ســيداک در موضوع 
ـيداک تعريــف و بــر اســاس آن گســترشهایی ارائــه شــده اســت:
گســترش در مقدمــه سـ 
گســترش 5رده عبــارت اســت از مجموع ـهاي از نمونههــاي زندگــي واقعــي کــه بــه آن
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رده تعلــق دارد و داراي معيارهــاي معنايــي خــاص آن اســت .ايــن مجموعــه ،بــاز اســت و
شــناخت آن وراي توانايــي انســان اســت؛ يعنــي بــا توجــه بــه مفهــوم جهــان بــاز 1کــه ايــن
الگــو از آن اســتفاده ميکنــد ،در هــر زمانــي در آينــده ممکــن اســت نمونههــاي جديــدي از
رده موردنظــر پديــد آيــد يــا شــناخته شــود (/ICOM Documentation Standards Group 2017
.)CIDOC
,
بــرای تهیــه دادههــا کلیدواژههــای  Extensionو  CIDOC-CRMدر گوگلاســکالر
و پایگاههــای کتابشــناختی ماننــد پروکوئســت ،ابســکو ،ســاینسدایرکت جســتجو شــد
و بیــش از  50مقالــه بازیابــی شــد .چکیــده مقــاالت مطالعــه را بررســی کردیــم و متــن
کامــل آن شــمار را کــه بــه گســترشهای الگــوی ســیداک پرداختــه بودنــد ،مطالعــه و ایــن
گســترشها را شناســایی کردیــم:
CRMtex .1

ســي.آر.ام .تکــس از مطالعــه اســناد باســتاني و بــا هــدف شناســايي موجوديتهــاي مرتبــط
بــا آنهــا و الگوســازي فراينــد علمــي مرتبــط بــا کشــف متــون دســتنویس باســتاني
حاصــل شــده اســت و بــرای هماهنگکــردن ايــن حــوزه موضوعــي بــا حوزههايــی ماننــد
باستانشناســي و تاريــخ مفيــد اســت .از جنبههــاي کليــدي ايــن گســترش ،الگوســازي
مشــاهده و بررســي علمــي ،تجزيــه مشــخصات ســطح ،عالئــم حکاکيشــده و ابزارهــا و
شــيوههاي خــاص مــورد اســتفاده بــراي ثبــت متــن نوشــتاري اســت" .متــن نوشــتاري"2
مجموعــه اي از عالئــم يــا نشــانههاي حجاريشــده 3بــر انــواع مختلفــي از محملهــا
ماننــد ســنگ يــا چــوب اســت کــه داراي اهميــت نشانهشناســي و انتقــال يــک پيــام خــاص
بــه يــک گيرنــده يــا گروهــي از گيرنــدگان اســت.
بــا توجــه بــه هــدف ايــن گســترش و پاســخگویی در برابــر نيازهــاي خــاص رشــتههاي )2017 ,Group Standards tion
2. Written text
مختلــف ماننــد پاپيرولــوژي ،4پالئوگرافــي ،5کديکولــوژي 6و اپيگرافــي 10 7رده و  12ويژگــي
3. Glyphs
معرفــی شــده اســت .در ايــن گســترش ،از ردههــا و ويژگيهــاي سي.آر.ام.اس.ســي.آي .نيــز  :Papyrology.4پاپيروسشناسي :مطالعات
اســتفاده شــده اســت .ردههــا در گســترش ســي.آر.ام.تکس بــا  TXو ويژگيهــا بــا  TXPمتون کهن نوشته شده بر روي پاپيروس
 :Paleography .5ديرينهشناسي :مطالعات
نامگــذاري شــدهاند (.)Doerr, Murano, Felicetti, 2020
دستنوشتههاي باستاني

 :World Open .1فــرض جهــان بــاز،
اصطالحــي از حــوزه نظامهــاي پايــگاه
دانــش اســت .ايــن اصطــاح ،دانــش مبتنــي
برســامانههايي را مشــخص ميکنــد کــه
فــرض ميکننــد اطالعــات ذخيرهشــده
مرتبــط بــا جهــان گفتمانــي کــه آنهــا
توصيــف ميکننــد ،کامــل نيســت .ايــن
ناقــص بــودن ممکــن اســت بــه دليــل ناتوانــي
نگهدارنــده بــراي تأميــن اطالعــات کافــي
يــا بــه دليــل مشــکالت شــناختي اساســيتر
در دامنــهســامانه باشــد .چنيــن مشــکالتي
ويژگيســامانههاي اطالعــات فرهنگــي
هسـ�تدند(CIDOCDocumenta� /ICOM

 :Codicology . 6رمزشناسي :مطالعه کدکسها
و نســخههاي خطــي کــه بــر پارشــمنها يــا اشــياء
ديگري نوشــته شــدهاند.
:Epigraphy .7کتيبهشناسي :مطالعه
کتيبهها و نگارهها به لحاظ نوشتاري.
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شــکل .1متن و نوشتن در سي.آر.ام .تکس()Doerr, Murano, Felicetti, 2020

1. Provenance
2. Things
(3. :Open Provenance Model)OPM

الگويي از منشأ است که هدف آن

پاسخگويي به نيازهايي مانند امکان

تبادل اطالعات منشأ ميان نظامهاي
اطالعاتي ،امکان طراحي ابزارهاي

جديد بر اساس اطالعات منشأ براي
برنامهنويسان ،امکان تعريف الگويي
دقيق و مبتني بر تکنولوژي براي
منشأ را فراهم ميآورد.
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CRMdig .2
دادههــاي علمــي بــدون دراختيــار داشــتن دانــش دربــاره معنــا ،راههــا و شــرايط خلــق
آنهــا قابــل درک نيســتند .مــا نيازمنــد دانــش دربــاره منشــأ دادههــا هســتيم .برطبــق تعريــف
کارگــروه توليــد منشــأ 1در کنسرســيوم وب جهانــي" ،منشــأ هــر منبــع رکــوردي اســت
کــه موجوديتهــا و فرايندهايــي را توصيــف ميکنــد کــه در توليــد و تحويــل منبــع
يــا بــه عبارتــي ،تأثيرگــذاري بــر آن نقــش دارد" .داده علمــي ميتوانــد ســاختگي باشــد
ماننــد دادههــاي شبيهســازي ،امــا اغلــب آنهــا بــر اســاس مشــاهدات بهدســت ميآينــد
و داراي مقياسبنــدي توســط دســتگاههايي هســتند کــه خروجــي ديجيتــال توليــد
ميکننــد .معمــوالً مــا از فرادادههــا بــراي الصــاق معنــا(چيزهــا 2يــا اشــياء ثبتشــده،
تنظيمــات تجربــي و کاربــردي و ابــزار مــورد اســتفاده ،ارتبــاط وضعيــت ،شــرايط ثبــت
و اطالعــات مشتقشــده کيفيــت تنظيــم ،تحمــل ،خطاهــاي اندازهگيــري ،پــردازش
ـتفاده ميکنیــم
مصنوعــات و انتشــار خطــا و امــکان ارتقــاء و پــردازش مجــدد دادههــا) اسـ 
(.)Doerr, Theodoridou, 2011

ســي.آر.ام.دي.آي.جي .توانايــي ضبــط و ثبــت مفاهيــم ،موجوديتهــا و روابــط مرتبــط بــا
منشــأ اشــياء ديجيتــال را دارد .ايــن گســترش مبتنــي بــر رخدادهايــي اســت کــه طــی آن
اشــياء فيزيکــي ،اشــياء ديجيتــال ،کنشــگران ،زمانهــا و مکانهــا در الگــوي منشــأ بــاز
(اُ.پــي.ام) 3ضبــط و ثبــت میشــود .ســي.آر.ام.دي.آي.جي .منشــأ ديجيتــال را بــا شــيء
فيزيکــي کــه اندازهگيريشــده يــا حتــي ديجيتالشــده ،توصيــف و يکپارچــه ميســازد
(.)Doerr & et al. , 2016
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ردههــاي بنيــادي ســي.آر.ام.دي.آي.جي .سلســلهمراتبي از ردههــاي " E5رخــداد" و
سلســلهمراتبي از اقــام ديجيتــال را ترکيــب ميکنــد .در ايــن الگــو بــه دو وجــه
توجــه شــده اســت :رخــداد اندازهگيــري ديجيتــال و رخــداد ماشــيني ديجيتالســازي
(Doerr, Theodoridou, 2011, 2014؛  .)Doerr & et al. , 2016در ایــن گســترش  16رده و
 41ویژگــی ارائــه شــده اســت.

شــکل .2رخدادهاي ديجيتالي در سي.آر.ام.دي.آي.جي)Doerr & et al. , 2016( .

شــکل .3چيزهاي ديجيتالي در سي.آر.ام.دي.آي.جي)Doerr& et al. , 2016( .
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CRMgeo .3

ســي.آر.ام.جئو گســترش دیگــری از ســيداک ســي.آر.ام .اســت کــه بــه صــورت الگــوي
فضايي-مکانــي ارائــه شــده اســت .هــدف ايــن هستيشناســی يکپارچهســازی اطالعــات
جغرافيايــي اســت کــه در شــکل ســامانه اطالعــات جغرافيايــي يــا جــي .آي.اس .1عرضــه
شــده اســت .ایــن یکپارچهســازی بــا اســتفاده از الگــوی ســیداک انجــام شــده و تدويــن
ايــن گســترش توســط جامعــه اطالعــات جغرافيايــي بــه منظــور پيونــد ميــان ســيداک بــا
جئــو اســپارکيوال 2صــورت گرفتــه اســت کــه اســتانداردهاي کنسرســيوم جغرافيايــي بــاز
های مشــابه کدگــذاري
(اُ.جي.ســي 3).از آن پشــتیبانی میکننــد .ســي.آر.ام.جئو از شــکل 
بــرای بازنمایــی دانــش همچــون ســيداک اســتفاده میکنــد .آن را میتــوان در آر.دي.
های ديگــري از کدگــذاري پيادهســازی
اف.اس ،4.اُ.دبليــو.ال ،5.آر.دي.بــي.ام.اس6.و شــکل 
کــرد .زمينــه تدويــن ايــن الگــو بــر افزايــش توجــه و عالقــه بــه غنيســازی دادههــای
ميــراث فرهنگــي بــا توصيــف دقيــق از هندســۀ جاهايــي اســت کــه رخدادهــاي تاريخــي در
ـای طبيعــي 7يــا اشــياء تاريخــي در آنهــا باقــي مانــده اســت.
آنهــا اتفــاق افتــاده يــا ویژگیهـ 
کتابخانههــا ،موزههــا و آرشــيوها تمايــل دارنــد کــه پيشــينههای اقــام تاريخــي را بــا
اطالعــات فضايــي مکانــي ک ّمــي ذخيــره کننــد ( .)Hiebel, Doerr, Eid, 2017ايــن گســترش
 12رده و  19ويژگــي اضافــه دارد .ردههــا بــا  SPو ويژگيهــا بــا  Qمشــخص شــدهاند.
نســخه  1-2در ســال  2015منتشــر شــده اســت .گســترش ســي.آر.ام.جئو بــراي اوليــن بــار
در گــزارش  Technical report: ICS-Forth/TR-435در آوريــل  2013را مارتيــن دوئــر و
جرالــد هيبــل معرفــي کردهانــد (.)Hiebel, Doerr, Eid, 2015, 2017
1. GIS )Geographic
)Information System
 :SPARQL Geo .2اســتانداردي
بــراي بازنمــون و پــرس و جــو در
دادههــاي پيونــدي جغرافيايــي بــراي
وب معنايــي کــه توســط کنسرســيوم
بــاز جغرافيايــي (اُ.جي.ســي ).معرفــي
شــده اســت.
3. Open Geospatial
)consortium(OGC
4. RDFs
5. OWL
6. RDBMS
7. Natural features
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CRMba .4
ســي.آر.ام.بي.اِي .بــا هــدف کدگــذاري فرادادههــا بــرای مستندســازي ســاختمانهاي کهــن
پابرجــا تهیــه شــده اســت .هــدف از ايــن هستيشناســی بازنمایــی روابــط معنايــي واحدهــاي
ـا بــرای تحليــل ايــن بناهــا اســت .شناســايي فرايندهــا و تحليــل
چينهشناســی بناهــاي پابرجـ
ـتفاده میشــود،
ـازی و مــوادي کــه در طــول حيــات يــک بنــا اسـ 
فنــون مختلــف ساختمانسـ 
ـک میکنــد کــه درک درســتي از تــداوم ســاخت و بازســازي و نيــز
بــهباستانشناســان کمـ 
همچنيــن میتوانــد بــه درک و

هــای مربــوط بــه ســاختمان داشــته باشــند.
مــاده و فعاليت 
تحليــل بــراي دســتيابي بــه درک کاملــي از معمــاري يــک ســاختمان کمــک کنــد ،چــه بنــا
هــای بناهــا متعلــق
پابرجــا باشــد و چــه در حــال تخريــب .اينکــه تخريبهــا و باقيمانده 
ـرار میگيــرد .در
ـای تاريخــي هســتند نيــز در ايــن گســترش مــورد بررســي قـ 
بــه چــه دورههـ 
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ايــن گســترش بــراي  6رده معرفیشــده ،از حــرف  Bو بــراي  16ويژگــي از  BPاســتفاده
شــده اســت .در ايــن الگــو از ســي.آر.ام.جئو ،سي.آر.ام.اس.ســي.آي .و ســي.آر.ام.آرکئو 1کمــک
گرفتــه شــده اســت (.)Ronzino, 2015; Ronzino & et al. , 2016, 2016a

شــکل  .4سي.آر.ام.بي.اِي)Ronzino& et al. , 2016( .

CRMarchaeo .5
ســي.آر.ام.آرکئو گسترشــي از سيداک-ســي.آر.ام .بــراي پشــتيباني از فراينــد ،موجوديتهــا،
و فعاليتهــای حفاريهــای باستانشناســی اســت .ايــن گســترش کدگــذاري معنايــي،
تبــادل ،ميانکنشپذيــري و دسترســي بــه مســتندات باستانشــناختی را تســهیل میکنــد.
نســخه  1-4-3در ســال  2017را مارتيــن دوئــر و همکارانــش در  9رده و  21ويژگــي تهیــه
کردهانــد (.)Doerr&et al. , 2019

EH-CRM .6
گســترش دیگــری از سيداک-ســي.آر.ام .اســت کــه بــراي تضمیــن

ســي.آر.ام.اي.اچ.
ـای دادههــای باستانشناســی بــه زبــان انگليســي بــه وجــود آمــده
ميانکنشپذيــري پايگاههـ 
2
اســت .ايــن گســترش  126رده و  4ويژگــي دارد و بــر اســاس مفهــوم باستانشــناختی بافتــار
بــه دســت آمــده اســت .ايــن گســترش موجوديتهايــي بــراي توصيــف روابــط چينهشــناختی

1.CRMarchaeo
2. Context
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هــای ثبتشــده و نمونهگيــري محيطــي اســت .تــوان ايــن
و اطالعــات مرحلهبنــدي ،يافته 
ـای باستانشناســی و اســتخراج اطالعــات هنــوز
گســترش در کمــک بــه جســتجوي دادههـ 
بــه ایــن هــدف در پــروژه اســتار يــا فناوريهــای
بــهکار گرفتــه نشــده اســت .دســتیابی 
معنايــي بــراي منابــع باستانشناســی 1تعريــف شــده اســت .بــرای تهیــه آن از پنــج پايــگاه
دادههــای باستانشناســی بــه زبــان انگليســي اســتفاده کردهانــد (:)Tudhope & et al. , 2013
)Raunds Roman Analytical Database(RPAD
)Raunds Prehistoric Database(RPRE
)Integrated Archaeological Database(IADB
)Silchester Roman Database(LEAP
)Stanwick Sampling data(STAN

1. STAR(Semantic
Technologies for
)Archaeological Resources
 :I N S P I R E .2د ســتو ر ا لعمل
تهيهشــده توســط اتحاديــه اروپــا بــراي
ايجــاد زيرســاخت اطالعــات مکانــي
در اروپــا اســت .هــدف آن کمــک بــه
دسترسپذيرســاختن اطالعــات فضــا و
مــکان بــراي توســعه پايــدار اســت .ايــن
 15مــی 2007مــورد
دســتورالعمل کــه از 
اســتفاده قــرار گرفتــه اســت ،چارچوبــي
کلــي بــراي يــک زيرســاخت مکانــي
(اس.دي.آي) بــر مبنــاي سياســتهاي
محيــط زيســت و فعاليتهــاي جامعــه
اروپــا فراهــم مــيآورد (Wikipedia,
.)2020
 :OBOE .3هستيشناســي مشــاهده
گســترده :هستيشناســي رســمي بــراي
معانــي مشــاهده و اندازهگيــري علمــي
اســت .ايــن هستيشناســي از محققــان
بــراي حاشيهنويســي و يادداشــتگذاري
معنايــي بــر دادههــاي علمــي حمايــت
ميکنــد تــا بــا ايــن روش ،معنــاي
مشــاهدات علمــي واضــح گــردد .مفاهيــم
اصلــي در ايــن هستيشناســي بــه ايــن
ترتيــب اســت :مشــاهده ،اندازهگيــري،

موجوديــت ،مشــخصه ،اســتاندارد و
پروتــکل(.)BIO Portal, 2020
Integrated Argumantation .4
Mode (IAM):
الگوي استداللي يکپارچه ،الگويي براي
پيوند ميان جنبههاي معرفتشناختي نظريه
استدالل با نمونههايي از يک هستيشناسي
رسمي مانند اطالعات موجود در يک
سيستم اطالعاتي است .در اين الگو،
استنباط به عنوان يک رخداد تاريخي و
داراي فازهاي زماني مختلف ديده ميشود
(Doerr, Kritsotaki, Boutsika,
.)2011
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CRMsci .7
ســي.آر.ام.دي.آي.جي .گسترشــي بــر ســيداک -ســي.آر.ام بــراي الگوســازي مشــاهدات
علمــي ماننــد تنــوع زيســتي ،زمينشناســی ،باستانشناســی ،نمونــه بــرداري از آب در
های آبخيــز ،لغــزش زميــن ،فرايندهــاي حفــاري و کشــف گونههــای جديــد زيســتي
ســفره 
و نمونهبــرداري از بافــت ســرطاني ،ديجيتاليشــدن س ـهبُعدي و . . .اســت .ايــن گســترش
از اســتاندارد اينســپاير 2و اُ.بــي.اُ.اي 3 .اســتفاده کــرده اســت و بــراي ايجــاد معنــا بــراي
ـای زيســتي در زيستشناســی کاربــرد دارد.
اليههــای حفــاري يــا تصويربــرداري از گونههـ 
 22ردۀ اضافهشــده در ايــن گســترش بــا حــرف  Sو  24ويژگــي آن بــا حــرف  Oمشــخص
ـده و آخريــن ويرايــش
های بســیار اســتفاده شـ 
در گســترش 
شــده اســت .از ايــن گســترش 
آن نســخه  1-2-3اســت کــه در ســال  2015منتشــر شــد (.)Doerr&et al. , 2015
CRMinf .8
گســترش ســي.آر.ام.آي.اِن.اف ،.از ســيداک -ســي.آر.ام .يــک الگــوي اســتدالل اســت .هــدف
آن ارائــه يــک طــرح جهانــي بــراي يکپارچهســازی فرادادههــای اســتدالل و اســتنتاج در
علــوم تجربــي و توصيفــي ماننــد تنــوع زيســتي ،زمينشناســی ،جغرافيــا ،باستانشناســی،
ميــراث فرهنگــي ،تحقيــق در محيطهــای فنــاوري اطالعــات و کتابخانههــای دادههــای
پژوهشــي اســت .ايــن الگــوي اســتداللي يکپارچــه ،الگــوي آي.اِي.اِم 4 .را کــه دوئــر،
کريتســوتاکي و بوتســيکا در ســال  2011معرفــي کــرده بودنــد ،کاهــش داده و بــا گســترش
سي.آر.ام.اس.ســي.آي .تلفيــق کــرده اســت؛ بهعنــوان مثــال اســتدالل دربــاره حقیقــت
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هــای علمــي در قالــب مشــاهده ،اندازهگيــري ،ارزيابــي دادههــا و اســتناد بــه تنــوع
داده 
زيســتي ،زمينشناســی ،باستانشناســی ،حفاظــت از ميــراث فرهنگــي ،مطالعــات بالينــي را
های انســاني الگوبــرداري میکنــد تــا چگونگــي
بــه کا ر میگیــرد .ايــن الگــو از اســتدالل 
دســتيابي ،ســاختاريابي و اســتفاده از اهــداف تحقيــق در زندگــي واقعــي را تعريــف کنــد.
ســي.آر.ام.آي.اِن.اف .از ويرايــش  1-2از سي.آر.ام.اس.ســي.آي .ارائهشــده توســط دوئــر و
کریتســوتاکي در ســال  ،2014اســتفاده میکنــد و  7رده بــا حــرف  Iو  6ويژگــي بــا حــرف
 Jمعرفــی کــرده اســت (.)Stead, Doerr, 2015
CRMpe .9
هــای جمــعآوري ،منابــع و ابزارهــا بــراي شبکهســازی،
پــروژه پارتنــوس يــا فعاليت 
1
ســازی و همافزايــي منابــع الکترونيکــي ميــراث فرهنگــي يــک فراســاختار

بهينه
تحقيقاتــي اســت کــه هدفــش تقويــت همبســتگي ميــان تحقيقــات تعــدادي از حوزههــای
موضوعــي مرتبــط بــا علــوم انســاني اســت .ايــن مطالعــات شــامل ميــراث فرهنگــي ،تاريــخ
و باستانشناســی و ســاختارهاي پژوهشهايــي ماننــد پــروژه آريــادن يــا فراســاختار
ســازی مجموعــه دادههــای باستانشناســی در اروپــا 2در

پژوهشــي پيشــرفته بــراي شبکه
حــوزه باستانشناســی ،کالريــن يــا منابــع مشــترک زبــان و فراســاختار فنــاوري 3در حــوزه
زبانهــا و فراســاختار پژوهشــي ديجيتــال بــراي هنــر و علــوم انســاني 4بــا نــام داریــاه بــر
مبنــاي موجوديتهــای پارتنــوس اســت کــه الگــوي موجوديتهــای ايــن پــروژه بــر
اســاس تحليــل ســاختارهاي دادههــای مخــازن ثبــت داده و گســترش آنهــا بــر اســاس
ســيداک طراحــی شــده اســت 28 .رده در ايــن گســترش بــا دو حــرف  PEو  50ويژگــي
بــا دو حــرف  PPمعرفــی شــده و از  2رده  D1و  D14از گســترش ســي.آر.ام.دي.آي.جي.
اســتفاده شــده اســت(.)Bruseker, Doerr, Theodoridou, 2017
FRBRoo .10
اف.آر.بي.آر.شــيءگرا هستيشناســی رســمي بــا هــدف ضبــط و بازنمــون معنايــي اطالعــات
کتابشــناختي و تســهيل يکپارچهســازی ،ميانجيگــري و مبادلــه اطالعــات مــوزهاي و
کتابشــناختي اســت .الگــوي اف.آر.بــي.آر 5.را کارگــروه ايفــا و در ســالهای  1991تــا
 1997طراحــي و در ســال  1998منتشــر کــرد .الگــوي سيداک-ســي.آر.ام .نيــز از ســال

1. PARTHENOS(Pooling
Activities, Resources
and Tools for Heritage
E-research Networking,
Optimization and
)Synergies
2. ARIADNE(Advanced
Research Infrastructure for
Archaeological Dataset
)Networking in Europe
3. CLARIN(Common
Language Resources and
)Technology Infrastructure
4. DARIAH(Digital
Research Infrastructure for
)the Arts and Humanities
5. FRBR(Functional
Requirements for Bib)liographic Records
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مليحه درخوش | رحمتالله فتاحي|
شعله ارسطوپور

 1996زيرنظــر شــوراي بيــن المللــي موزههــا و کميتــه بينالمللــي مستندســازي و کارگــروه
آن ارائــه شــد .در تابســتان  ،2006اوليــن پيشنويــس اف.آر.بــي.آر.اُ.اُ .يــا اف.آر.بــي.آر.
شــيءگرا 1کامــل شــد .ايــن الگــو گسترشــي از ســيداک را بــر اســاس مفهومســازی مبتنــي
بــر اف.آر.بــي.آر .ارائــه میکنــد .در اف.آر.بي.آر.شــيءگرا ،الگوهــاي خانــواده اف.آر.بــي.آر.
(اف.آر.بــي.آر ،.فــراد و فرســاد) بــا ســيداک هماهنــگ شــده اســت .ايــده هماهنگســازی
های بعــد از آن
جوامــع کتابخانــهاي و مــوزهاي در ســال  2000مطــرح شــد و در ســال 
رشــد يافــت .در ســال  2003کارگروهــي بينالمللــي بــراي هماهنگســازی اف.آر.بــي.آر.
و سيداک-ســي.آر.ام .تشــکيل شــد .در ايــن گســترش 54 ،رده بــا حــرف  Fو  66ويژگــي
بــا حــرف  Rمعرفــي شــدهاند .آخريــن ويرايــش ايــن گســترش در ســال  2015توســط
کارگــروه همــکاري اف.آر.بــي.آر .و ســيداک منتشــر شــد (.)Bekiari & et al. , 2016, 2017
PRESSoo .11

1. FRBRoo(Functional
Requirements for
– Bibliographic Records
)Object Oriented
2. Continuing Resources
3. Serials
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پــرس اُ .اُ .هستيشناســی بــا هــدف ضبــط و بازنمــون معانــي موجــود در دادههــای
3
کتابشــناختي منابــع پياينــدي 2اســت .ايــن هستيشناســی بــه طــور خــاص تــر بــه پيايندهــا
میپــردازد ،منظــور از پيايندهــا ،ژورنالهــا و مجــات و روزنامههــا و ماننــد آن اســت .ايــن
الگــو ،گسترشــي از اف.آر.بي.آر.شــيءگرا اســت کــه خــود گسترشــي از ســيداک ســي.آر.
ام .اســت .معمــوالً اگــر انتشــار پيايندهــا متوقــف نشــود ،داراي تغييــرات زيــادي در طــول
انتشــار خــود هســتند .بــه نوعــي ،توصيــف جزييــات پيايندهــا ،صحبــت از گذشــته و پيــش
بينــي آينــده اســت .همچنيــن ،روابــط زيــادي ميــان پيايندهــا وجــود دارد کــه مدنظــر ايــن
گســترش قــرار گرفتــه اســت؛ از جملــه اينکــه بســياري از پيايندهــا از يکديگــر مشتقشــده
و يــا بــا يکديگــر ادغــام میشــوند .پــرس اُ .اُ .در واقــع ترکيبــي از اف.آر.بي.آر.شــيءگرا
و ســيداک ســي.آر.ام .اســت 14 .رده و  46ويژگــي توســط ايــن هستيشناســی معرفــي
شــده اســت .ايــن گســترش 14 ،رده را بــا حــرف  Zو  46ويژگــي را بــا حــرف  Yمعرفــی
میکنــد .آخريــن ويرايــش منتشــر شــده از ايــن گســترش ،نســخه  1-3در ســال  2016بــوده
اســت (.)Le Bœuf, Qury, 2018
CRMepi .12
گســترش ســي.آر.ام.اي.پي.آي .مربــوط بــه کتيبــه نــگاري و بــراي دادههايــي اســت کــه از
دســت میآيــد .عــاوه بــر جنــس و ابعــاد الزم اســت

مطالعــه کتيبههــای قديمــي بــه
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از لحــاظ نقشهــا ،نوشــتهها و عاليــم نیــز مطالعــه شــود .کتيبههــا از ســه جنبــه تحليــ 
ل
میشــوند :الــف) متــن؛ ب) متــن و همبســتگي آشــکار بــا محتــوا و جنبههــای زبانــي؛ ج)
شــکل حــروف و نمادهــا .بــر ایــن اســاس چهــار نــوع بررســي بــر روي آنهــا بــراي انطبــاق
بــا ســيداک انجــام شــده اســت )1 :بررســي مفاهيــم .2 ،بررســي ابعــاد فيزيکــی .3 ،شــکل
ســنگ نبشــته و  .4متــن ســنگ نبشــته .بــرای ايــن چهــار جنبــه ،در ايــن گســترش  5رده و
 2ويژگــي معرفــي شــده اســت (.)Felicetti & et al. , 2016
CRMas .13
هــای مــورد اســتفاده
گســترش ســي.آر.ام.اِي.اِس .بــراي علــم باستانشناســی و روش 
هــای حفاريهــا و دســتيابي
آن ماننــد روشهــای تجزيــه و تحليــل اشــياء و يافته 

غيرمســتقيم بــه اطالعــات و اســتنتاجهای باستانشــناختی شــکل گرفتــه اســت .در ايــن
گســترش از دو گســترش سي.آر.ام.اس.ســي.آي .و ســي.آر.ام.ديج .اســتفاده شــده اســت .در
ـترش کــه بــه فرايندهــاي باستانشناســی مربــوط اســت  5رده و  7ويژگــي معرفــي
ايــن گسـ 
شــده اســت (.)Niccolucci, 2017

شکل  :5نمونهبرداري مجازي در سي.آر.ام.اِي.اس)Niccolucci, 2017( .
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شکل  :6تحليل نمونه مجازي در سي.آر.ام.اِي.اس)Niccolucci, 2017( .

CRMcr .14
گســترش سي.آر.ام.ســي.آر .در حــوزه حفاظــت و مرمــت اشــياء ميــراث فرهنگــي اســت.
دادههايــي کــه طــي فرايندهــاي حفاظــت و مرمــت بــه دســت میآيــد ماننــد حفاظــت ،معاينه
و بررســي ،مستندســازي و مرمــت اشــياء و ميــراث فرهنگــي در ايــن گســترش قــرار دارنــد.
ـای مؤسســات حفاظــت و مرمــت ميــراث فرهنگــي ،دسترسپذيرســاختن
يکــي از دغدغههـ 
دادههــای توليدشــده در فرايندهــاي کاری خــود بــراي ديگــران اســت .متخصصانــي کــه
در ايــن مؤسســات فعاليــت میکننــد ،بــه جم ـعآوري و مبادلــه دادههــا دربــاره روشهــای
تشــخيص ،نتايــج تحليــل ،مقياسهــای پيشــگيري از تخريــب اشــياء و مســايل مرتبــط بــا
آن نیــاز دارنــد .بــا اســتفاده از ايــن گســترش ،ســه جنبــه از فراينــد توصيــف میشــود)1 :
شــيء ميــراث فرهنگــي از راه مشــخصات آن :شناســايي ،ویژگیهــاي فيزيکــي و مــکان
شــيء؛  )2رويدادهــا در چرخــه حيــات اشــياء فرهنگــي کــه میتواننــد باعــث تخريــب
شــيء شــوند و و پیامدهــای آنهــا؛ و  )3ابزارهايــي کــه در طــي ايــن رويدادهــا و تحليلهــا
مــورد اســتفاده قــرار میگيرنــد .ايــن گســترش عــاوه بــر  93رده و  82ويژگــي از ســيداک-
ســي.آر.ام .از  22رده و  24ويژگــي گســترش سي.آر.ام.اس.ســي.آي .نيــز اســتفاده و  63رده
و  23ويژگــي را نيــز معرفــي کــرده اســت (.)Bannour&et al. , 2018
1

1. Conservation-restoration
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شها يالگويمرجعمفهوميسيداک:
گسرت 
پاس خ به نيازهاي سازماندهي دانش در
حوز هها يموضوعی

نتيجهگيری

الگــوي مرجــع مفهومــي ســيداک يکــی ازابزارهــای ســازماندهی دانــش اســت .گســترش
های ديگــر دارد .هفــت
سي.آر.ام.اس.ســي.آي .بيشــترين کاربــرد را در تهيــه گســترش 
گســترش از گســترش سي.آر.ام.اس.ســي.آي .اســتفاده کردهانــد (شــکل .)7عــاوه بــر
آن دو گســترش از ســي.آر.ام.دي.آي.جي .و يــک گســترش نيــز از ســي.آر.ام.آرکئو بهــره
بــرده اســت .برخــي گســترشها ماننــد ســي.آر.ام.آرکئو و اف.آر.بــي.آر .شــيءگرا در حــال
بهروزرســاني هســتند .برخــي ماننــد ســي.آر.ام .اِي.اس .و ســي.آر.ام.اي.پي.آي .در قالــب
مقالــه معرفــي شــدهاند در حالــي کــه اغلــب گســترشها را بهصــورت نســخه کارگــروه
اســتانداردهاي سندآرايي/آي.کام.ســيداک منتشــر کردهانــد .در تمامــي گســترشها ،مارتيــن
دوئــر بهعنــوان يکــي از اعضــاء اصلــي گــروه پژوهشــي حضــور داشــته اســت .دو گســترش
ـای موجــود در دو پــروژه پارتنــوس و اســتار
ســي.آر.ام.پي.اي .و ســي.آر.ام.اي.اچ از دادههـ 
اســتفاده کردهانــد .تمامــي گســترشها از ســاختار ســيداک ســي.آر.ام .تبعيــت کردهانــد.

شکل  .7بهکارگيري گسترشهاي سيداک و ارائه گسترشهاي جديد

1

گســترشهای موجــود بــر مبنــای نیازمندیهــای حوزههــای موضوعــی مختلــف بــه وجــود
آمدهانــد و بــر اســاس هــدف مــورد نظرشــان بــه نتایجــی دســت یافتهانــد کــه منطبــق بــا
نیازمندیهــا بــوده اســت .جــدول شــماره 1نیازمندیهــای حوزههــای موضوعــی و نتایــج
ارائــه گســترشها را بــه تفکیــک بیــان میکنــد.

 .1اين شکل بر اساس نتايج پژوهش
حاضر ترسيم شده است.
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جدول شماره .1مشخصات گسترشهای ارائهشده بر سیداک

ردیف

108

نام گسرتش

حوزه موضوعی

تعداد ردهها و
ویژگیها

نتایج حاصل از گسرتش

1

CRMtex

متون و اسناد
باستانشناسی

 10رده 12 -ویژگی

توجه به نیازمندیهای حوزه موضوعی متون و اسناد
باستانشناسی و ارائه مفهوم منت نوشتاری

2

CRMdig

منشأ شیء دیجیتال

 16رده 41 -ویژگی

توجه به نیازمندیهای حوزه دیجیتال و مترکز بر منشأ
شیء دیجیتال و ارائه دو مفهوم رخداد دیجیتال و
اقالم دیجیتال

3

CRMgeo

ویژگیهای فضایی -مکانی
اشیاء و رخدادها

 12رده 19 -ویژگی

هامهنگی با سیستم جی.آی.اس - .همکاری با
طرحهای کدگذاری جغرافیایی؛ استفاده از اطالعات
این طرحها و تعیین فضا -مکان موجودیتها

4

CRMba

ساختامنهای باستانی و
قدیمی پابرجا

 6رده 16 -ویژگی

توجه به ریختشناسی ساختامنها و تعریف روابط
اجزاء ساختامن با یکدیگر

5

CRMarchaeo

فرایند حفاری
باستانشناسی

 9رده 21 -ویژگی

استفاده از فرادادههای باستانشناسی موجود و ارائه
رده و ویژگیهای رخداد حفاری باستانشناسی

6

CRM-EH

میانکنشپذیری میان
پایگاههای اطالعاتی
باستانشناسی و میراث
فرهنگی به زبان انگلیسی

 126رده 4-ویژگی

7

CRMsci

مشاهدات علمی در
علوم مختلف از جمله
باستانشناسی ،حفاری و
تصویربرداری از گونههای
زیستی

 22رده 24-ویژگی

توجه به الگوسازي مشاهدات علمي مانند تنوع
زيستي ،زمنيشنايس ،باستانشنايس ،منونهبرداري از آب
در سفرههاي آبخيز و. . .

8

CRMinf

استنتاج در علوم تجربی

 7رده 6 -ویژگی

تسهيل مديريت ،يکپارچهسازي ،ميانجيگري ،مبادله و
دسرتيس به دادههايي درباره استدالل با توصيف روابط
معنايي ميان فرضيهها ،نتايج و فعاليتهاي استداليل

9

CRMpe

دادههای موجود در
پایگاههای اطالعاتی
موجود در حوزه میراث
فرهنگی و باستانشناسی

 28رده 50-ویژگی

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

توجه به مفهوم باستانشناسی بافتار -استفاده از پنج
پایگاه انگلیسی زبان باستانشناسی و تاریخی و ایجاد
میانکنشپذیری میان آنها

استفاده از دادههای پروژه پاتنوس :شامل دادههای
چند پروژه با طیف وسیعی از موضوعات مرتبط با
میراث فرهنگی .میانکنشپذیری میان دادههای این
پروژهها

شها يالگويمرجعمفهوميسيداک:
گسرت 
پاس خ به نيازهاي سازماندهي دانش در
حوز هها يموضوعی

ردیف

نام گسرتش

حوزه موضوعی

تعداد ردهها و
ویژگیها

نتایج حاصل از گسرتش

10

FRBRoo

یکپارچهسازی و مبادله
اطالعات میان اطالعات
 54رده 66-ویژگی
کتابشناختی کتابخانهها و
اطالعات موزهای و آرشیوی

ارائه ترکیبی از سیداک و خانواده اف.آر.بی.آر.
به منظور یکپارچهسازی میان اطالعات پایگاههای
اطالعاتی کتابخانهای و موزهای

11

PRESSoo

یکپارچهسازی و مبادله
اطالعات میان اطالعات
کتابشناختی پیایندها در
کتابخانهها و اطالعات
موزهای و آرشیوی

 14رده 46 -ویژگی

ارائه ترکیبی از سیداک و اف.آر.بی.آر .شیءگرا برای
توصیف مفاهیم پیایندها

12

CRMepi

کتیبهنگاری

 5رده 2 -ویژگی

توجه به مفاهیم موجود در کتیبهها و ارائه ردهها و
ویژگیهای مرتبط با آنها

13

CRMas

روشهای علمی
باستانشناسی

 5رده 7 -ویژگی

ارائه گسرتشی مبنی بر مفاهیم موجود در حوزه
روشهای تجزیه و تحلیل اشیاء و یافتههای حفاریها

14

CRMcr

حفاظت و مرمت میراث
فرهنگی

 22رده 24 -ویژگی

ارائه گسرتشی مبنی بر مفاهیم موجود در حوزه
حفاظت ،بررسی رده و ویژگیهای مرتبط با مرمت
میراث فرهنگی

همــه پژوهشهــا بــا منطبقکــردن مفاهيــم حــوزه مــورد نظــر بــا الگــوي ســيداک انجــام
پذيرفتــه اســت .ســي.آر.ام.اي.اچ .و اف.آر.بي.آر.شــيءگرا بــه ترتيــب بــا  126و  54رده
بيشــترين رده افزودهشــده را دارنــد .اف.آر.بي.آر.شــيءگرا و ســي.آر.ام.پي.اي .بــه ترتيــب
بــا  66و  50ويژگــي افزودهشــده بــه ســيداک بيشــترين ويژگيهــا را پيشــنهاد دادهانــد.
دو گســترش اف.آر.بي.آر.شــيءگرا و پــرس.اُ.اُ .پيونددهنــده حوزههــای مــوزه ،ميــراث
فرهنگــي و کتابخانههــا هســتند .بيشــترين تمرکــز بــر حــوزه موضوعــي باستانشناســی
بــوده اســت و اغلــب گســترشها از ايــن حــوزه موضوعــي اســتفاده کردهانــد کــه کام ـ ً
ا
بــا رويکــرد اوليــه ارائــه الگــوي ســيداک هــم راســتا اســت .هنــوز در بســياري حوزههــای
موضوعــي گسترشــي بهطــور رســمي ارائــه نشــده اســت و بــراي پژوهــش بــه منظــور
های گوناگــون بــرای الگــوي ســيداک پتانســيل بســيار دارد.
ارائــه گســترش 
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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
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the global themes, we found four other themes, ie opening,
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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
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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
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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
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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

تعامااطاعاتي

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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مدلمتقارنتعاملاطالعاتی:بازتعریفیاز
جایگاهفناوریدرتعاملاطالعاتی*

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.

133

فصلنامهمطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | دوره  ، 31شامره ( 4زمستان )1399

| ایوب نازی | غالمرضا حیدری
فزاده
 رحامن رشی

:مآخذ
 از جامعهشناســی معرفــت: دانــش بهعنــوان محصــول فرهنگــی.)1392(  زهــرا، علــی و ماهــر،ربانــی
۶ ، فصلنامــه تحقیقــات فرهنگــی ایــران،)CSS( ) تــا مطالعــات فرهنگــی علــمSSK( علمــی
.۲۹-۱ ،)4(
 ترجمــه و تالیــف، مفهــوم ربــط در بازیابــی اطالعــات.» «بنیانهــای مفهــوم ربــط.)1395(  بیرگــر،یورلنــد
. چاپــار: تهــران. لیلــی اهللبخشــیان و فــروغ رحیمــی،نصــرت ریاحینیــا
Agarwal ,N.K .)2015( .Towards a definition of serendipity in information
behavior .Information Research )20(3, paper 675.
Belkin, N., Marchetti, P., & Cool, C. (1993). Braque: design an interface to
support user interaction in information retrieval. Information Processing
and Management, 29 (3): 325-344. https://doi.org/10.1016/03064573(93)90059-M
Braun, V. & Clarke, V. (2012). Thematic analysis. In H. Cooper, P. M. Camic, D.
L. Long, A. T. Panter, D. Rindskopf, & K. J. Sher (Eds), APA handbook of
research methods in psychology, Vol. 2: Research designs: Quantitative,
qualitative, neuropsychological, and biological (pp. 57-71).
Callon, M. and Latour, B. (1992). Don’t throw the baby out with the Bath
school! A reply to Collins and Yearley. In: Pickering A (ed.), Science as
practice and culture, Chicago: The University of Chicago Press, pp. 343–
368
Case, D. O., & Given, L. M. (Eds.). (2016). Looking for Information: A Survey
of Research on Information Seeking, Needs, and Behavior. Studies in
Information (3rd ed.). Bingley, UK: Emerald Group Publishing Limited.
Choo, C. W., & Auster, E. (1993). Environmental Scanning: Acquisition and
Use of Information by Managers. Annual Review of information Science and
technology (Arist), 28, 279-314. [Available at:https://www.researchgate.
net/publication/234599285_Environmental_Scanning_Acquisition_and_
Use_of_Information_by_Managers]
Fidel, R. (2012). Human information interaction: An ecological approach to
information behavior. Mit Press.
Foster, A. (2004). A nonlinear model of information‐seeking behavior. Journal
of the American society for information science and technology, 55 (3),
228-237. https://doi.org/10.1002/asi.10359
Ingwersen, P. (1996). Cognitive perspectives of information retrieval
interaction: elements of a cognitive IR theory. Journal of Documentation,
52 (1): 3-50. 10.1108/eb026960
20

134

)1399  (زمستان4  شامره، 31 فصلنامه مطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | دوره

بازتعریفیاز:مدلمتقارنتعاملاطالعاتی
*جایگاهفناوریدرتعاملاطالعاتی
Lakshminarayanan, B. (2010). Towards developing an integrated model of
information behavior (Doctoral dissertation, Queensland University of
Technology).
Marchionini, G. (1995). Information seeking in electronic environments.
Cambridge: Cambridge University Press.
Nowell, L. S. et al (2017). Thematic Analysis: Striving to Meet the
Trustworthiness Criteria. International Journal of Qualitative Methods, 16
(1), 1-13. https://doi.org/10.1177/1609406917733847
Rochester, M., & Vakkari, P. (1998). International LIS research: A
comparison of national trends. IFLA Journal, 24, 166–175. https://doi.
org/10.1177/034003529802400305
Saracevic, T., & Kantor, P. (1988). A study of information seeking and
retrieving. Part II. users, questions and effectiveness. JASIS, 39 (3):176177.
https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4571(198805)39:3<177::AIDASI3>3.0.CO;2-F
Spink, A., & Cole, C. (2006). Human information behavior: Integrating
diverse approaches and information use. Journal of the American Society
for information Science and Technology, 57 (1), 25-35. https://doi.
org/10.1002/asi.20249
Tabak, E. (2015). Information cosmopolitics: an actor-network theory approach
to information practices. Chandos Publishing.
Tabak, E., & Willson, M. (2012). A non-linear model of information sharing
practices in academic communities. Library & information science
research, 34 (2), 110-116. DOI: 10.1016/j.lisr.2011.11.002
Vakkari, P. (1999). Task complexity, problem structure and information actions:
Integrating studies on information seeking and retrieval. Information
processing & management, 35 (6), 819-837. https://doi.org/10.1016/
S0306-4573(99)00028-X

:استناد به این مقاله

: مــدل متقــارن تعامــل اطالعاتــی.)1399(  رحمــان، غالمرضــا؛ شــریفزاده، ایــوب؛ حیــدری،نــازی

 فصلنامــه مطالعــات ملــی کتابداری و ســازماندهی.بازتعریفــی از جایــگاه فنــاوری در تعامــل اطالعاتــی

136-114 ،)4( 31 ،ـات
 اطالعـ

doi: NASTINFO.2020.2668.1997/10.30484

135

)1399  (زمستان4  شامره، 31 فصلنامهمطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | دوره

NASTINFO

National Studies on Librarianship and
Information Organization (NASTINFO)

Vol.29, No.4, Winter 2019
ISSN: 1022-6451
Director: Saeedeh Akbari Daryan, PhD
sakbaridaryan@gmail.com
Editor in Chief: Fariborz Khosravi, PhD
fa.khosravi@gmail.com
Executive Manager: Firoozeh Dokhani, PhD
fdokhani5@gmail.com
Publisher: National Library & Archives
of Islamic Republic of Iran

Transliteration of Persian Names at the National Library of
Iran: Comparison with National and International Standards
/ N. Azizian, F. Khosravi, S. A. Famil-Rohani, S.M. Assi

8-23

Evaluation of Iranian Digital Library Websites Based on
Green Web Components /
K. Gooran orimi, M. Ghiasi, S. Tahmasebi Limooni

24-42

The Effect of Cultural, Social and Educational Factors on the
Attitude of Talent Schoolgirls towards Studying and Reading /
H. Pashaei, R. Zavaraqi, A. hamdipour, S. Nemati

44-56

Serials Legal Deposit in Iran: Exploring the Gap Between
Theory and Practice /
R. Ghasemi, N. Neshat, D. Alimohammadi, E. Afshar

58-72

Scenarios for the Future of Iranian Library Catalogs /
R. Hejazi, Gh. Heydari, E. Geraei

74-93

Extensions of CIDOC-CRM: Responses to the Need for
Knowledge Organization in Subject Domains/
M. Dorkhosh, R. Fattahi , Sh. Arastoopoor

94-112

Symmetrical Model of Information Interactions: Redefining
the Weight of Technology in Information Interactions /
A. Nazi, Gh. Heidari, R. Shrifzada

114-135

National Library
& Archievs of The
Islamic Republic
of Iran

Address: National Library and
Archives of Islamic Republic of Iran
P.O.BOX: 15875-3693		
Tel/Fax:+98-21-88644098
Email: nastinfo@nlai.ir
Website: http://nastinfo.nlai.ir
Indexed in:
Islamic World Science Citation Center (ISC)
Scientific Information Database (SID)
Iranian Magazine Database (Magiran)
Noor Specialized Magazined (Noormags)
Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD)
Google Scholar
Regional Information Center for Science and Technology
(RICeST)

