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Abstract
Purpose: This study examines one of the factors leading to the transformation of public libraries into a
social center. It explores how public libraries could become a place for frequent and daily visit for citizens
to interact, receive information, and develop knowledge.
Method: The literature of social functions of public libraries and the literature of Public Sphere as
proposed by Jürgen Habermas was reviewed. To ensure thoroughness of the review, citation chain
technique was used, i.e. each relevant items retrieved was also checked for its citations. If the cited item
was not found in databases, it was searched by title and the author name.
Findings: Public Sphere perspective in libraries can be realized in a way that legitimizes social issues and
affairs. A public sphere framework can demonstrate their values and socio-political status. They can offer
three areas of discourse, namely, governance and management, legitimation, and commons in the public
sphere, as such to establish a two-way communication between the library and the community. The public
sphere perspective in libraries can focus on how to manage and establish the legitimacy of public libraries
through socially equitable means. A public sphere framework may provide an effective way to express the
political and social value of public libraries. Public libraries can offer three areas of public discourse. The

three areas connect the library to their community. Review showed that research in the area could be
divided into two thematic categories. The first one examine how libraries function as public sphere
infrastructure, the other one examines public libraries. If we expect the library to continue to maintain an
actual community, and to attract the community in the time of pervasiveness of social media, it must
develop the ability to penetrate the heart of people's lives. As a necessary component for their survival.
Conclusion: Before public libraries become part of the public sphere, research should be conducted to
develop a single model. An operational model is needed then for navigating to proceed. To turn the
library to a place for daily use and a place for citizens to meet each other and communicate.
Keywords: Social Function, Public Libraries, Public Sphere, Community Center, Jürgen Habermas
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چکیده
هدف :شناسایی عوامل پیش روی تبدیل کتابخانههای عمومی به مراکز اجتماعی هدف این پژوهش است ،این که کتابخانههای
عمومی چگونه میتوانند بر اساس نظریه حوزه عمومی یورگن هابرماس ،بهعنوان مکانی برای استفادهه دائم و روزمره و محلی
برای مالقات شهروندان با یکدیگر ،اظهارنظر و کسب اطالعات و معلومات در زمینههای گوناگون تبدیل شوند.
روش :این مطالعه بهروش کتابخانهای و با رویکردی تحلیلی انجام شد .متون مربوط به کارکردهای اجتماعی کتابخانههای عمومی،
مطالعات موجود در حیطه کتابخانههای عمومی و حوزه عمومی و ارتباط بین این دو مفهوم ،مرور شد .برای اطمینان از انجام
جستوجوی دقیق ،از تکنیک زنجیره استنادی نیز بهرهجویی شد ،به این معنا که پس از بازیابی پژوهشهای مرتبط ،و بارگیری و

مطالعه آنها ،با مراجعه به فهرست منابع هر مقاله ،چنانچه مآخذی بنا به هر دلیلی در پایگاههای اطالعاتی بازیابی نشده بودند ،با
جستجوی عنوان مقاله و نام پژوهشگر(ان) جستجو ،بازیابی و بررسی شد.
یافتهها :چشمانداز حوزه عمومی در کتابخانهها میتواند بر نحوه مشروعیتبخشی به مسائل و امور اجتماعی ،و از راههای عادالنه
محقق شود .یک چارچوب حوزه عمومی ،قادر است بهعنوان روشی مؤثر برای بیان ارزشها و جایگاه سیاسی و اجتماعی این
کتابخانهها استفاده شود .کتابخانههای عمومی میتوانند سه عرصهه گفتمانی شامل حاکمیت ،مشروعیتبخشی ،اشتراکات و
یکپارچگی در حوزه عمومی را نمایش دهند .این عرصهها قادر خواهند بود که ارتباطی دوسویه بین کتابخانه و جامعه برقرار نماید.
مرور مطالعات انجامشده نشان میدهد که پژوهشهای مربوطه را میتوان به دو دسته موضوعی تقسیم کرد  )0ادبیاتی که چگونگی
عملکرد کتابخانهها بهعنوان زیرساخت حوزه عمومی را بررسی کردهاند؛  )3ادبیاتی که کتابخانههای عمومی را یک حوزه عمومی
سنجیده ،اگر انتظار داشته باشیم که کتابخانه در هیاهوی نفوذ شبکههای اجتماعی ،مشکالت و معضالت زندگی ،همچنان بتواند
جامعهه بالفعل را حفظ ،و جامعهه بالقوه را به خود جذب کند ،باید توانایی نفوذ به بطن زندگی مردم را در خود پرورش دهد ،تا
جامعه را جزئی الزم برای بقای خود بدانند.
نتیجهگیری :بر اساس یافتهها ،الزم است قبل از اینکه کتابخانههای عمومی بهصورت عملیاتی و کاربردی ،با کاربست نظریه حوزه
عمومی یورگن هابرماس به مراکز اجتماعی تبدیل شوند ،نخست ازلحاظ نظری و پژوهشی ،مطالعات متمرکزی انجام شود و به یک
الگوی واحد و مشترک دست یافت ،سپس بر اساس آنچه که بهدستآمده یک مدل عملیاتی ارائه شود تا در نهایت ،کتابخانههای
عمومی به مکانی برای استفادهه دائم ،روزمره و محلی برای مالقات شهروندان با یکدیگر و همچنین برقراری ارتباط ،تبادل عقیده،
به اشتراکگذاری اطالعات ،اظهارنظر ،کسب اطالعات ،معلومات و دانش در زمینههای گوناگون تبدیل شوند.
کلیدواژهها :کارکرد اجتماعی ،کتابخانههای عمومی ،حوزه عمومی ،مرکز اجتماعی ،یورگن هابرماس

استناد به این مقاله:
خادمیزاده ،شهناز؛ شکاری ،محمدرضا؛ نواح ،عبدالرضا؛ هاشمی ،اسماعیل؛ کوهیرستمی ،منصور ( .)0011بازاندیشی در کارکرد
کتابخانههای عمومی از منظر حوزه عمومی یورگن هابرماس .فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات-2 ،)3( 23 ،
.33
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مقدمه

میدهد "هدف و کارکرد اجتماعی" یکی از اصلیترین

طی سالهای اخیر ،در ادبیات کتابخانههای عمومی،

هدفهای آن بوده است.

موضوعات و مسائل جدیدی در قالب اصطالحاتی مانند

5

یکی از مفاهیم جامعه شناسیی ،حیوزه عمیومی اسیت کیه

کتابدار اجتماعی،)Black & Muddiman, 1997( 0

بیییه یکیییی از جنبیییههیییا و کارکردهیییای اجتمیییاعی

کتابدار مدنی )McCabe, 2001( 3و خدمات کتابخانهای

کتابخانییههییای عمییومی میییپییردازد .بییهاعتقییاد یییورگن
6

مبتنی بر نیاز یا خدمات کتابخانهای نیازمحورPateman ( 2

هابرمییاس  ،حییوزه یییا حییوزههییای عمییومی ،در فضییایی

 )& Vincent, 2010مطرح و به بحث گذاشته شده است.

تشییکیل میییشییود کییه در آن تعقییل و گفییتوگییو دربییاره

از سوی دیگر ،مشارکت و حضور در کتابخانههای عمومی در

مسیییائل عمیییومی صیییورت گییییرد (نیییوذری ،0230 ،ص

اجتماع ،با رویکردهایی مانند :مقابله با محرومیتهای

 .)064البته هابرماس هیچگیاه بیه صیراحت از کتابخانیه هیا

اجتماعی (; Birdi, Wilson & Cocker, 2008

و جزئیییات آن بییهعنییوان حییوزه عمییومی نییام نمیییبییرد

 ،)Vincent, 2009ترویج دموکراسی (،)Kranich, 2005

(2016

Koizumi,

&

 ،)Widdersheimامییییا

0

رسییالت اجتمییاعی کتابخانییههییای عمییومی بییه میییزان

( ); Hart, 2007Goulding, 2009نیز صورت گرفته

فزایندهای به نقیش و کیارکرد آنهیا بیهعنیوان حیوزههیای

و مشارکت در سرمایه اجتماعی ،انسانی و فرهنگی

است .همه این اصطالحات و مفاهیم ،به کارکرد اجتماعی
یک کتابخانه عمومی مربوط است .در واقع این مباحث ،مبتنی

عمیومی میرتبط بیوده اسیت ( Koizumi & Larsen,
 .); Audunson at al. 20202019بییا توجییه بییه

بر تغییراتی است که امروزه در جامعه به وجود آمده ،و بهتبع

ویژگیهیا ،قابلییتهیا ،و توانمنیدیهیایی کیه مکیانهیایی

آن ،کتابخانههای عمومی برای بقا و سازگاری با جامعه،

ماننیید کتابخانییههییای عمییومی دارنیید و نقییشهییایی کییه

ملزماند که خود را با کاربران دارای نیازهای متغیر و رو به

میییتواننیید در اجتمییاع و بییرای جامعییه محلییی خییود بییر
عهیییده بگیرنییید ،پیییژوهشهیییای گونیییاگونی تیییاکنون

افزایش هماهنگ و همسو کنند.
امروزه مفهوم کتابخانههای عمومی و نقشها ،وظایف،

کتابخانههای عمیومی را بیهعنیوان حیوزههیای عمیومی ییا

خدمات و کارکردهای آن دستخوش تغییر شده است.

حیییامی و پشیییتبیان آن پیشییینهاد و معرفیییی کیییردهانییید

کتابخانهها و کتابداران باید این واقعیت را تشخیص دهند و
بپذیرند که نماد کتابخانه دیگر فقط کتاب چاپی نیست ،حتی
اطالعات هم نیست! نماد کتابخانه باید تسهیل در مشارکت و
ایجاد تعامل با کاربر و نیاز او ،در یک کالم اجتماعیشدن
کتابخانه عمومی باشد ( .)McKenzie, 2010اگر انتظار
داشته باشیم که کتابخانه در هیاهوی نفوذ شبکههای اجتماعی
و مشکالت و معضالت زندگی ،همچنان بتواند جامعه بالفعل

(2000

Williamson,

2003,

McCook,

;

;2004
Buschman,
2003,
;2005
Andersen & Skouvig, 2006; Newman,
;2007; Leckie & Buschman, 2007
& Rothbauer, 2007; Aabo, Audunson,
)Varheim, 2010
کتابخانههای عمومی همواره مکانهایی معرفی شدهاند که
برای همهی افراد جامعه ،فارغ از نژاد ،ملیت ،سن ،جنسیت،

را حفظ ،و جامعه بالقوه را به خود جذب کند ،باید توانایی

مذهب ،زبان ،معلولیت ،طبقه اقتصادی و وضعیت اشتغال و

نفوذ به بطن زندگی مردم را در خود پرورش دهد ،تا جامعه

سطح تحصیالت ،بهطور یکسان قابل دسترس بوده است

را جز الزم برای بقای خود بدانند .بهتعبیر زوارقی ()0230

(ایفال .)0233 ،حوزههای عمومی نیز قلمروهایی هستند که

مرور متون منتشرشده در زمینه کتابخانههای عمومی نشان

تمامی شهروندان ،بدون درنظرگرفتن سن ،جنسیت و ...
بتوانند گرد یکدیگر جمع شوند ،و با رویکردی انتقادی ،به

1

. community librarianship
. civic librarianship
3
. needs based library service
4
. contributing to social, human & cultural capital
2

. public sphere
. Jurgen Habermas

5
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بحث و تبادل ایدهها و بیان دیدگاهها و اندیشههای خود

پس از بیان روش این مطالعه ،حوزههای سهگانه زندگی،

بپردازند .در واقع ،جوامعی که در آن ،کتابخانههای عمومی

تعریف حوزه عمومی و روند شکلگیری آن ،ارتباط حوزه

یکی از مهمترین حوزههای عمومی یا حامی و پشتیبان آن

عمومی با کتابخانههای عمومی و عرصههایش در

هستند ،جوامعی مردمساالرند که خرد جمعی ،تصمیم دولت
و حاکمیت را تعیین میکند.
جوامعی که در آنها کتابخانههای عمومی از حوزههای

کتابخانههای عمومی بیان میشود سپس چالشهای پیشروی
آن و مرور متون و پیشینههای مرتبط با این بحث بیان خواهد
شد.

عمومی حمایت نمیکنند مکانهایی فاقد فضاهای عمومی و

روش

محلهای مالقات محسوب میشوند .مکانهایی که امکان

این مطالعه بهروش کتابخانهای با رویکرد تحلیلی بهمرور

دیدارها و گفتوگوهای غیررسمی در آن بهسختی یا با فشار
و اضطرار صورت میگیرد .حال آنکه تحقق این امر ،و
پشتیبانی از حوزههای عمومی ،میتواند یکی از نقشهای

مطالعات و پژوهشهای مختلف مربوط به کارکردهای
اجتماعی کتابخانههای عمومی پرداخته است .مطالعات
موجود در حیطه کتابخانههای عمومی و حوزههای عمومی و
ارتباط بین این دو مفهوم بهطور خاص بررسی شد .منبع

اجتماعی کتابخانههای عمومی محسوب شود.

اصلی جمعآوری متون ،جستوجوی عمیق در پایگاههای

با توجه به مطالبی که بیان شد ،و نظر به اهمیت کتابخانههای

اطالعاتی فارسی مانند مگایران ،پورتال جامع علومانسانی،

عمومی در بافت زندگی مردم جامعه و تأثیر و تأثرات حاصل

پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی ،پایگاه گنج ،مجالت

از آن ،و تغییر نیازهای کاربران ،لزوم حفظ و جذب مشتریان

تخصصی نور و سیویلیکا؛ و پایگاههای اطالعاتی غیرفارسی

بیشتر و رسیدن به هدف غایی خود ،الزم است تا

مانند امرالد ،0ساینسدایرکت ،3گوگلاسکالر ،2ابسکو،0

کتابخانههای عمومی با بازاندیشی در کارکرد خود با کاربست

پروکوئست ،5گوگلبوک 6و ویکیپدیا 4بود .جستوجو در

نظریه حوزه عمومی ،به مراکز اجتماعی تبدیل شوند.

پایگاههای فارسی با کلیدواژههایی مانند حوزه عمومی ،حوزه

مطالعهی حاضر بهواسطه نظریه حوزه عمومی یورگن

خصوصی ،حوزه دولتی ،قلمرو عمومی ،گستره عمومی ،سپهر

هابرماس ،یکی از عوامل پیش روی تبدیل کتابخانههای

عمومی ،نظریه انتقادی ،یورگن هابرماس انجام شد .جستجو

عمومی به مراکز اجتماعی ،در واقع ،به بررسی یکی از

در پایگاههای غیرفارسی با کلیدواژههای مختلفی مانند

نقشهای اجتماعی کتابخانههای عمومی میپردازد .طی این

democratic ،critical theory ،public sphere
public library, ،Jürgen Habermas ،theory
 government sphere ،private sphereانجام شد.

پژوهش با مرور متون موجود ،به این پرسش پاسخ داده
خواهد شد که کتابخانههای عمومی چگونه میتوانند بهعنوان
مکانی برای استفاده دائم ،روزمره و محلی برای مالقات
شهروندان با یکدیگر ،و اظهارنظر ،کسب اطالعات و
معلومات در زمینههای گوناگون تبدیل شوند .نظریه حوزه
عمومی که در زبان فارسی با واژههایی مانند سپهر عمومی،

برای اطمینان از انجام جستوجوی دقیق ،از تکنیک زنجیره
استنادی 3بهره بردیم ،به این معنا که پس از بازیابی
پژوهشهای مرتبط ،و بارگیری و مطالعه آنها ،با مراجعه به
فهرست منابع هر مقاله ،چنانچه مآخذی بنا به هر دلیلی در

قلمرو عمومی و گستره همگانی نیز به آن پرداخته شده است،
از جمله نظریاتی است که در حیطه جامعهشناسی ،به تبدیل
مکانهایی عمومی مانند کتابخانهها ،به مکانهای مالقات،
بحث ،تبادلنظر ،برخورد اندیشهها و اذهان گوناگون ،و
شکلدهی به اجتماع تأکید میورزند.

1

. Emerald
. ScienceDirect
3
. Google Scholar
4
. Ebsco
5
. ProQuest
6
. Google Books
7
. Wikipedia
8
. Citation Chain
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پایگاههای اطالعاتی بازیابی نشدهبودند ،با جستجوی عنوان
مقاله و نام پژوهشگر (ان) جستوجو ،بازیابی و بررسی شد.

حوزههای سهگانه زندگی
از دیدگاه هابرماس ،جامعه را میتوان به سه حوزه زیر تقسیم
کرد:
 .0حوزه خصوصی :0حوزه خصوصی بخشی خاص از
زندگی اجتماعی است که در آن افراد از درجهای از اقتدار
برخوردارند ،و مداخالت دولت یا سایر نهادها مانع از این
اقتدار نمیشود .این حوزه از بقیه افراد و سازمانهای جامعه
جداست .نمونههایی از حوزه خصوصی ،خانواده و خانه
است (.)Habermas, 1989
 .3حوزه عمومی :قلمرویی است که در آن افراد گردهم
میآیند و «عموم» را شکل میدهد .این افراد بهتدریج

شکل -0حوزههای سهگانه زندگی از دیدگاه هابرماس و ارتباط
بین آنها ()Van Krieken, 2016

در شکل  0میتوان حوزههای سهگانه زندگی را از دیدگاه
هابرماس مشاهده نمود .در این تصویر حوزه عمومی بهعنوان
واسط و پیوند دهنده حوزه خصوصی (یا مردم) و حوزه
دولتی (یا قدرت حاکم) عمل میکند.

میتوانند حوزه تحت کنترل دولت را زیر سیطره خود

پیدایش ،زوال و احیای مجدد حوزه عمومی

درآورده و اقتدار دولت را به چالش بکشند .در حوزه عمومی

ایده حوزه عمومی ،مفهومی تاریخی است که ریشه آن را باید

میتوان با صاحبان قدرت وارد بحث و منازعه شد .ابزار

در واژه پابلیک 2جستوجو کرد ( .)Melton, 2001: 4از

اصلی حوزه عمومی در منازعههای سیاسی ،ابزاری جدید و

دیدگاه هابرماس و به نقل از ( Melton )2001: 6-7از

بدون سابقه تاریخی ،یعنی استفاده عمومی از خرد جمعی

نیمه اول قرن شانزدهم به بعد« ،عمومی» معنای فعالیتهایی

است (هابرماس ،0232 ،ص  .)52بهعبارت بهتر ،افراد در

را پیدا کرد که به دولت مرتبط بود یا از آن اقتباس میشد ،در

حوزه عمومی ،از طریق مفاهمه و استدالل بر مبنای آزادی و

حالیکه «خصوصی» به فعالیتها ،مکانها یا اموری اطالق

آگاهیِ تعاملی و دو سویه و در شرایطی برابر و به دور از

میشد که از حیطه دولت جدا بود.

هرگونه فشار ،به تولید مجموعهای از رفتارها ،مواضع و

رفتهرفته ،و در نتیجه تحوالت بسیار ،بهویژه ظهور و تکامل

جهتگیریها میپردازند .این رفتارها و اقدامات قادر است تا

دولت-ملتها و ظهور نظام سرمایهداری ،اشراف مستقل

تصمیمگیریهای دولتی را با خواست و اراده مردم هماهنگ

محلی وابسته به زمین ،قدرت خود را از دست دادند و قدرت

نماید (هابرماس ،0232 ،ص .)301

در دربار پادشاه متمرکز شد .در این مرحله ،دربار به قلمرو

 .2حوزه دولتی :3این حوزه ،قدرت عمومی حکومت،

خصوصی شاه تبدیل شد که در آن فعالیتهای مربوط به امور

قدرت غالبِ دولت ،و نقطه مقابل حوزه عمومی است

عمومی هم صورت میگرفت (.)Melton, 2001: 1

(هابرماس.)0235 ،

با گذشت زمان ،موضوعات گفتوگو در حوزه عمومی وارد
عرصه سیاست شد .این روند بین دهههای  0631تا 0421
ادامه یافت .همراه با ظهور نشریاتی که محتوای انتقادی
داشتند ،حوزه عمومیِ در حال گسترش ،وارد گفتوگوی
عمومی شد .در واقع ،این نشریات آیینهای بودند که عامه
جدید یا همان مردمان عادیِ تغییریافته با روحیات و رفتار نو،
. private sphere
. state sphere

1
2

. Public

3

خادمیزاده و همکاران :بازاندیشی در کارکرد کتابخانههای عمومی از منظر حوزه عمومی یورگن هابرماس
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با خواندن و بحث درباره محتوای آنها ،به داوری انتقادی

بورژوایی داشتند) را میتوان در سالنهای قرن هجدهم

خود میپرداخت (سیدعلوی .)0231 ،با این حال ،حوزه

فرانسه مشاهده کرد.

عمومی در طی قرون گذشته ،کمکم رو به افول نهاد .فروپاشی

در بریتانیای کبیر ،بر خالف فرانسه ،دربار هیچگاه نتوانست

حوزه عمومی بهدلیل دخالت دولت در امور خصوصی و

بر شهر تسلط کامل بیابد ،اما پدید آمدن نهادهای جدید باعث

جذبشدن جامعه در درون دولت صورت گرفت (هالوب،

سیطره هرچه بیشتر «شهر» شد .این نهادها بهرغم تفاوتشان،

 ،0245ص .)33

کارکردهای اجتماعی یکسانی داشتند و بین سالهای  0631تا

( Habermas )1989معتقد بود که رسانههای جمعی

 ،0421تبدیل به مراکز نقد شدند.

جدید ،مردم را به یک مصرفکننده صِرف فرهنگ تبدیل

در آلمانِ عصر روشنگری ،محافل بحث و انجمنهای ادبی دو

میکنند ،و دیدگاه انتقادی و مطالبهگر و اثرگذار را از آنها جدا

مورد از آن نهادهایی بودند که نقش حوزههای عمومی را ایفا

میکند .همین امر ،و سیطره مجدد دولت بر مردم بهواسطۀ

میکردند .در مقایسه با سالنهای فرانسوی و قهوهخانههای

مطبوعات و رسانههای جمعی و گروهیِ خصوصیشده ،که

انگلیسی ،این محافل ،هم فعالیت کمتری داشتند و هم از

موجبات انحالل حوزه عمومی بورژوازی را فراهم آورده بود؛

لحاظ تعداد کمتر بودند .هدف اصلی این محافل ایجاد ارتباط

باعث شد که شهروندان دیگر قادر به اظهار وجود و عرضه

و برابری بین افرادِ صاحب منزلت نابرابر بود.

نظر و استدالل در مأل عام نشوند.

در مجموع ،نهادهای حوزه عمومی فرانسوی ،انگلیسی و

بعداً هابرماس برداشت خود از نقش رسانههای جمعی برای

آلمانی ،ویژگیهای مشترکی داشتند .0 :همه آنها از روابط

توسعه و ایجاد دموکراسی را تغییر داد .او یک الگوی نظری

اجتماعی خاصی حمایت میکردند که در آن منزلت افراد

برای دموکراسی لیبرال حوزه عمومی عرضه کرد .هابرماس با

اساساً اهمیتی نداشت؛  .3گفتوگو در این حوزهها باعث شد

خلق و بسط نظریه کنش ارتباطی ،0د صدد احیای مجدد

عرصههایی که تا آن روز مورد بحث قرار نگرفته بود موضوع

حوزه عمومی برآمد .در اینجا ،حوزه عمومی دیگر از لحاظ

نقد و مباحثه واقع شود؛  .2روندی که طی آن محصوالت

مکانی مدنظر نیست ،بلکه حوزه عمومی در جایی شکل

فرهنگی به کاال تبدیل شدند ،عمالً به رشد و گسترش

میگیرد که امکان ایجاد "وضعیت کالمی ایدهآل" یا بهعبارت

«عموم» تبدیل شدند (هابرماس ،0232 ،ص .)63-65

دیگر" ،وضعیت آرمانی گفتار" یا گفتوگوی فارغ از اجبار
میسر باشد ( .)Habermas, 1996: 360طبق این مدل،

ورود مباحث حوزه عمومی به کتابداری ،علم

هرگونه تصمیم سیاسی باید مورد حمایت و تأیید اکثریت

اطالعات و کتابخانههای عمومی

مردم قرار گیرد تا مشروع و قانونی شناخته شود ( Larsen,

مطالعات مربوط به کتابداری و علم اطالعات و حوزه

.)2020

عمومی ،پس از انتشار اثر مشهور (Habermas )1962
(دگرگونی ساختاری حوزه عمومی :کاوشی در باب جامعه

نهادهای حوزه عمومی
( Habermas )1962نخستین نهادهای حوزه عمومی را که
در تضادی سیاسی-فرهنگی با دربار قرار داشت ،سالنها 3در
فرانسه ،قهوهخانهها 2در انگلستان ،و محافل بحث 0در آلمان

بورژوازی )5آغاز ،و سپس این مفهوم به دیگر مناطق و
کشورهای جهان گسترش یافته است .ارتباط بین حوزه
عمومی و کتابخانهها (و بهطور خاص با کتابخانههای عمومی)
را برای اولینبار در کتابی آلمانیزبان ،اثر & Thauer

معرفی میکند .نخستین نشانههای ادغام اشرافیت شهری با

) Vodosek (1978و سپس در مقالهای از Schuhböck

نویسندگان ،هنرمندان و دانشمندان برجسته (افرادی که تبار

 )(1983که به عملکرد اجتماعی کتابخانههای آلمان و

1
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3
. Coffeehouse
4
. Tischgesellschaft
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تحوالت ایجادشده در آن ،پس از جنگ جهانی دوم پرداخته

( Bauman )2000را بررسی کردند .از سوی دیگر،

بود ،میتوان یافت.

افرادی مانند ( Braman )1994به رابطه بین اطالعات،

تا پیش از اینکه کتاب ) Habermas (1989به زبان

قدرت و دموکراسی مبتنی بر نظر جامعهشناسان آلمانی
2

انگلیسی عرضه شود ،هیچ مطالعه دیگری در این زمینه دیده

همچون نیکالس لومان پرداختند .برخی دیگر نیز به

نمیشود .تا اینکه در نخستین سالهای دهه  0331اولین متن

مقولههای جدیدی از مباحث جامعه و کتابخانههای عمومی،

انگلیسیزبان ،این مفاهیم را مورد بررسی قرار داد .به این

0

مانند تغییرات محیطی ( ،)Audunson, 1999اقلیتهای
5

( ،)Hansson, 2011تأثیر دولت بر توسعه

ترتیب Greenhalgh, Landry & Worpole ،در سال

ملی

 0332در کتاب خود ،مفهوم حوزه عمومی را به متون علم

کتابخانههای عمومی ) (Kann- Christensen, 2011و

اطالعات و کتابخانههای عمومی وارد کردند.

ساختمان کتابخانهها و توسعه شهری ( )Evjen, 2015تکیه

تا پایان دهه  0331این حوزه مطالعاتی همچنان مغفول مانده

کردهاند.

بود ،بهنحوی که بهجز مطالعات تاریخی و نظری )(1995

از ابتدای قرن بیستویکم ،تعدادی از پژوهشها مانند مطالعه

Emerek & Ørum ،Vestheim (1997)،Webster

) (Varheim, 2008از مفهوم سرمایه اجتماعی ،6در رابطه

) ،(1997و رساله دکتری) ،Williamson (1998به

با نقش کتابخانهها بهعنوان مکانهای دارای پتانسیل

موارد دیگری نمیتوان اشاره کرد .اما بهمرور و با ترجمه

اجتماعسازی 4استفاده کردهاند .برخی دیگر ،به موضوع

کتاب ( Habermas )1962به دیگر زبانها و نفوذ آن به

کتابخانهها بهعنوان مکانهایی با پتانسیل دموکراتیک

سایر مناطق ،ارتباطات و مطالعات بیشتری بین کتابخانههای

پرداختهاند .نمونههای دیگر عبارتاند از :مفهوم مکانهای

عمومی و حوزه عمومی ایجاد شد .تا جایی که در طی دو

مالقات صمیمانه ،)Audunson, 2005( 3کتابخانه عمومی

دهه گذشته و پس از سال  ،3111پژوهشگران زیادی از

بهعنوان یک مکان،)Aabø & Audunson, 2012( 3

مفهوم حوزه عمومی برای توصیف کتابخانههای عمومی در

کتابخانههای عمومی بهعنوان یک مکان برای مردم

01

اروپا ،آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی استفاده کردهاند.

( ،)Klinenberg, 2018کتابخانههای عمومی بهعنوان

) Wiegand (2003بیان میکند که در تحقیقات کتابداری و

مکانهای مالقات ( & Jochumsen, Rasmussen

علم اطالعات ،نقش اجتماعی کتابخانهها ،و بررسی آنها

 ،)Skot-Hansen, 2012کتابخانههای عمومی بهعنوان

بهعنوان فضاهای اجتماعی و مکانهای مالقات مورد غفلت

مکانهای سوم; Audunson at Oldenburg, 1989( 00

واقع شده است .تجزیه و تحلیل محتوای مطالعات موجود در

 ،)al. 2020مکانهای برخورد اجتماعیWiegand, ( 03

بازه زمانی  0365تا  3115این نکته را تأیید میکند

 )2015و مفاهیم فضای عمومی و گفتمان عمومی در

( .)Tuomaala, Jarvelin & Vakkari, 2014با این

کتابخانههای عمومی.)Alstad & Curry, 2003( 02

وجود ،بعد از دهه  0331تلفیق مطالعات جامعهشناسی و علم

با ورود به قرن بیستویکم ،با توجه به تغییر نقش

اطالعات و انجام پژوهشهای بینرشتهای در این زمینه آغاز

کتابخانههای عمومی و انجام برخی مطالعات تازه در سایر

شد .برخی از پژوهشگران علم اطالعات مانند
,Hvenegaard Rasmussen & Jochumsen ( 2000
) 2007به مفاهیم و رویکردهای جامعهشناسی مطرحشده
توسط پیر بوردیو 0روی آوردند .پژوهشگرانی همچون
( Area & Pessoa (2012مفاهیم گرفتهشده از
جامعهشناسان متأخر مدرنیته 3مانند ( Giddens )1990و
1

. Pierre Bourdieu
. sociologists of late modernity
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کشورهای جهان و نفوذ این مفهوم به انبوه مطالعات

( Audunson )2005در پژوهشی دیدگاه سیاستمداران،

پژوهشگران ،نیاز اجتماعی به تحقیق در مورد حوزه عمومی،

نمایندگان شوراهای محلی و تعدادی از کتابداران را نسبت به

بهدلیل وضعیت ناپایدار ،نامشخص و مضطرب جامعه در

کتابخانههای عمومی بررسی کرد ،وی به این نتیجه رسید که

نتیجه رخدادهای سیاسی ،اقتصادی و فناورانه در سراسر
جهان ،گسترش و توسعه یافت (; Crespy, 2013
.)Felicetti, 2016

این کتابخانههای عمومی هستند که اطالعات الزم را در
زندگی روزمره در اختیار کاربران قرار میدهد .کتابداران

به این ترتیب ،کتابخانههای عمومی بهعنوان واسطهای عمل

کتابخانه را بهعنوان مرکزی برای ارتقای برابری و دموکراسی

میکنند که شهروندان را به مباحث مسائل اجتماعی و سیاسی

در اولویت قرار دادند ،اما نقش کتابخانه بهعنوان محل

متصل میکنند (.)Buschman, 2003: 120-121

برگزاری اجتماعات بسیار کمرنگ بود .به این معنا که

( McCook ), 2003: 188-1932004دریافت که

کتابخانههای عمومیِ مورد مطالعه ،هنوز بهخوبی نتوانستهاند

کتابخانههای عمومی از طریق نقش خود بهعنوان مکانهای
مالقات ،از حوزه عمومی پشتیبانی میکنند .همچنین
کتابخانههای عمومی میتوانند نگرانی و دغدغه مشترک 0را
در جامعه ایجاد کنند.

نقش یک حوزه عمومی را در جامعه ایفا کنند.
در مطالعهای که توسط  (2009)Gouldingانجام شد،
کتابخانههای عمومی نه تنها بهعنوان محلی برای امانت یا

کتابخانههای عمومی قادرند تا از طریق تعامل شهروندان با

خواندن کتابها و حتی محلی برای دسترسی به مطالب

کارکنان و آموزشهای مدنی ،از حوزه عمومی حمایت کنند.

دیجیتالی بود ،بلکه یک مکان مهم اجتماعی است که

( Aabo, Audunson & Varheim )2010نیز تأکید

تسهیالتی برای رویدادهای مختلف جامعه فراهم میکند و

کردند که کتابخانههای عمومی ،در نقش خود بهعنوان

بهمنزلۀ یک نقطه دسترسی مناسب برای افراد ،امکان برقراری

مکانهای مالقات ،از حوزه عمومی حمایت میکنند و چنین
نیست که فقط بهعنوان مکانهای سوم و محل اجتماعاتِ
صرف باشند ( .)Leckie & Hopkins, 2002: 327از
دیدگاه ( Morrison )2010کتابخانههای عمومی از یک

ارتباط بین مردم و اجتماع را فراهم میکند .این یافتهها
میتواند توسعهدهنده مفهوم حوزه عمومی در کتابخانههای
عمومی باشد.

حوزه عمومی حمایت میکنند که در آن ارزشها و منافع

در پژوهشی دیگرJochumsen, Skot-Hansen & ،

شهروندان به حقوق دولتی تبدیل میشوند .از سوی دیگر،

) ، Rasmussen (2012به این نتیجه دست یافتند که

( Richards, Wiegand & Dalbello )2015: 70و

کتابخانههای عمومی توانایی حمایت از چهار فضای متفاوت

( Black & Hoare )2006: 7در بررسیهای تاریخی

را دارند .0 :فضای الهام .3 ،3فضای یادگیری .2 ،2فضای

خود از تحوالت کتابخانههای عمومی ،اظهار داشتند که
کتابخانههای عمومی بخشی از زیرساختهای حوزه عمومی
جوامع مدرن را تشکیل میدهد.

جلسه 0و  .0فضای نمایشی .5این مدل میتواند یک ابزار مفید
برای ساخت ،طراحی ،توسعه و بازآرایی کتابخانههای عمومی
بهعنوان مکانهای مالقات و فراهمآوری حوزههای عمومی

مروری بر متون

باشد.

مطالعاتی که بهطور خاص کتابخانههای عمومی و حوزه
عمومی را بررسی کردهاند:
2

. inspiration space
. learning space
4
. meeting space
5
. performative space
3

. common concern
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از سوی دیگر ،در مطالعه Vakkari, Aabø, Audunson,

شهروندی ،فراهمکننده اطالعات الزم زندگی روزمره،

) Huysmans & Oomes (2014نقش کتابخانهها در

ارتقادهنده یکپارچگی ،ارتقادهنده نوآوری و خالقیت،

برانگیختن و حمایت عالقه مخاطب به تاریخ و جامعه و

تأمینکننده مکانهای مالقات و بحث ،گفتوگوی عمومی.

تأثیر ویژه آنها در زمینه مشارکت در مباحث اجتماعی نشان

تحقق این موارد در کتابخانهها میتوانند آنها را بهمثابۀ

داده شد .نتایج نشان داد هنوز ارزشها و کارکردهای

نهادهای حوزه عمومی تلقی کند .این امر نشان میدهد که

اجتماعی کتابخانهها و پشتیبانی کتابخانههای عمومی از

کتابخانههای عمومی هنوز میتوانند بهمنزلۀ نهادهای حوزه

نهادهای حوزه عمومی بهخوبی درک و اثبات نشده است.

عمومی و مکانهای مالقات در سطح اجتماع معرفی شوند.

& Widdersheim

مرور متون نشان میدهد که در خارج از کشور ،مطالعاتی در

در پژوهشی دیگر)2016( ،

 Koizumiبه مدلسازی مفهومی حوزه عمومی در

پیوند بین کتابخانههای عمومی و حوزه عمومی وجود دارد،

کتابخانههای عمومی پرداختند .تحلیل دادههای کیفی ،منجر

اما جستوجوی عمیق نگارندگان این مقاله در مجالت علمی

به شناسایی و استخراج شش بُعد از حوزه عمومی در

و پایگاههای اطالعاتی نشان میدهد که این مطالعات در

کتابخانههای عمومی شد .شامل :معیارهای اصلی ،0حوزه

داخل کشور هیچ سهمی ندارند و تاکنون کتابخانههای

عمومی داخلی ،3حوزه عمومی خارجی ،2ایجاد و سازماندهی

عمومی و حوزه عمومی بررسی نشده است.

گفتمان ،0مشروعیتبخشی و قانونیسازی 5و تسهیل گفتمان،6
در نهایت ،این شش بعد قادرند تا عرصههای گفتمانی خاصی
را در سطح جامعه عرضه کنند.
تحلیلهای برآمده از مقاله Widdersheim & Koizumi

عرصههای حوزه عمومی در کتابخانه عمومی
چشمانداز حوزه عمومی در کتابخانههای عمومی میتواند بر
نحوه قانونیسازی و مشروعیتبخشی به مسائل و امور
اجتماعی ،و از راههای عادالنه مورد پذیرش و خواست عموم

) (2017نشان داد حوزههای عمومی ،کنشگران 4کتابخانه را

قرار گیرد .به این معنا ،امور اجتماعی از طریق خرد جمعی و

اداره و از آنها استفاده میکنند و به آن مشروعیت میبخشند؛

بهواسطۀ عرضه در مکانهایی عمومی مانند کتابخانههای

و در بعد حوزه خصوصی ،کنشگران ،خدمات شخصی را

عمومی ،بهعنوان اندیشهای مورد پذیرشِ جامعه ،قرار

مبادله و از قدرت اقتصادی استفاده میکنند.

میگیرد .تبدیل کتابخانههای عمومی به مراکز حوزه عمومی

یافتههای پژوهش (Audunson and at al. )2019
برداشتهای گوناگونی از نقش کتابخانههای عمومی بهعنوان

در جامعه ،میتواند روشی مؤثر برای بیان ارزشها و جایگاه
سیاسی و اجتماعی این کتابخانهها قرار بگیرد.
کتابخانههای عمومی در حوزه عمومی میتوانند سه عرصه

نهادهای حوزه عمومی در شش کشور اروپایی به شرح زیر

گفتمانی شامل عرصه دولت (حاکمیت) و مدیریت ،3عرصه

نشان داد :پشتیبان و حامی یادگیری ،ارتقادهنده اوقات فراغت

قانونیسازی /مشروعیت 01و عرصه اشتراکات و یکپارچگی

00

مفید ،مروج برابری دیجیتالی ،3فراهمکننده اطالعات

را نشان دهند .عرصه «حاکمیت» جایی است که کنشگران و
شهروندان با نظام کتابخانه ارتباط برقرار میکنند .در این بُعد

1
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. internal public sphere
3
. external public sphere
4
. collect and organize discourse
5
. perform legitimation processes
6
. facilitate discourse
7
. actors
8
. promoter of digital equality
2

مشخص میشود آیا در سطح جامعه ،ارزشها و منافع
عمومی منعکس شده است یا خیر .در این عرصه ،افکار
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عمومی پیرامون جامعه در نظام کتابخانه جریان مییابد و در
ادامه بر تصمیمگیریها و سیاستهای کتابخانه و ایجاد
گفتمان تأثیر میگذارند .عرصه «مشروعیت» بر تأیید یا رد
تصمیمات دولت و نهادهای حاکمیتی میپردازد .از طریق این
عرصه ،نهادها و کنشگران خصوصی و غیردولتی بسیج
میشوند تا در خصوص تفکر و جو حاکم بیندیشند و صالح
آن را با منافع عمومی بسنجند .عرصه مشروعیت ،بقای مادی
و اثربخشی و ارزش فعالیتهای حوزه عمومی را تضمین
میکند .اما در عرصه «اشتراکات» که شاید پیچیدهترین عرصه
ارتباطی در کتابخانهها باشند ،کتابخانه بهعنوان واسطهای بین
کنشگران و سیستم سیاسی عمل میکند .این عرصه جایی
است که کنشگران از کتابخانه برای نیل به اهداف فرهنگی و
سیاسی استفاده میکنند ( .)Widdersheim, 2015بنابراین
حوزه عمومی ،رابطهای پیچیده و سه جانبه با نظامهای
کتابخانههای عمومی دارند.
این عرصهها به مسائل و مشکالت مطرح در سطح جامعه
مربوط میشوند ،که کتابخانههای عمومی قادر خواهند بود با
حل آن چالشها ،ارتباط و پیوندی مستحکم بین کتابخانه و
اجتماع برقرار سازند .در واقع با استفاده از ظرفیت این

شکل  -3عرصههای حوزه عمومی در کتابخانههای عمومی

در شکل 3نظام کتابخانه در محیط واقع شده است .محیط از
کنشگران ،نظام سیاسی و سیستم تولید رسانه تشکیل شده
است .این سیستمها تا حدودی با یکدیگر و نیز با کتابخانه
همپوشانی و تالقی دارند .هر یک از این سه عرصه حوزه
عمومی در کتابخانههای عمومی ،با این موجودیتهای
محیطی ،بهشکل متفاوتی در ارتباط هستند.

چالشهای پیش روی کتابخانههای عمومی در
پشتیبانی از حوزه عمومی

کانالها ،کتابخانه بهصورت یک سیستم باز عمل میکند و در

مأموریت سنتی کتابخانههای عمومی ،حمایت از خودآموزی

ارتباطی دوسویه با جامعه قرار میگیرد .ارتباطی که روندها و

شهروندان بهمنظور ظهور و تحقق جامعه مردمساالر است ،اما

رویههای اجتماعی بر عملکرد کتابخانه ،و عملکرد کتابخانه

این امر در بسیاری از جوامع مغفول مانده یا از ارزش و

بر وضعیت جامعه تأثیر میگذارد.

اعتبار آن کم شده است .علت آن همسازگارشدن فضای این

این سه عرصه مرز بین نظام کتابخانه و محیط آن است .در

مکانها با فضاهای باز و تصمیمات دولتی است .بهعبارت

واقع این عرصهها باعث برقراری ارتباط بین کتابخانه و محیط

دیگر ،فضاهای باز و قابلدسترس شهری برای عموم (مانند

میشود .بر اساس شکل  ،3گروهها ،کنشگران و نظامهای

کتابخانههای عمومی) ،که میتوانند عرصههایی باشند برای

غیرکتابخانهای که در محیط کتابخانه قرار دارند ،به شهروندان،

بیان آزادانه ایدهها ،با منافع خصوصی یا دخالتهای دولتی

گروههای جامعه و بوروکراسی مربوط میشود .هر عرصهای

گره خورده اند .در نتیجه ،تمایل عموم ،برای جذب به این

از حوزه عمومی با این موجودیتهای محیطی 0ارتباط

مکانهای کنترلشده و بهظاهر امن و عمومی (اما در باطن

متقابلی دارند (.)Widdersheim & Koizumi, 2016

خصوصی) به چالش کشیده شده است ( & Alstad,
.)Curry, 2003
در مفهوم حوزه عمومی ،قرار بر این است که کتابخانههای
عمومی مؤسساتی باشند که کاربران بتوانند تمامی نظرها و
دیدگاههای مربوط به یک موضوع را فارغ از هرگونه
جانبداری ،استخراج و استنتاج کنند .به همین دلیل،

. environmental entities

1

کتابخانههای عمومی همواره با یکی از مصادیق بارز وجود
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حوزههای عمومی که همان دوری از سانسور ،آزادی بیان و

رسانهها و شبکههای اجتماعی و تولید محتوای صحیح و

دسترسی آزادانه به اطالعات است ،مواجه بودهاند

معتبر ،یک حوزه عمومی و فضای آزاد و باز برای تمامی

( .)Audunson at al. 2019پس کتابداران و کتابخانهها

اقشار جامعه ایجاد کنند .بهعبارت دیگر ،این مکانها ،قادرند

باید سیاستهایی را اتخاذ کنند که همزمان با دفاع از آزادی

اطالعات موثق و مورد اعتماد برای جامعه محلی خود فراهم

بیان به جامعه و دولت نیز احترام بگذارند ( Sturges,

کنند تا افراد از طریق آن ،به صحتسنجی دیدگاههای موجود
بپردازند Carlsson (2015) .در مطالعه خود تأکید کرد که

.)2006
0

شمول اجتماعی و دسترسی برابر به اطالعات نیز یکی دیگر

کتابخانههای عمومی مکانها و ابزارهایی هستند که باعث

از مباحثی است که ممکن است کتابخانههای عمومی در

ارتقای مشارکت اجتماعی کاربران میشوند.

مواجهه با آن همواره با چالش روبهرو شوند .دسترسی برابر

کتابخانههای عمومی الزم است که با نفوذ در حوزههای

به اطالعات برای تمامی اقشار جامعه و فراهمآوردن شرایط

عمومی ،فقط مرکزی ساده برای سرگرمی و کسب و تجربه

دولت الکترونیک ،و تمرکز یکسان بر گروههای حاشیننشین،

اطالعات نباشند ،بلکه میتوانند روندهای نادرست اجتماعی

مهاجر و اقلیتها ( ،)Goldthorpe, 2007همگی عواملی

را نیز خنثی کنند .در غیر اینصورت ،باید انتظار داشت که

است که برای تبدیل کتابخانه عمومی به یک حوزه عمومی

کتابخانههای عمومی در چنین فضاهایی ،جای خود را به

پایدار ضروری است.

مکانهای آزاد دیگری مانند مراکز خرید ،پارکها ،قهوهخانهها

از سوی دیگر) Fraser (1990تعبیر هابرماس از حوزه

و ...بدهند.

عمومی را به چالش کشید و اظهار داشت که حوزههای
عمومی همیشه و همهجا ،برای همهباز و آزاد نبوده است.

نتیجهگیری

برخی از گروهها ،از جمله زنان ،اقلیتهای جنسی ،اقلیتهای

اصطالح حوزه عمومی ،بیش از همه توسط یورگن هابرماس

قومی و  ،...در دورههای زمانی و مکانهای مختلف ،همواره

استفاده ،و گسترش یافته است .هابرماس ،فیلسوف و

از کتابخانههای عمومی خدمات یکسان دریافت نکردهاند ،در

نظریهپرداز اجتماعی و سیاسی آلمانی ،و یکی از متفکران

نتیجه این مکانها برای تبدیل یا پشتیبانی از مفهوم حوزه

مکتب فرانکفورت در قرن بیستم محسوب میشود .او در
3

عمومی ناکام بودهاند.

سال  0363میالدی در رساله دکتری خود ،یک واژه آلمانی

پس از او Newman )2007( ،هم بیان میکند که

را برای اشاره به حوزه عمومی بهکار برد .تا اینکه در سال
2

کتابخانههای عمومی در خدمت فرهنگ خاص ملی و قواعد

 ،0333معادل انگلیسی حوزه عمومی مورد استفاده قرار

از پیشمشخصشده دولت قرار میگیرد و ممکن است از هر

گرفت.

آنچه که ملت به آن میاندیشد ،دوری بجوید و تنها آنچه را

یک حوزه عمومیِ کارآمد و فعال ،یکی از پیششرطهای

ترویج دهد که خود صحیح میداند .او توضیح میدهد که

اساسی جوامع مردمساالر است .در این جوامع ،حوزههای

چگونه کتابخانههای عمومی در دهههای اول پس از

عمومی از قدرت باالیی برخوردارند و سهم بهسزایی در

جنگجهانی دوم بر مفهوم فرهنگ ملیِ یکپارچه تأکید

تصمیمگیریهای دولتی دارند .کتابخانههای عمومی بهعنوان

میکردند و بهصورت نامحسوس به سرکوب فرهنگهای

مراکزی که زمینهساز یک حوزه عمومی پایدار است ،با عرضه

گروههای اقلیت میپرداختند

اطالعات ،دانش و ترویج مباحث فرهنگی و اجتماعی ،در

فضای مجازی هم یکی دیگر از عواملی است که قادر است

عرصههای بحث و گفتوگوی عمومی و پرورش شهروندان

بر کتابخانههای عمومی و حوزههای عمومی تأثیر بگذارد.

روشنفکر و آگاه فعالیت میکنند.

کتابخانههای عمومی میتوانند با حضور و نفوذ خود در
2

. socially inclusive

1

. öffentlichkeit
. public sphere
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پژوهشهای انجامشده نشان میدهد که کتابخانهها ،و

با انتقاد از تصمیمات دولتی و مشروعیتبخشی به امور

بهخصوص کتابخانههای عمومی ،بهمنزلۀ مراکز حوزه عمومی

پرداخته شود .این امر یک تناقض ایجاد میکند .در واقع آن

و یا حامی و پشتیبان حوزه عمومی عمل میکنند .وقتی که

هنگام که حاکمیت به اداره کتابخانههای عمومی بپردازد ،دیگر

کتابخانههای عمومی ،به مکانی برای ایجاد و حفظ همبستگی،

نمیتوان انتظار داشت که کتابخانه را بهعنوان نهادی منتقد

تعلق و احساس نیاز در بین شهروندان تبدیل میشود ،با گذر

پیش روی داشته باشیم .بنابراین ،الزمه فعالیت کتابخانه

زمان بهعنوان محلی برای بحث منطقی و عقالنی در مورد

عمومی بهعنوان مرکزی اجتماعی یا بهعنوان پشتیبان یا بخشی

مسائل گوناگونِ جمعی و اجتماعی برای جوامع مردمساالر

از حوزه عمومی ،استقالل آن از دولت و تصمیمات دولتی و

نیز اهمیت پیدا میکند .کتابخانههای عمومی میتوانند میراث

حاکمیتی است.

فرهنگیِ محلی و ملی را برای استفاده عمومی ،گردآوری،

کتابخانههای عمومی بهواسطۀ جو حاکم و فضای ویژه آن و

محافظت ،نگهداری و در معرض نمایش و تبلیغ قرار دهند و

آنچه که همواره در ذات خود جهت فراهمآوری مکان

آنها را به متقاضیان خود عرضه کنند و اطالعاتی را بیان کنند

مالقات ،و نیز خدماترسانی و تعامل با شهروندان دارد ،و از

که شهروندان بتوانند در مباحث عمومی و در اجتماعات خود

آنجایی که ماهیت کتابخانههای عمومی عاری از فشار و به

از آنها بهره بگیرند.

دور از نظارت و اضطرار حاکمیت و آمریت دولت است،

در جوامع مردمساالر ،مردم باید بتوانند مکانی داشته باشند که

نقش مهمی در ایجاد و ترویج حوزه عمومی دارد.

در آن آزادانه گرد یکدیگر جمع شوند و بدون نظارت و

کتابخانههای عمومی با توسعه برابری و عدالت همگانی،

فشار ،در مورد آنچه که در روز بر آنها گذشته به بحث و

آزادی بیان و اندیشه ،تسهیل ،ایجاد و جهتدهی به گفتمان،

گفتوگو بنشینند .گذشته از مسائل و اتفاقات شخصی ،این

تعامل با عموم ،در کنار شکلدهی به افکار عمومی و ایجاد

مکانها میتوانند فضاهایی را فراهم آورند که در آن ،مباحث

خرد جمعی ،بهعنوان یکی از زیرساختهای یک حوزه

علمی ،سیاسی و اجتماعی ،میان شهروندان به راه بیفتد.

عمومی محسوب میشود.

چنانچه کتابخانههای عمومی بهعنوان حوزههای عمومی

در کل ،مرور مطالعات موجود در زمینه کتابخانههای عمومی

معرفی شوند ،یا از این حوزهها پشتیبانی کنند ،قادرند فضای

و حوزه عمومی نشان داد که پژوهشهای مربوط به آن را

گفتمانی در جامعه ایجاد و شهروندان را به گفتوگو و

میتوان به دو دسته موضوعی تقسیم کرد .0 :ادبیاتی که به

مباحثه انتقادی و عمومی با یکدیگر تشویق کنند تا از دل این

بررسی چگونگی عملکرد کتابخانهها بهعنوان زیرساخت

گفتوگوها ،بحثها و تبادلنظرها الیههای دولتی و حاکمیتی

حوزه عمومی پرداختهاند ،و  .3ادبیاتی که کتابخانههای

را جهت دهند و آنچه که در ذهن جمع وجود دارد ،به

عمومی را بهمنزلۀ یک حوزه عمومی بررسی کردهاند.

تصمیمگیرنده اجتماع انتقال دهند و در نهایت ،به نظر و

در پایان باید اذعان کرد که قبل از اینکه کتابخانههای عمومی

خواستِ جامعه ،عمل شود .اینها مباحثی است که در

بهصورت عملیاتی و کاربردی ،با کاربست نظریه حوزه

حوزههای عمومی بهخوبی قابل مشاهده است.

عمومی یورگن هابرماس به مراکز اجتماعی تبدیل شوند ،الزم

یورگن هابرماس یکی از فیلسوفان مکتب فرانکفورت

است تا ابتدا از لحاظ نظری مطالعات متمرکزی انجام شود

(هالوب ،)0245 ،و نظریهپرداز حوزه عمومی از جمله

تا به یک الگوی واحد و مشترک دست یافت .در واقع باید از

نظریات انتقادی است (ابراهیمیمینق ،امیری و عامری،

نظر تئوری به انسجام الزم رسید ،سپس بر اساس آنچه که

 .)0236ازاینرو ،یکی از چالشهایی که ممکن است وجود

بهدستآمده یک مدل عملیاتی برای پیمودن مسیر ارائه شود

داشته باشد ،این است که در بسیاری موارد ،کتابخانههای

تا در نهایت ،کتابخانههای عمومی به مکانی برای استفاده

عمومی توسط دولت و نهادهای حاکمیتی اداره شدهاند .در

دائم ،روزمره و محلی برای مالقات شهروندان با یکدیگر و

عینحال ،در مراکز حوزه عمومی هم انتظار بر این است که

برقراری ارتباط ،تبادل عقیده ،به اشتراکگذاری و اظهارنظر،

01

0011  تابستان،)3( 23 ،فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات

 معلومات و دانش در زمینههای گوناگون،کسب اطالعات
.تبدیل شوند
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Abstract
Purpose: One of the problems of ontology used with the aim of meaningful retrieval in the web
and information systems is lack of attention to the processes of meaning formation in the human
mind. Ontology has a reference structure. It tries to retrieve the meaning only by establishing
relations among concepts. However, ontology does not pay attention to the issue of cognition and
processes such as interpretation and formation of concepts in mind. The purpose of this study is
to focus on the interpretation component of Peirce’s sign model to identify the components
affecting the interpretation of various people from the Shiate Ashura event as an object of
Peirce’s sign model for use in ontologies..
Method: This qualitative research has two steps. In the first step, the Instagram’s personal pages
of five groups of people (people whose pages had high number of followers and visitors, praisers,
creators of Ashura work, ordinary people and people who have a different view of Ashura) were
chosen identified and e analyzed using qualitative content analysis method. In the second step, 10
creators of Ashura works in painting, literature, calligraphy, film and caricature were selected.
Their lived experiencs relted to creating works were collected and analyzed using the
phenomenological method and semi-structured interview tool.

Results: 29 main categories and 292 sub-categories were identified and extracted from the
qualitative content analysis of 6339 comments of Instagram pages in the first step, and 8 main
categories and 47 sub-categories from the analysis of interviews of Ashura creators in the second
step.
Conclusion: Individuals interpretations of an event (object), the formation of concept and mental
patterns depend on three worlds (personal world, social world, and technology world) shape their
experiences and mental preconceptions as well as the context in which the individual is located.
The concept is context-oriented, and the interpretation does not depend on the individual
interpreter alone, but also on the social context. Personal preferences is not the only way to
interpret the signs. It is not the main determining factor in forming semantic systems such as
ontologies. The context, social rules as well as habits limit the interpretation. Accordingly, the
use of reference systems and rules of logic, and the use of artificial intelligence and computer
science tools alone cannot help to represent meaning in the ontology. Rather, individual
characteristics, contexts, mental presuppositions, and components existing in personal, society,
and technology worlds affect the shaping of concepts and constructing meaning and paying
attention to them in ontology. It is especially essential in the a multifaceted context oriented like
Ashura.
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Model, ontology
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چکیده
هدف :یکی از مشکالت هستیشناسی کمتوجهی به فرایندهای شکلگیری معنا در ذهن انسان است .هستیشناسی دارای ساختار
ارجاعی است و تنها با برقراری روابط بین مفاهیم سعی دارد معنا را بازیابی کند؛ اما به مسئله شناخت و فرایندهای تفسیر و
شکلگیری مفهوم در ذهن و خلق معنا در انسان توجهی ندارد .هدف پژوهش حاضر این است که با استفاده از الگوی سهوجهی
نشانه پیرس و تمرکز بر مؤلفه تفسیر این الگو ،مؤلفههایی را که در شکلگیری مفهوم در ذهن انسان و خلق معنا تأثیر دارند
شناسایی و برای کاربرد در هستیشناسی معرفی کند .برای رسیدن به این هدف از عاشورا بهعنوان یک چندمعنایی استفاده شده
است.
روش :این پژوهش کیفی در دو گام انجام شده است .در گام نخست ،صفحات شخصی اینستاگرام پنج گروه (افراد پرطرفدار،
مداحان ،پدیدآورندگان آثار عاشورایی ،مردم عادی ،و افرادی با نگاه متفاوت) بهعنوان جامعه پژوهش ،انتخاب و یادداشتهای
منتشرشده در صفحات ایشان با روش تحلیلمحتوای کیفی تحلیل شدند .در گام دوم  01نفر از پدیدآورندگان آثار عاشورایی
درزمینههای نقاشی ،ادبیات ،خوشنویسی ،فیلم و کاریکاتور انتخاب و تجربه زیسته آنها در خلق آثار با روش پدیدارشناسی تحلیل
شدند.

یافتهها :تعداد  33مقوله اصلی و  333مقوله فرعی از تحلیل محتوای کیفی 6223 ،یادداشت صفحات اینستاگرام در گام نخست و 3
مقوله اصلی و  04مقوله فرعی از تحلیل مصاحبههای پدیدآورندگان آثار عاشورایی در گام دوم ،شناسایی و استخراج شدند.
نتیجهگیری :تفسیر فردی از یک واقعه و تشکیل مفهوم و الگوهای ذهنی در وی به سه جهان ( جهان شخصی ،جهان اجتماع و
جهان فناوری) وابسته است که تجربهها و پیشداشتههای ذهنی و همچنین بافتی که فرد در آن قرار دارد را شکل میدهند .مفهوم،
بافتمحور است و تفسیر آن فقط به تفسیرگر فردی بستگی ندارد؛ بلکه وابسته به بافت اجتماعی است .ترجیح شخصی انسان ،تنها
راه تفسیر نشانهها وعامل تعیینکننده اصلی در شکلگیری نظامهای معنایی مانند هستیشناسیها نیست .بافتی که انسان در آن به
سر میبرد ،قواعد اجتماعی و همچنین عادتها ،محدودیتهایی را برای تفسیر ایجاد میکند .براین اساس ،استفاده از نظام ارجاعی
و قواعد منطق و همچنین بهکارگیری ابزارهای هوش مصنوعی و علوم رایانه بهتنهایی نمیتواند در هستیشناسی به بازنمایی معنا
کمک کند؛ بلکه ویژگیهای فردی ،بافت ،پیشداشتههای ذهنی و مؤلفههای موجود در سه جهان شخصی ،اجتماعی و فناورانه در
شکلگیری مفهوم و ساخت معنا مؤثر ،و توجه به آنها در هستیشناسی بهویژه در موضوعهای چندمعنایی و بافتمحور مانند
عاشورا ضروری است.
کلیدواژهها :مفهوم ،تفسیر ،نشانهشناسی ،چارلز سندرس پیرس ،نشانه ،الگوی نشانه پیرس ،هستیشناسی.

استناد به این مقاله:
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نشانه 5استفاده کردهاند .به این دلیل که نشانهشناسی با معنا

مقدمه
سازماندهی یکی از موضوعهای اصلی علم اطالعات و

6

4

و بازنمایی ارتباط نزدیکی دارد (چندلر )0230 ،و در قلمرو
3

01

3

دانششناسی با هدف تسهیل و تسریع دسترسی کاربران به

نشانه  ،معنا ،داللت و شناخت به پژوهش میپردازد

منابع اطالعاتی مورد نیاز آنهاست .متخصصان این قلمرو

(دینهسن )0233 ،که از مرتبطترین موضوعاتِ سازماندهی

براساس نیازهای کاربران ،شرایط و مقتضیات زمانی و

دانش هستند.

همچنین وجود فناوریها در هر دورهای از ابزارهای مختلف

یکی از نظامهای سازماندهی دانش که ارتباط نزدیکی با

برای دستیابی به این هدف استفاده کردهاند .ابزارهای

بازنمون و معنا دارد ،هستیشناسی است .پرکاربردترین

سازماندهی از قبیل فهرستها 0بهعنوان ابتداییترین و

تعاریف از هستیشناسی در علم اطالعات و دانششناسی

هستیشناسیها بهعنوان جدیدترین ابزار ،سعی داشتهاند
مرتبطترین منابع اطالعاتی را براساس آنچه کاربر در
جستجوی آن است ،ارائه دهند (Hodge .)Zeng, 2008
) (2000ابزارهای مختلف سازماندهی را نظامهای سازمان
دانش 3معرفی کرد .وی معتقد است که «نظامهای
سازماندهی دانش ،نظامهای بازنمونی هستند که هر کدام
سعی دارند کم یا زیاد واحدهای معنایی و روابط بین آنها

تعاریف ) Gruber (1995و Guarino & Giaretta
) (1995است .گروبر هستیشناسی را «تعریف رسمی از
مفهومسازی

00

مشترک» میداند .گوارینو و جیارتا

هستیشناسی را «یک نظریه منطقی که توصیفی دقیق و
جزئی از مفهومسازی ارائه میدهد» تعریف کردهاند .هر دو
تعریف بر مفهومسازی تاکید کردند .صفری ()0232
مفهومسازی را خمیرمایه بنیادین هستیشناسی معرفی کرده

را سازماندهی کنند» Thellefsen (2004) .براساس

و معتقد است که تعاریف مختلف هستیشناسی ناشی از

تعریف هاج و با هدف تبیین بهتر مفهوم سازماندهی دانش،

تفاوت دیدگاهها در مفهومسازی است .مفهومسازی در

مفهوم دانش را در علوم طبیعی ،علوم انسانی و علوم

هستیشناسی به معنای شناسایی مفاهیم و برقراری ارتباط
03

اجتماعی بررسی کرد و با ترکیب تعاریف مختلف دانش در

بین مفاهیم در یک بافت است .هستیشناسی سعی دارد

دانش

با مفهومسازی معنا را بازنمون کند .اما سؤال اصلی این است

تأکید کرد .نتایج پژوهش وی نشان داد که دانش درون یک

که معنا چیست؟ و چه مؤلفههایی در ساخت معنا مؤثر

بافت شکل میگیرد و تمرکز عمده سازماندهی دانش بر

هستند؟ همانگونه که پیشتر ذکر شد ،معنا و بازنمایی

این

علوم

بر

جنبههای

اجتماعی

چگونگی بازنمون موضوعات دانشی درون یک ساختار
معنایی است.

موضوعهای

اصلی

علم

نشانهشناسی

هستند.

( Sowa )2000یکی از صاحبنظران هستیشناسی ،بر

همچنین Thellefsen,Thellefsen, SØrensen

کاربرد مفاهیم و الگوهای علم نشانهشناسی در هستیشناسی

) (2011در سال  ،3100نظام سازماندهی دانش را نظامی

و فراداده تاکید کرده و استفاده از الگوهای این علم را در

تعریف کردند که با فرایندهای شناختی ذهن انسان به وسیله

ارتقا و بهبود این نظام سازمان دانش معرفی و بررسی کرده

شرایط و ویژگیهای بافتی محدود میشود .،آنها برای

است .همچنین Thellefsen,Thellefsen, SØrensen

تعریف سازماندهی دانش از مفاهیم مطرح در علم
نشانهشناسی 2بهویژه نشانهشناسی پیرس 0و الگوی سهوجهی

1

Word’s list
Knowledge Organization System
3
Semiotic
4
Peirce Semiotic
2

5

Triad Sign Model
6
Meaning
7
Representation
8
Sign
9
Signification
10
Cognition
11
Conceptualization
12
Context
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) (2015و) (2018فرایند خلق معنا را براساس مفاهیم

-تفسیر :3اغلب تفسیر را نشانه ذهنى مىدانند .تفسیر بر

علم نشانهشناسی تشریح کردهاند.

شخص داللت نمیکند؛ بلکه بر تصور ذهنی یا امری داللت

علم نشانهشناسی در قرن نوزدهم با آثار فردیناندو سوسور،0

دارد که میان نشانه و موضوع رابطهای ایجاد میکند .پیرس،

زبانشناس سوئیسی و چارلز سندرس پیرس 3منطقدان و

تفسیر را همان نشانه در ذهن میداند که باعث ایجاد معنا و

فیلسوف آمریکایی رونق گرفت .زمانی که سوسور نظریه

درک خاصی میشود و نه شخص .در نظام نشانهشناسی

سمیولوژی 2همراه با الگوی دووجهی نشانه را ارائه داد،

پیرس ،تفسیر مهمترین و اساسیترین عنصر خلق معنا است

پیرس بهطور مستقل نظریه «سمیوتیک» و الگوی سهوجهی

).Peirce (1998
پیرس ،شرط خلق معنا را وجود و ارتباط هر سه مؤلفه

پیرس برای تبیین شناخت و چگونگی خلق معنا 0از نشانه

«نشانه»« ،شیء» و «تفسیر» با یکدیگر معرفی کرده است .از

بهره گرفت .وی نشانه را تاروپود همه اندیشههای بشری

دیدگاه وی ،معنای یک نشانه برای مثال ،یک پدیده ،یک

میدانست و معتقد بود که حیات هرگونه علم و حتی ارتباط

واقعه و یا حتی یک ایده به آن چیزی مرتبط و وابسته است

انسانها به نشانهها وابسته است (رضویفر و غفاری.)0231،

که در ذهن وجود داشته است یعنی «پیشداشتههای ذهنی یا

پیرس نشانه را اینگونه تعریف کرده است« :بازنمود یا نشانه

تجربه پیشین» و «جهان گفتمانی» که در آن قرار گرفته است

نشانه را مطرح کرد.

چیزی است که بر چیز یا فرد دیگری در بعضی وجوه و

(.)Thellefsen, 2010

قابلیتها داللت میکند .یعنی در ذهن آن فرد یک نشانهی
معادل یا شاید یک نشانهی توسعهیافته به وجود میآورد.

بیان مسئله

نشانههایی که خلق میشود را من تفسیر نشانه نخستین

نظامهای سازماندهی دانش یک ساختار رسمی ارجاعی

مینامم .نشانه بر شیء داللت میکند که همان موضوع نشانه

محض نیستند؛ بلکه با فرایندهای شناخت انسان در ارتباط

است .داللت نشانه نه در همهی ویژگیهای آن ،بلکه در

هستند و بر ذهن تأثیر میگذارند .برای مثال هنگامی که

ارجاع به یک ایده خاص است که گاهی آن را زمینه 5یا

کاربر به ارزیابی میزان ربط نتایج بازیابیشده با نیازهای

بازنمود میخوانیم» ) . Hoopes (1991سه مؤلفه الگوی

اطالعاتی خود میپردازد یا منبع خاصی را در نظام اطالعاتی

پیرس از نشانه شامل موارد زیر است:

جستجو و در فرایند تعاملی جستجو قرار میگیرد

-بازنمود( 6نشانه) :چیزی که برای کسی ،جای چیزی در

Thellefsen (2003), Thellefsen, Thellefsen,
) .SØrensen (2013هستیشناسی بهعنوان یکی از

به شخص یا چیزی داللت مىکند.

نظامهای سازماندهی دانش سعی دارد با شناسایی مفاهیم و

برخی موقعیتها و شرایط قرار میگیرد .در حقیقت ،نشانه
شیء( 4موضوع ،ابژه یا متعلق نشانهشناختی) :همان چیزىاست که نشانه ما به ازاى آن است و به آن ارجاع میدهد و
شامل امور قابل تصور است از جمله شیءای ،حادثهای،
رابطهای ،کیفیتی ،قانونی.

برقراری روابط بین مفاهیم در یک بافت ،بازیابی معنادارتری
را برای کاربر در وب و یا نظامهای اطالعاتی امکانپذیر
کند .اما نتایج پژوهشهای )Gärdenfors (2004
) ,Raubal & Adams (2010و Henson
) & Sheth(2012نشان داده است که وب معنایی کنونی
که از هستیشناسی استفاده می کند ،معنایی نیست؛ چون
مسئله شناخت در آدمی یعنی فرایندهایی همچون دریافت،

1

Ferdinand de Saussure
Charles Sanders Peirce
3
Semiology
4
Meaning Creation
5
Ground
6
Representamen
7
Object
2

فهم و درک که توسط انسان انجام میگیرد ،در وب معنایی
کاربردی ندارد و تنها به طبقهبندی و قواعد استنتاجی متکی
است و برای استدالل قیاسی مناسب است .از طرف دیگر،
Interpretant

8
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نتایج پژوهشهای )Martinez- ،Marcondes (2013

تغییر پیدا کنند .بهویژه در موضوعهایی که انتزاعی هستند و

) Moreira ،Avila and Fox (2017نشان دادهاند که

تفسیر بسیاری را در ذهن افراد شکل میدهند؛ موضوعهایی

عمده پژوهشهای انجامشده در علم اطالعات به ساخت

که بافتمحور بوده و تبیین درست مفاهیم آن نیاز به

هستیشناسی ،جنبههای فناورانه و رسمیسازی 0توجه

توضیحات بیشتری دارد .مانند واقعه عاشورا که یک موضوع

داشته و عمدتاً از مفاهیم هوش مصنوعی و علوم رایانه

چندمعنایی است و قابلیت تفسیر باالیی دارد.

استفاده کردهاند .در ایران نیز براساس پژوهشهای انجامشده

براساس آنچه ذکر شد ،هدف از انجام پژوهش حاضر،

(کریمی و دیگران0233 ،؛ محمدی استانی و دیگران0234 ،؛

تمرکز بر مؤلفه تفسیر و شناسایی عوامل مؤثر در تفسیر افراد

فتحیان0235 ،؛ زرداری0235 ،؛ صنعتجو و فتحیان)0230 ،

مختلف از مفاهیمی مانند عاشورا برای کاربست در

هستیشناسی ابزار بازنمون دانش معرفی شده و در ساخت

هستیشناسیها و پاسخگویی به این پرسش است که

آن از مفاهیم و روشهای هوش مصنوعی و علوم رایانه

مؤلفههای تأثیرگذار در تفسیر افراد مختلف از یک پدیده

استفاده شده است و پژوهشی که به تبیین مفاهیم مطرح در

برپایه مؤلفه تفسیر الگوی سهوجهی پیرس کدامند؟

هستیشناسی از جمله مفهومسازی ،معنا و بافت فارغ از
جنبههای فناوری پرداخته باشد ،انجام نشده است.

پیشینه پژوهش
با بررسی پژوهشهایی که در موضوع هستیشناسی در
رشته علم اطالعات در ایران انجام شده است ،این نتیجه
حاصل شد که دهه  31شروع پژوهشهای این قلمرو بوده
است .در ابتدا بیشتر پژوهشها مقاالت ترجمه شده و یا
مطالعات مروری بودند .در سالهای پایانی دهه  31و

شکل -0تطبیق الگوی سهوجهی نشانه پیرس با نظام

سالهای آغازین دهه  31مطالعات پژوهشی این زمینه آغاز

سازماندهی دانش در خلق معنا

شده است و در ابتدا به تبدیل اصطالحنامه به هستیشناسی
همانگونه که پیشتر ذکر شد ،پیرس ،شرط خلق معنا را

و تقویت روابط معنایی موجود در آن پرداختهاند (صنعتجو

وجود و ارتباط هر سه مؤلفه «نشانه»« ،شیء» و «تفسیر» با

و فتحیان ( ،)0230زاهدی ،امین ،کریمی ،و علیبیک

یکدیگر معرفی کرده است.

()0233؛ حسینیبهشتی و اژهای ( .)0230دهه  31بیشتر

چنانچه نظامهای سازماندهی دانش با مؤلفههای الگوی

پژوهشها به ساخت هستیشناسی از طریق استخراج مفاهیم

نشانه پیرس تطبیق داده شود (شکل  )0این نتیجه حاصل

و مشخصکردن روابط بین مفاهیم در یک موضوع

میشود که آنچه در نظامهای سازماندهی دانش انجام

پرداختهاند (فتحیان ،0235 ،زرداری ،0235 ،محمدیاستانی

میشود ارتباط بین نشانه و شیء است که با استفاده از

و دیگران 0234 ،و کریمی ،بابایی ،حسینیبهشتی.)0233 ،

قواعد منطق ،فنون و ابزارهای هوش مصنوعی و علوم رایانه

خالصهای از پژوهشهای انجامشده در این موضوع در

انجام میشود و به مؤلفه «تفسیر» که در ذهن کاربر نقش

رشته علم اطالعات در جدول  0نشان داده شده است.

میبندد و بر عملکرد وی تأثیر داردکمتر توجه شده است.
بنابراین نیاز است که این نظامها از تمرکز بر ساختار
ارجاعی که براساس محاسبات ریاضی و منطق است به وجه
کاربردی 3که به کاربر و تفسیر وی از نشانهها تمرکز دارد،

Formalization
Pragmatic

1
2

11
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نشان داد که سالهای پایانی دهه  31و سالهای آغازین
جدول  -0خالصهای از پژوهشهای انجام شده در قلمرو

 3111شروع کاربرد مفاهیم و نظریههای علم نشانهشناسی

هستیشناسی در رشته علم اطالعات در ایران

در علم اطالعات بوده است ;(Artandi, 1973

بافت

هدف

روش

کتابداری و

تبدیل اصطالحنامه به

تحلیل موضوعی

اطالعرسانی

هستیشناسی
استخراج روابط معنایی

پزشکی

دانمارک انجام شده و الگوی سهوجهی نشانه پیرس بیشترین

مبتنی بر الگو

کاربرد را در سازماندهی ،نمایهسازی و بازیابی داشته است.

روش نوی و
مکگینس

(گیاهان

& Stamper, 1993; Buckland, 1997; Raber
Budd,2003 ;Thellefsen,Thellefsen, Sørensen,
 )2013, 2018بیشتر پژوهشها توسط پژوهشگران کشور

این پژوهشها بیشتر به چیستی و چرایی کاربرد نشانهشناسی

0

در سازماندهی و بازیابی پرداختهاندBarros & Café .

دارویی)
علمسنجی

ساخت هستیشناسی

علوم پایه

تبدیل اصطالحنامه به

متنکاوی ،روش

) (2012و ) Friedman & Smiraglia (2013نیز در

و
تحلیل موضوعی و
روش

پژوهشهای خود به این نتیجه رسیدند که بیش از  61درصد
پژوهشهای علم اطالعات و دانششناسی از الگوی
سهوجهی پیرس استفاده کردهاند.

چارچوب

تفاوت پژوهش حاضر با پژوهشهای پیشین عبارت است

هستیشناسی
علم

ارائه ساختار مفهومی علم

اطالعات و

اطالعات برای نمایش روابط

دانششناسی

عمیقتر بین مفاهیم

از:

متاآنتولوژی

 .0تمرکز بر روی یک واقعه بافتمحور؛
.3

همانگونه که در جدول  0مشخص است ،پژوهشهای
هستیشناسی در علم اطالعات بیشتر در موضوعهایی انجام
شده است که مفاهیم آن توسط متخصصان آن موضوع
تفسیرهای متفاوتی ندارند؛ اما در موضوعهایی مانند دین،
هنر ،ادبیات و  ...که مفاهیم آن توسط افراد مختلف به
گونههای متفاوتی تفسیر میشوند ،پژوهشی انجام نشده
است .بیش از  31درصد بر ساخت هستیشناسی با استفاده
از ابزارهای هوش مصنوعی و علوم رایانه و در برخی موارد
تبدیل اصطالحنامه به هستیشناسی تأکید داشتهاند .جامعه
پژوهش ،منابع اطالعاتی علمی مختلف بوده است که با
استفاده از رویکرد تحلیل موضوعی بررسی و مفاهیم
استخراج شدهاند.
در ایران در رشته علم اطالعات ،پژوهشی که از مفاهیم و
نظریههای علم نشانهشناسی در سازماندهی و بازیابی استفاده
کرده باشد ،مشاهده نشد .اما تحلیل پژوهشهای انجامشده
در خارج از کشور در زمینه نشانهشناسی و علم اطالعات
Noy, N. F.; & McGuinness, D. L.

1

توجه به یکی از مؤلفههای هستیشناسی یعنی
مفهومسازی؛

 .2استفاده از جامعه انسانی بهجای منابع اطالعاتی
ثبتشده؛
 .0بهکارگیری دادههای غیرساختاریافته شبکه
اجتماعی اینستاگرام؛
 .5بهرهگیری از الگوی سهوجهی پیرس و مفاهیم
نشانهشناسی؛
 .6استفاده از روششناسی نوین رویکرد کیفی و
روشهای تحلیل محتوا و پدیدارشناسی.

روش پژوهش
برای دستیابی به هدف و پاسخگویی به پرسش پژوهش از
رویکرد کیفی استفاده شد .پژوهش در دو گام انجام شده
است .در گام نخست با استفاده از روش تحلیل محتوای
کیفی ،صفحات اینستاگرام پنج گروه از افراد و
یادداشتهایی 3که در واکنش به مطالب منتشرشده درباره
عاشورا در این صفحات به اشتراک گذاشته شدند،
Comments

2
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تجزیهوتحلیل شد تا از این طریق  .0مطالبی (نشانههایی) که
افراد منتشر کردهاند شناسایی شود و  .3تفسیر افراد مختلف
نسبت به مطالب منتشرشده گردآوری شود .جامعه مورد
بررسی پژوهش در این گام عبارتاند از.0:افرادی که
صفحات ایشان در اینستاگرام بیشترین دنبالکننده 0و
بازدیدکننده 3را دارند (صفحات پرطرفدار) .3 ،مداحان.2 ،
مردم عادی .0 ،پدیدآورندگان آثار عاشورایی و  .5افرادی که
نگاه متفاوتی به عاشورا داشتهاند .دلیل انتخاب این جامعه
شناسایی مطالب (نشانهها) منتشرشده توسط افراد در
بافتهای مختلف بود .همچنین تجزیهوتحلیل یادداشتهایی
که افراد مختلف در صفحات اینستاگرام صاحبان مطالب
درج میکنند امکان دستیابی به مؤلفههای مؤثر در شناخت
و تفسیر یک شیء را فراهم میکند .روش انتخاب نمونهها،
نمونهگیری هدفمند 2بود؛ زیرا اعضای نمونه بهجای اینکه
براساس مالکهای نمونهگیری تصادفی انتخاب شوند ،از
روی عمد براساس مالکهایی گزینش میشوند که با پرسش
پژوهش در ارتباط هستند ( .)Creswell, 2014چگونگی
شناسایی و انتخاب جامعه پژوهش همراه با دالیل آن در
جدول  3ذکر شده است.

1

follower
Visitor
3
Purposive Sampling
2
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جدول -3دالیل و معیارهای انتخاب جامعه پژوهش در گام نخست
جامعه پژوهش
صفحات پرطرفدار

دلیل انتخاب

معیار انتخاب

بهدلیل تعداد باالی دنبالکننده ،یادداشتهای بیشتری درباره مطالب

صفحه آنها بیشترین دنبالکننده و بازدیدکننده

منتشرشده در صفحات ایشان درج می شود و درنتیجه تفسیر افراد

در اینستاگرام را دارد.

بیشتری گردآوری میشود
بیشترین آثار عاشورایی توسط نویسندگان ،شاعران ،هنرمندان،

دارای پنج یا بیش از پنج اثر در زمینه عاشورا

پدیدآورندگان آثار عاشورایی

پژوهشگران و دیگر صاحبنظران در موضوعهای مختلف ،خلق و در

باشد؛ اثر شاخصی در زمینه عاشورا منتشر کرده

جامعه بازنمون و منتشر میشوند.

باشد.

بخش زیادی از مفاهیمی که در ذهن افراد از واقعه عاشورا تصویر

شناختهشده و مورد اقبال عامه مردم باشد؛

مداحان

شده در مجالس سوگواری و از طریق مداحی و مداحان بوده است.

باالترین تعداد دنبالکننده را در اینستاگرام

مردم عادی

مطالبی که توسط افراد عادی در اینستاگرام منتشر شدهاند ،شناسایی

تعداد دنبالکنندههای صفحه فرد بیش از 0111

شود .همچنین ،تفسیرهای دیگر افراد از طریق یادداشتهای آنها

نفر باشد؛ تعداد یادداشتهای افراد در واکنش

برای این مطالب استخراج و گردآوری شود.

به مطلب منتشرشده در صفحه شخصی وی،

نسبت به دیگر مداحان داشته باشد.

بیش از  011یادداشت باشد.
دارندگان نگاه متفاوت به عاشورا

شناسایی مطالبی از واقعه عاشورا که توسط افرادی با نگاه متفاوت

تابعیت ایرانی داشته و فارسیزبان باشد؛

نسبت به غالب مردم که در صفحه شخصی آنها در اینستاگرام منتشر

مطالب منتشرشده توسط ایشان توهینآمیز

شده است .همچنین تفسیر افراد از مطالب منتشرشده از طریق

نباشد.

یادداشتها گردآوری شود.

تعداد جامعه انتخابی در جدول  2نشان داده شده است.

دلیل انتخاب شبکه اجتماعی اینستاگرام بهعنوان زمینه این

جدول  -2تعداد جامعه پژوهش گام نخست

بود که در ایران ،اینستاگرام دومین شبکه اجتماعی محبوب و

ردیف

جامعه

0

صفحات

تعداد

تعداد صفحات

پرطرفدار در بین کاربران ایرانی بعد از شبکه اجتماعی

فرد

مورد بررسی

تلگرام است براساس آمارهای منتشرشده در وبسایت

01

00

 Financialtribune.comکشور ایران با  30میلیون
کاربر فعال در اینستاگرام در ژانویه  3103به هفتمین بازار

پرطرفدار

بزرگ این نرم افزار اشتراک تصویر تبدیل شد .از آنجاییکه

3

صاحبنظران

3

50

2

مداحان

3

03

اینستاگرام کمتر است .بنابراین بین این دو شبکه اجتماعی،

0

دارندگان نگاه

3

3

اینستاگرام انتخاب شد.

5
جمع کل

تلگرام در ایران فیلترو دسترسی عموم مردم به آن نسبت به

متفاوت به

در گییام دوم بییرای شناسییایی مؤلفییههییای مییؤثر بییر

عاشورا

شییناخت ی یک ش ییء ،شییکلگی یری تفس ییر (مفییاهیم) آن

عامه مردم

01

03

00

33

در ذهییین فیییرد و بیییازنمون آن ،بیییا اسیییتفاده از روش
پدیدارشناسیییی ،تجربیییه زیسیییته پدیدآورنیییدگان آثیییار
عاشییییورا اسییییتخراج و تجزیییییه و تحلیییییل شیییید.
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ردیف

جامعه هدف

روایت ،توصیف ،تحلیل و تفسیر هر تجربه میتواند مبنای
یک پژوهش پدیدارشناسی باشد ; (Creswell, 1998
) Groenewald, 2004جامعه پژوهش گام دوم،
پدیدآورندگان آثار عاشورایی بودند که در گام نخست

0

صفحات

تعداد

تعداد

تعداد مقولههای

کدها

مقولهها

فرعی

362

3

51

پرطرفدار
3

صاحبظران

032

6

016

«نقاشی»« ،خوشنویسی»« ،شعر»« ،ادبیات» و «کاریکاتور»

2

مداحان

035

5

25

آثاری را منتشر کردهاند .دلیل انتخاب این گروه این بود که

0

عامه مردم

32

3

51

5

افرادی که نگاه

020

3

50

انتخاب شدهاند .این افراد در موضوعات مختلف اعم از

بیشترین و همچنین متداولترین مطالب را در زمینه عاشورا
خلق کردهاند .درنتیجه میتوان از طریق ایشان ،فرایندهای

متفاوت

شناخت یک شیء ،بازنمون آن (نشانه) و همچنین مؤلفههای

داشتهاند

مؤثر بر شناخت و تفسیر ایشان از واقعه عاشورا را شناسایی
کرد .ابزار مورد استفاده در این گام مصاحبه نیمهساختاریافته

2622

جمعکل

222

22

با این افراد بوده است.
همانگونه که در جدول  5مشخص شده است ،تعداد 3133

نتایج تجزیهوتحلیل

کد به یادداشتهای استخراجشده از صفحات پنج گروه از

نتایج گام اول :از صفحات شخصی پنج گروه جامعه

جامعه پژوهش اختصاص یافته است .بعد از دستهبندی کدها

پژوهش ،در مجموع  23233یادداشت افراد مختلف در

مقولههای مشابه توسط پژوهشگر براساس میزان مشابهت

واکنش به مطالب منتشرشده ،شناسایی و استخراج شد .همه

موضوعی در گروههایی دستهبندی شد و تعداد  33مقوله

یادداشتهای استخراجشده بادقت بررسی شد و مطالب

اصلی و  333مقوله فرعی از تحلیل کیفی یادداشتها

غیرمرتبط با هدف پژوهش شامل تبلیغات ،ایموجیها ،0تأیید

شناسایی و استخراج شد.

و یا تکذیب متننوشته حذف شدند .در نهایت ،تعداد 6223

نتایج گام دوم :نتایج تحلیل پدیدارشناسانه مصاحبههای

یادداشت برای تجزیه و تحلیل انتخاب شد .برای کدگذاری

نیمهساختاریافته با پدیدآورندگان آثار عاشورایی در جدول 6

و مقولهبندی یادداشتها از نرمافزار مکسکیودیا3131 3

نشان داده شده است.

استفاده شد .تعداد کدهای اختصاصیافته به یادداشتها،
مقولههای اصلی و مقولههای فرعی در جدول  5مشخص
شدهاند.

جدول -6تعداد کدها ،مقولههای اصلی و مقولههای فرعی
مصاحبههای انجامشده با پدیدآورندگان آثار عاشورایی
کدها

مقولههای

مقولههای فرعی

اصلی

جدول  -5وضعیت کدها ،مقولههای اصلی و مقولههای فرعی
استخراجشده از تحلیلمحتوای صفحات اینستاگرام جامعه

253

3

04

پژوهش

نتایج تجزیه و تحلیل دادههای دو گام پژوهش نشان داد که
افرادی که در صفحه اینستاگرام خود مطالبی را درباره واقعه
عاشورا منتشر کردهاند ،هریک براساس بافت ،مفاهیمی که از
Emojis
MAXQDA

1
2

واقعه عاشورا در ذهن داشتهاند و همچنین شرایطی که در

مرادی و همکاران :تحلیل نشانهشناسانه از مؤلفههای مؤثر بر تفسیر و شکلگیری مفهوم جهت کاربست در هستیشناسی

حال حاضر در جامعه وجود دارد ،مطالبی را منتشر کردهاند

افراد عادی بیشترین مفاهیم عاشورایی را از شرکت در

و با استفاده از این مطالب سعی داشتهاند تا معنای مورد نظر

مجالس مداحی ،وعظ و ایام سوگواری امام حسین (ع)

خود را به مخاطب انتقال دهند .مفاهیمی که از صفحات

کسب میکنند .بنابراین ،پیشداشتههای ذهنی آنها بیشتر بر

پرطرفدار ایرانی و افرادی با نگاه متفاوت به عاشورا

این اساس ساخته شده است .این نشاندهنده اهمیت بافتی

استخراج شدهاند ،مفاهیم تقریباً مشابهی بودهاند .نشانههایی

است که فرد درآن قرار دارد و اطالعاتی که درون این بافت

که عامه مردم و مداحان در صفحات خود منتشر کردهاند ،با

کسب میکند .پیشداشتههای ذهنی افراد براساس بافت و

یکدیگر مشابهت داشته و تفسیرهای افراد که از

محیطی که در آن زیست کرده است ،وقایع و شرایطی که با

یادداشتهای این صفحات استخراج شده است ،به یکدیگر

آن مواجه شده است ،تعاملهایی که با افراد مختلف داشته

نزدیک بودهاند .این مورد را میتوان اینگونه تحلیل کرد که

است ،نشانههای مختلفی که درباره پدیده دریافت کرده

است ،و مشاهدات و تجربههایی که در این زمینه کسب

از طریق آن مفاهیم را انتقال دهند .3 ،ویژگیها و جنبههایی

کرده است ،شکل میگیرد .همانند تفسیر افراد از یک نشانه،

از شیء را که قصد انتقال آن را به دیگران داشتهاند و .2

در فرایند خلق معنا ،مؤلفه بافت در تمامی مراحل اعم از

شناخت مخاطبان و ویژگیهای آنها برای انتقال مفاهیم و

شناخت شیء یا پدیده ،شکلگیری مفاهیم در ذهن ،و انتقال

اثرگذاری بر آنها.

و تبدیل مفهوم به معنا مؤثر بوده است .پیشداشتههای ذهنی
یا همان الگوهای ذهنی از دوران کودکی و مرحله شناخت
پدیده از طریق حس ،تعامل با افراد ،مطالعه و پژوهش،
شرکت در مراسمها ،رسانهها ،محصوالت فرهنگی و
همچنین تحلیل ذهنی و انطباق الگوهای ذهنی خود با آنچه
در محیط پیرامونی اتفاق میافتد ،در فرد مؤثر بوده است.
مؤلفههای پیشداشتههای ذهنی و بافت به یکدیگر مرتبط
بودهاند .بدین معنی که جامعهای که فرد در آن زیست
میکند و شرایط اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی که در آن به
سر میبرد ،در شکلگیری اولیه مفهوم و الگوهای ذهنی وی
تأثیر دارند و با گذشت زمان و تغییر شرایط ،عواملی
همچون نوع حاکمیت و قدرت و جریانهای روشنفکری و
همچنین رسانههای مختلف و شبکههای مجازی ،بر شناخت
وی از واقعه عاشورا تأثیر داشته و در برخی موارد باعث
تغییر و یا تعدیل مفاهیم و الگوهای ذهنی وی شدهاند.
صاحبنظران مرحله بعد از شناخت یک شیء (پدیده) و
ساخت الگوهای ذهنی را هدف ،نیت و انگیزه فرد برای بیان
مفاهیم ذهنی خود بیان کردهاند .این مرحله را بیشتر
صاحبنظران حس ارادت به اهلالبیت و همچنین ترویج
فرهنگ عاشورایی بهدلیل باور و اعتقاد حسی خود به آن
واقعه بیان کردهاند .بعد از تصمیمگیری برای بیان مفاهیم
ذهنی به دیگران ،سه مؤلفه را در نظر داشتهاند .0 :زبانی که

نتیجهگیری
شناخت افراد از یک واقعه (پدیده و یا شیء) عالوه بر
باورها و اعتقادات شکلگرفته آنها در کودکی ،به شرایط و
تحوالت فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی جامعه و
همچنین فناوریها و ظهور خطوط فکری متفاوت نیز
وابسته است .افراد در یادداشتهای خود به برخی از وقایع
و اتفاقاتی که در زمان کنونی در جامعه در حال رخدادن
است اشاره داشته و آن را با مفاهیم و الگوهای ذهنی پیشین
خود از واقعه عاشورا ،تطبیق داده و براساس این تطبیق
تفاسیری از واقعه عاشورا در ذهن خود شکل داده و آن را
به دیگران منتقل ساختهاند.
میتوان نتیجه گرفت که براساس نشانهشناسی پیرس
نمیتوان به حقیقت کامل شیء دست یافت .همانگونه که

نمیتوان به شناخت کاملی از حقیقت واقعه عاشورا دست
یافت که سالها پیش اتفاق افتاده است بلکه هر فرد براساس
نشانههایی که در مراحل مختلف زندگی خود دریافت
میکند ،میتواند تفسیری از شیء داشته باشد و مفاهیمی را
در ذهن خود شکل دهد .مفاهیم و تفسیرهایی که از این
واقعه در زمان کنونی ارائه میشود ،براساس تجربهها و
تههای ذهنی افراد است .افراد براساس تطبیق واقعه
پیشداش 
عاشورا با آنچه درباره آن در دوران کودکی ،شرکت در
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مراسمها و عزاداریها و همچنین آثاری که در جامعه درباره
آن تولید و توزیع شده است ،مفاهیمی را از این واقعه در
ذهن خود تصویر و الگوهای ذهنی خود را شکل دادهاند.
این الگوهای ذهنی در طول زمان براساس تجربههایی که
فرد براساس مشاهدات ،مطالعه ،تعامل با افراد مختلف و
همچنین استفاده از رسانههای مختلف کسب میکند ،تکامل
مییابندThellefsen, SØrensen &Thellefsen .
) (2011تجربه پیشین و جهان گفتمان را برای تفسیر بهتر
شیء معرفی کردهاند.
برخی از مفاهیم همچون «ظلمستیزی»« ،آزادگی»« ،انسانیت»،

شکل  -3مؤلفههای تأثیرگذار در شناخت و شکلگیری مفهوم

«زندگی بدون ذلت» و «حقطلبی (دفاع از حق و حقیقت)»

در ذهن یک فرد از یک شیء یا پدیده

در تمامی یادداشتها تکرار شده بود .این مفاهیم را میتوان
مفاهیم هسته نامید .مفاهیم هسته میتوانند مفاهیم اصلی در
ساخت پایگاه دانش هستیشناسی یک موضوع را شکل
دهند .همانگونه که

Thellefsen, SØrensen

) &Thellefsen (2011در پژوهش خود به این نتیجه
رسیدند که مفاهیم هسته ،دانش بیشتری نسبت به مفاهیم
دیگر به تفسیرگر منتقل میکنند.
براساس یافتههای پژوهش تفسیر نشانهها درون یک بافت
اجتماعی فقط به تفسیرگر فردی بستگی ندارد؛ بلکه وابسته
به بافت اجتماعی نیز است .یک فرد نمیتواند نشانهها را
براساس ترجیحهای شخصی خود تفسیر کند .بافتی که در
آن به سر میبرد ،قواعد اجتماعی و همچنین عادتها
محدودیتهایی را برای تفسیر ایجاد میکند.
براساس نتایج یافتههای گام اول و گام دوم پژوهش میتوان
به این نتیجه رسید که برای شناخت یک شیء ،شکلگیری
مفهوم در ذهن و ساخت الگوهای ذهنی فرد با سه جهان
مواجه است (شکل .)3

 .0جهان شخصی :این جهان ،جهانبینی ،اعتقاد ،باور،
روحیه و خلقیات فرد را شکل میدهد .جهان شخصی
حاصل دو جهان کودکی و اجتماع است .شناخت ابتدایی از
یک شیء در دوران کودکی فرد از طریق تعامل با اعضای
خانواده ،محیطی که در آن رشد یافته ،محیطی که در آن
پرورش یافته و همچنین اطالعاتی که در کودکی کسب کرده
است ،شکل میگیرد .فرد با ورود به محیط بزرگتر ،در
تعامل با دیگر افراد جامعه که فرهنگ ،زبان ،عادتهای
اجتماعی و شرایط فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی یکسانی را
تجربه کردهاند ،و همچنین با حضور در اجتماعات و
مراسمها ،مطالعه و پژوهش ،شنیدن خاطرات و تجربههای
زیسته سایر افراد و  ...الگوهای ذهنی خود را تکامل
میبخشد.
 .3جهان اجتماع :با گذشت زمان ،تغییراتی که در بافت
اجتماعی و شرایط مختلف سیاسی ،فرهنگی ،و اقتصادی رخ
میدهد و همچنین نوع حاکمیت و قدرت حاکم بر جامعه
میتوانند بر پیشداشتههای ذهنی فرد تأثیرگذار باشند و
الگوهای ذهنی فرد و مفاهیم شکلگرفته از یک شیء یا
پدیده تغییر یابد.
 .2جهان سومی که بر شکلگیری و شناخت فرد از پدیده و
یا شیء مؤثر بوده جهان فناوری است .این جهان ویژگی
عصر کنونی است .در این جهان ،از طریق ارتباط و تعامل
افراد با یکدیگر ،عواملی همچون انتشار نشانههای مختلف
درباره یک پدیده یا شیء توسط افراد مختلف ،جریانهای

مرادی و همکاران :تحلیل نشانهشناسانه از مؤلفههای مؤثر بر تفسیر و شکلگیری مفهوم جهت کاربست در هستیشناسی

فکری ،و افرادی که تأثیرگذاری بیشتری نسبت به سایرین
داشتهاند بر شکلگیری مفاهیم ،تغییر ،تکامل و یا حذف
مفاهیم تأثیر داشتهاند.
براساس آنچه ذکر شد ،پیشنهاد میشود که در طراحی
هستیشناسیها در موضوعهایی که بومی و بافتمحور
هستند به مفاهیمی که توسط خود کاربران استفاده ،و در
شبکههای اجتماعی و وبسایتهای تعاملی درج میشوند،
توجه داشت .عاشورا یک موضوع بافتمحور است .بدین
معنی که برای فهم و درک مفاهیم این موضوع فرد باید
شناخت نسبی در این زمینه داشته باشد .بنابراین ،پیشنهاد
میشود برای بازنمون بهتر مفاهیم این موضوع و ساخت
هستیشناسی بهجای استفاده از واژه یا کلمات متنی ،از
نشانههای تصویری و چندرسانهای استفاده شود که از
دیدگاه صاحبنظران ،تأثیرگذاری بسیار بیشتری نسبت به
کالم دارد ،و میتواند یک تداعی تصویری در ذهن فرد
مقابل ایجاد نماید .در طراحی هستیشناسیها باید به
ویژگیهای فردی کاربر اعم از پروفایل شخصی ،زمینه
پژوهشی ،و حتی اطالعات جمعیتشناختی وی اعم از
مذهب ،سن ،کشور و  ...توجه داشت و براساس این
ویژگیها و حتی رفتارهای اطالعیابی کاربر ،به ارائه معنای
مد نظر آنها در قالب نشانههای مؤثر پرداخت.
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Abstract
Purpose: To design a semantic network for Qajarid government documents through

categorization and establishing thesaurus relations
Method: The present research is applied in terms of purpose. Quantitative, qualitative, and exploratory
content analysis method are employed. Maxqda software was used to conceptualize the network and to
understand systematic and hierarchical relationship among concepts. By analyzing most frequently used
concepts in documents, a semantic network was drawn by coding. SPSS and Excel software are used in
the quantitative part.
Findings: In determining the main concepts of documents, we found that with 6920 sub-categories, the
highest frequency belongs to titles and positions of people. Considering its importance in the bureaucratic
structure of the time. Due to the importance of this concept in the bureaucratic structure, semantic network
resulted was drawn using thesaurus architecture (hierarchical, equivalence, dependent). Such semantic
networks are based on all main and sub-categories extracted from the concept of titles and positions. Main
categories include financial, military, royal court, administrative, religious and judicial titles and positions.
Financial positions with (34%) found to be the most frequent. One. Financial positions of Mostofi,
Mostofia-ol-Mamalek were most frequently used sub-categories
Conclusion: The semantic network drawn is one method of information retrieval that uses

semantic knowledge to determine thematic areas for analysis and conceptualization information
needs of researchers. This conceptual map helps developing a more precise and efficient ontology

for organization archival records. In the present study we attempted to adopt new strategies for
enclosing and mastering the conceptual vocabulary of Qajarid documents and constructing
patterns in the field of semantic relations in an understandable way for computers and retrieval
systems so that both indexers and searchers (subject matter specialists and terminologists) can
make good use of the breadth and context of the connection among concepts and ideas associated
with them.
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چکیده
هدف . :ترسیم شبکه معنایی اسناد دیوانی دوره قاجار از طریق مقولهبندی و برقراری روابط اصطالحنامهای هدف پژوهش است.
روش :پژوهش حاضر ،از لحاظ هدف کاربردی است که از روش تحلیل محتوای کمّی ،کیفی و اکتشافی استفاده شده است .برای
مفهومشناسی شبکهای و درک ارتباط سیستمانیک و تا حدودی سلسلهمراتبی میان مفاهیم از نرمافزار مکسکیودا استفاده شد .با
تحلیل و واکاوی پربسامدترین مفهوم اسناد دیوانی دوره قاجار از طریق کدگذاری مفاهیم اسناد شبکه معنایی حاصل از آن ترسیم
شد .همچنین از نرمافزارهای اس.پی.اس.اس .و اکسل در بخش کمّی پژوهش استفاده شده است.
یافتهها :باالترین بسامد فراوانی مربوط به مفهوم القاب و مناصب با فراوانی  6331مقوله فرعی یافت شد .با توجه به اهمیت این
مفهوم در ساختار دیوانساالری دوره قاجار ،ترسیم شبکۀ معنایی حاصل از آن براساس رابطههای معنایی اصطالحنامهای

(سلسلهمراتبی ،همارزی و وابسته) ارائه شده است .این شبکه معنایی براساس مقولههای اصلی و فرعی استخراجشده از القاب و
مناصب دیوانی ترسیم شد .مقولههای اصلی عبارتانداز :القاب و مناصب مالی-دیوانی ،القاب و مناصب نظامی-دیوانی ،القاب و
مناصب درباری-دیوانی ،القاب و مناصب دیوانی-دیوانی و القاب و مناصب شرعی و قضایی -دیوانی .همچنین پربسامدترین مقوله
اصلی مقوله القاب و مناصب مالی-دیوانی با ( 20درصد) و پربسامدترین مقولههای فرعی مناصب مستوفی و مستوفیالممالک از
مقوله مالی -دیوانی است.
نتیجهگیری :شبکه معنایی حاصل از این پژوهش یکی از روشهای بازیابی داده است که با استفاده از دانش معناشناسی به تعیین
موضوع ،تحلیل و مفهومسازی نیاز اطالعاتی پژوهشگران کمک میکند .همچنین کاربران اسناد به گستره موضوعی و در نهایت به
دانشگستری و تولید دانش در اسناد دیوانی دوره قاجار پیمیبرند ترسیم نقشه معنایی اسناد دیوانی دوره قاجار در موضوع
مطالعات اسناد دیوانی دوره قاجار ،شروعی برای هوشمندسازی ،خودکارسازی و کارآیی بیشتر هستیشناسی تخصصی مطالعات
آرشیوی است .در پژوهش حاضر تالش شد برای دستیافتن به راهکارهای نوین احاطه و تسلط بر دایرة مفهومی واژگان اسناد
دیوانی ،الگوهای ادراکی در روابط معنایی اسناد ،بهصورتی قابل فهم ،برای رایانه و نظامهای ذخیره و بازیابی ساخته شود ،بهطوری
که هم نمایهساز و هم جستجوگر (متخصصان و اصطالحشناسان موضوعی) بتوانند از گستردگی و زمینه ارتباط میان مفاهیم آن و
اندیشههای مرتبط با این مفاهیم بهخوبی بهره گیرند.
کلیدواژهها :شبکههای معنایی ،بازیابی داده ،مقولهبندی بازیابی اطالعات ،اسناد دیوانی ،قاجاریه ،آرشیو ملی ایران

استناد به این مقاله:
نعیمی ،صدف؛ بابالحوائجی ،فهیمه ؛ حریری ،نجال؛ حسینی بهشتی ،ملوکالسادات ( .)0011ترسیم شبکه معنایی مفاهیم اسناد
دیوانی دوره قاجار (مطالعه موردی:پایگاه اسناد آرشیو ملی ایران) ..فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات:)3( 23 ،
.61-01
10.30484/NASTINFO.2021.2855.2047
دریافت0011/12/13 :؛ پذیرش0011/10/15 :
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مقدمه

معنایی 0میان گونههای معنایی ،تعریف کردهاند .در نظریۀ

شبکۀ معنایى به نمایش روابط درونی و بیرونی یک موضوع

شبکۀ معنایی فاصلۀ معنایی میان دو مفهوم با جایگاه آنها در

میپردازد .روابط درونی ،بیان ماهیت و حدود یک موضوع و
تبیین ارگانیسم درونی و رابطۀ مؤلفههای تشکیل دهندة آن با
هم است .برای ترسیم روابط بیرونی به نوع ارتباط بین

ذهن ارتباط مستقیم دارد ،به این معنی که هر چه دو مفهوم
در روابط سلسله مراتبی ،از یکدیگر فاصله بیشتری داشته
باشند ،در ذهن نیز به همان نسبت دورتر از یکدیگر قرار
3

موضوع با سایر موضوعها توجه می شود (خامهگر ،0233

دارند .طبق ،فرضیۀ اولیۀ کولین( )0336معنای یک واژه را

.)363

میتوان با استفاده از ساختاری صوری نمایش داد و بر مبنای

شیبکه معنیایی رویکیردی چندگانیه بیرای نشیان دادن

آن دانش ذهنی هر شخص را بهصورت یک نقشه با نقطهها

دیدگاههای ییک زمینیه موضیوعی ،درک مفیاهیم میرتبط

و گرههایی مشخص نمود که هر یک بیانگر مفهوم خاصیاند

به یکدیگر ،روابط میان مقولیههیای هیم موضیوع ،پیونید

و با خطوطی به مفاهیم یا گرههای دیگر مرتبطاند

و ایجییاد روابییط معنییایی میییان واژگییان و مقولییههییای

(پهلواننژاد و سرسرابی .)00 :0231
مطابق با نظریۀ شبکههای معنایی ،معنی از ساختار

فرعی موضوعی است ).)Gurevych,2005
یکی از ساختارهای نمایش دانش که بهطور گسترده در

جداشدنی نیست ،معنی یک مفهوم ،دست کم تا حدودی

هوش مصنوعی استفاده شده است گراف (نمودار) مفهومی

بهواسطۀ ارتباطش با دیگر مفاهیم شناخته میشود

است .شبکه یا گراف مفهومی ،معنا و مفهوم را به شکلی بیان

((Steyvers & Tanboam, 2005

میکند که از نظر منطقی دقیق ،قابل خواندن بهوسیلۀ انسان

همچنین شبکه معنایی یکی از مؤثرترین روشها جهت

و از نظر محاسبهای یا رایانهای ،قابل کنترل است .گراف

تبدیل افکار ساماندهی نشده و پراکنده به ساختاری منسجم

مفهومی از جنبۀ زبان میانی ،صورتگراییهای رایانه محور

و نقشه دیداری است .بنابراین در هنگام مشخص کردن و

را به زبان طبیعی یا از زبان طبیعی به صورتگراییهای

پیدا کردن ارتباط بین زیر مجموعهها بهراحتی میتوان

رایانه محور ترجمه میکند و از جنبۀ نمایش گرافیکی ،نقش
یک زبان صوری را برای بیان خصوصیات بهشکل گرافیکی
بازی میکند .گرافهای مفهومی در بازیابی داده ،طراحی
پایگاه دادهها ،سیستمهای خبره و پردازش زبان طبیعی

اشکاالت موجود را یافت و ارزیابی کرد .در واقع این مرحله
مهمترین مرحله برای دستیابی به هدف اولیه طراحی
شبکههای معنایی است( .بتولی و حسینی بهشتی.)0235 ،
2

) Budanitsky & Hirst (2006از دو اصطالح پیوند و
0

کاربرد دارند (رضایی چگینی.)30 ،0230

لبه برای اشاره به رابطههای میان گرهها استفاده میکنند.

از نظر) ) Sowa, 2009شبکههای معنایی نمادی گرافیکی

پیوند ،هنگام تأکید بر جنبۀ طبقهبندی شبکه و لبه هنگام

برای نمایش دانش هستند که در قالب گرهها و کمانهای

تأکید بر جنبههای الگوریتمی یا تئوری گرافیکی کاربرد دارد.

بههمپیوسته ترسیم میشوند .نخستین کاربرد شبکههای

تالشهای اخیر در کشف واژگان و موضوعهای قرآن با

معنایی در هوش مصنوعی و ترجمه ماشینی بوده است ،اما

استفاده از شبکه معنایی نیز قابل توجه هستند؛ مانند رسم

بعدها موضوعهای فلسفه ،روانشناسی و زبان شناسی بسیار

شبکه معنایی واژه فتنه (عچرش و کهندل جهرمی)0230،

از آن بهره بردهاند .وجه اشتراک تمام شبکههای معنایی،

شبکه معنایی مفاهیم اخالق اجتماعی (حسومی و دیگران،

نمایش گرافیکی آنهاست که هم در زمان عرضه دانش و هم
با پشتیبانی سیستم خودکار ،حین استدالل دربارة دانش،
میتوانند سودمند باشند .ولی نژادی و دیگران (،)0233
شبکۀ معنایی را یک سری از روابط معمول و مهم یا روابط

1

Semantic relation
Qulian, 1966
3
link
4
Edge
2
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 ،)0234تحلیل محتوای کیفی شبکه معنایی واژه قدرت

نتیجه کار دیوانیان و نظام اداری تحت امرآنهاست (رضایی،

درقرآن کریم (عترت دوست.)0234 ،

.)0231

بنابراین میتوان گفت شبکه معنایی همان روابط مفهومی
میان واژگان در متون و اسناد است که بهوسیلۀ آن روابط
معنایی شکل میگیرد .ایجاد ارتباط معنایی میان مفاهیم
موجود ،در کنار شیوههای مرسوم نمایهسازی دراسناد،

در ساختار دیوانی دوره قاجار پادشاه سرچشمۀ تمام
اقتدارات است و تمام مناصب دولتی متعلق و در تحت
اوست .پادشاه نیز رئیس تمام ادارات دولتی است ،و مأمور
کردن تمامی صاحب منصبان از جمله امور نظامی ،ادارات

میتواند راه حل بازنمایی هرچه بیشتر و دقیقتر محتوای

مالیه و نیز ادارة عدلیه و گروهی از روحانیون و تمام ادارات

اسناد دیوانی باشد .همچنین مفهومسازی تاریخی،

در ریاست و نظارت پادشاهاند و نیز پادشاه از حالت

اصطالحات و نمایههای اسناد جز با زمینه و زمان سند و

روحانیۀ ملت و صنایع و علوم و فواید عّامه مواظب است و

تحوالت سیاسی و اجتماعی آنها قابل تطبیق و قیاس

تمام مأمورین و ارکان و رجال دولت از جانب او انتخاب و

نیست( .روستایی .)0233 ،بر این اساس از طریق ایجاد
شبکه معنایی میتوان ،به ساختار پژوهشهای علمی و

معیّن میشوند (ورهرام.)0235 ،
منظور از اسناد دیوانی در این پژوهش کلیه اسناد تاریخی
نظام دیوانساالری دوره قاجار است که از ابتدای تاجگذاری

تاریخی ،مقولهبندی مفاهیم اسناد دیوانی ،درک روابط پنهان

آقامحمدخان قاجار تا پایان عهد ناصری ()0301-0202

و دیداریسازی داده دست یافت .همچنین با غنیسازی

قمری در پایگاه اسناد آرشیو ملی ایران نگهداری میشوند.

روابط معنایی و تأمین محتوا راهکار الزم برای ایجاد نرم

به نظر میرسد بررسی شناسایی و استخراج و تشکیل شبکه

افزار بازیابی اسناد دیوانی حاصل میشود.

معنایی ،از طریق برقراری روابط اصطالحنامهای که درواقع
مجموعهای از روابط معنایی هستند برای پربسامدترین

درباره ارزش وجودی و کاربردی اسناد آرشیوی در مقایسه

مفهوم اسناد دیوانی دوره قاجار ،میتواند توصیفکننده

با اقسام دیگر منابع تحقیق و پژوهش باید گفت که این گونه

چگونگی استفاده از شبکهها و هدایت کاربران به سوی

اسناد و مدارک نه تنها وسیله مقتضی برای درک تاریخ و

اصطالح مناسب در جهت بازنمایی محتوای منابع اطالعاتی

شناخت تحوالت اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی هر

مانند اسناد آرشیوی است.

جامعه است ،بلکه حاصل فعالیتها و عملکرد و

اهداف و سواالت پژوهش

تصمیمگیریهای مدیران وقت است (فداییعراقی.)0233 ،

در این پژوهش ،تالش شده است ،از طریق شناسایی،

با سنجش اسناد دیوانی دوره قاجار حقایق بسیاری در زمینه

استخراج ،مقولهبندی مفاهیمِ مرتبط با مفهوم القاب و

نظام اداری و دیوانساالری این دوره بدست میآید که بدون

مناصب دیوانی بهمنزلۀ پربسامدترین مفهوم اسناد دیوانی

شک دانستن آن برای نسلهای کنونی و آینده در

دوره قاجار تعریفهای پنهانِ اصطالحات و روابط مفهومی

تصمیمگیریها سودمند است ،و این اسناد از منابع مهم و
ارزشمند مراکز آرشیوی هستند .اسناد دیوانی یکی از

آشکار شوند .از آنجا که شبکه معنایی یکی از روشهای
بازنمایی داده است ترسیم این روابط با شناسایی و کشف
روابط میان مفاهیم کلی و زیرمقولهها و طبقهبندی پر

تولیدات مهم نظام دیوان ساالری و از منابع ارزشمند برای

بسامدترین مفهوم اسناد دیوانی دوره قاجار صورت گرفت.

پژوهش در تاریخ تحول نظام اداری و دیوانی است

در این پژوهش تالش شد به دو پرسش پیش رو پاسخ داده

(جعفریان و شعیبی عمرانی .)0234 ،در واقع اسناد دیوانی

شود:
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 )0مفاهیم اصلی ،فرعی ،و کلیدی مفهوم القاب و مناصب

پیشینه پژوهش

دیوانی دوره قاجار (پربسامدترین مفهوم) اسناد دیوانی

در زمینییه پییژوهشهییای دیوانسییاالری و اسییناد دیییوانی

کدامند؟

دوره قاجیییییار ،خسییییییروبیگى( )0234و خیییییانیزاده

 )3شبکههای معناییِ حاصل از رابطههای اصطالحنامهای

( )0243و سیییام ( )0232در تشیییکیالت اداری ،نظیییامی،

میان مفاهیم مربوط به مفهوم القاب ومناصب دیوانی دوره
قاجار چگونه است؟
 )2شبکههای معنایی حاصل از مقولههای موضوعی
استخراج شده از پربسامدترین مفهوم موضوعی اسناد دیوانی
دوره قاجار تا پایان عهد ناصری چگونه است؟
هدف اصلی این پژوهش ترسیم شبکه مفهومی و تحلیل
ساختار موضوعی مفاهیم اسناد دیوانی دوره قاجار در پایگاه
اسناد آرشیو ملی ایران بهمنظور شناسایی مفاهیم این
موضوع ،و ارتباط معنایی بین آنها است ،تا بتوان ضمن
تحلیل موضوع از طریق تحلیل محتوایی اسناد دیوانی،
شناسایی پربسامدترین مفاهیم اصلی مطرح در اسناد دیوانی؛
و ترسیم شبکه معنایی از طریق برقراری روابط
معنایی(سلسلهمراتبی) به بازنمایی هر چه بیشتر و دقیقتر
ارتباطات معنایی میان مفاهیم اسناد دیوانی دوره قاجار
پرداخته شود.

و فرمییاننویسییی دوره قاجییار بییه معرفییی مناصییب مهییم
دوره قاجییار شییامل مناصییب صییدراعظم ،وزیییر مالیییه،
وزیرجنیییگ ،منشییییالممالیییک و وزییییر امورخارجیییه،
سییییرتیل اول ،سییییرهنگ ،یییییاور ،وکیییییلباشییییی،
موزیکیییانچیباشیییی ،یوزباشیییی ،قراسیییورانباشیییی،
مسییتوفیالممالییک ،مسییتوفی ،مهییردار ،مییذهبباش یی و
لشییکرنویسباشیی بییهمنزلییۀ مناصییب عییالی دیوانسییاالری
و نظامی پرداختیهانید .بنیابراین از طرییق بررسیى تیاریخ
مناصیب عیالی مییتیوان بیه ویژگیىهیا ،تشیکیالت و
جرییانهیاى اثرگیذار ،نهادهیا و نظیامنامیههیاى ادارى و
میوارد میرتبط بیا سیاختارِ نظیاممنید دیوانسیاالری اییران
در عصر قاجار پی برد.
محمدی و ثمرهحسینی ( )0230در پژوهشی با عنوان
«تحلیل ساختار براتهای دیوانی دوره قاجار» با تحلیل
محتوای 011برات دیوانی دوره قاجار دریافتند مناصبی چون
مستوفیالممالک ،مستوفی ،براتگیر و براتدار از مناصب

از مزایای این پژوهش میتوان موارد ذیل را نام برد:

مهم و تاثیرگذار در صدور براتهای دیوانی است.

 .0ارائه یک ساختار سلسله مراتبی معنایی از اسناد دیوانی

در زمینه شبکه معنایی نوذری( )0230در پژوهشی با عنوان

(براساس اسناد نمایهسازی شده در پایگاه آرشیو ملی ایران)

" کاربرد شبکه معنایی در بازیابی شعر" با استفاده از روش

و کمک به ساختاردهی موضوعی اسناد دیوانی برای استفاده

تحلیل محتوای کمی و کیفی ،شبکه معنایی میان ابیات حافظ

در نمایهسازی و بازیابی اسناد.

را ترسیم کرده است .وی در پژوهش خود با تعیین فراوانی

 .3راهنمای کاربران برای تعیین موضوع ،تحلیل ،مفهوم
سازی نیاز اطالعاتی پژوهشگران و کمک به کاربر اسناد
برای درک گستره موضوعی.
 .2هدایت کاربران به جستجوی مفاهیم مرتبط ،از طریق
برقراری نظام ارجاعات میان مفاهیم اسناد دیوانی بهصورت
سلسله مراتبی وهم ارزی و کمک به کارآمدی بازیابی داده .
 .0ایجاد ابزاری مناسب برای استناد نمایهسازان و متخصصان
این موضوع با غنیسازی روابط معنایی و ترسیم اولین شبکه
معنایی در نمایههای موضوعی اسناد دیوانی دوره قاجار در
ایران.

مفاهیم ،دستهبندی ،ایجاد روابط میان آنها ارتباطی
سیستماتیک و تا حدودی سلسه مراتبی میان مفاهیم ابیات
 351غزل حافظ برقرار کرده است.
درپژوهشهای دیگر در این موضوع عچرش و کهندل
جهرمی( )0230با رسم شبکه معنایی واژه فتنه و در
پژوهشی دیگر عترت دوست ( .)0234با تحلیل محتوای
کیفی شبکه معنایی واژه قدرت درقرآن کریم و حسومی و
دیگران ( )0234با ترسیم شبکه معنایی مفاهیم اخالق
اجتماعی قرآن کریم با استفاده از روش تحلیل محتوا ،به
کدگذاری و مقولهبندی مفاهیم قرآن کریم پرداختهاند .ایشان
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پس از طبقهبندی آیات در مقولههای استخراج شده شبکه

این روشها عبارتند از :گروه درختی ،نمودار راهبردی و

معنایی آیات را براساس موضوعهای مدنظر ،ترسیم نموده

نقشههای شبکه اجتماعی .این مطالعه ،فاصله یا شکاف

اند.

دانش را در این زمینه نشان میدهد و نقشههای شبکه

هاتفیمستقیم و همکارانش ( )0233در پژوهشی با عنوان

اجتماعی ،روابط درونی را در میان موضوعات تفسیر میکند .

"نقشهی مفهومی خانواده در ایران " با تحلیل شرایط

نتایج کلی پژوهش آنها نشان داد تلفیق این سه روش باعث

معنادار مفاهیم نوشتهشده در پشتوانه انتشاراتی منابع

کیفیت طرحها ،وضوح تصویر و قابل اجرایی کردن آن در

موضوعی مطالعات زنان ،نقشه مفهومی آن را به دست

شبکه مفهومی و توسعه موضوعات زمینههای خاص

آوردند .یافتههای پژوهش حاکی از آن است که مفهوم

میشود.

خانواده مفهوم هسته در موضوع مطالعات زنان را تشکیل

) Ku Ruhana (2012در پژوهشی با عنوان نمایش شبکه

میدهد.

معنایی موضوعات مربوط به زنان از قرآن کریم ،06اصطالح

حسومی و دیگران ( ،)0234نریمانی و طاهرینیا ()0233

مرتبط با زن را در سورهها و آیههای مرتبط با آن شناسایی

وعلیاکبری ( )0233در پژوهشهای خود در " ترسیم

کرد و شبکه ی معنایی آن را ترسیم کرد.

شبکهی معنایی" با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی و

) Chen (2020پژوهشی با عنوان "غنیسازی معنایی

کیفی از طریق کدگذاری با نرمافزار مکسکیودا 0پرداخته اند.

دادههای پیوندی در مواد آرشیوی" ،برای استفاده از فراداده

) Bekhti (2010معتقد است فرایند بازیابی داده با بهره
از رابطههای معنایی میان مفاهیم می تواند بهبود یابد .وی
موتور جستوجوی "کرسه "3را که براساس گرافهای
مفهومی مطابق با ایکس ام .ال 2و آر.دی.اف 0کار میکند
پیشنهاد داده است .منبع ارجاعی برای تشکیل شبکۀ معنایی
این پژوهش ،حافظۀ پروژه 5سازمانی است .این منبع نه تنها
یک آنتولوژی موضوع ،با ایجاد پیوندهایی به اسناد مرتبط،
بلکه یک شبکۀ معنایی است که با برقراری پیوند دقیق
مفاهیم موجود در متن پروژه و اصول طراحی ساخته شده
است .رویۀ بازیابی داده براساس رابطههای معنایی میان این
مفاهیم قرار دارد و از این رو می تواند ،دستیابی به داده متنی
را باعث شود.
)Yang, Wu & Cui (2012

برای عالقهمندان به اسناد و نقاشی تاریخی چن چونگ در
پایگاه موسسه آرشیوی تاریخ تایوان انجام داد .وی از طریق
مدل دادهای یورپنیا  6به غنیسازی و برقراری روابط معنایی
بین دادههای ناهمگن آرشیو و موزه پرداخته و برای حفظ
ساختار و زمینه سلسلهمراتبی عناصر و توصیفگر آرشیوی،
همچنین غنیسازی دادههای معنایی و اتصال دادهها از منابع
گوناگون چهار روش برای غنیسازی معناشناسی دادهها
پیشنهاد داده است )0 :استفاده از واژگان خارجی(واژگان
مترادف و متضاد پایگاه اسناد موسسه آرشیو تاریخی تایوان)
برای بازیابی بهتر اسناد  )3سازگاری پیوندهای عناصر
درونی اسناد با داده پیوندی سایر منابع )2معرفی موضوعهای
مناسب برای توصیفگرهای متنی  )0استفاده ازعناصر
توصیفگر استخراج شده از متن اسناد برای بازیابی بهتر

در پژوهشی،

ساختارهای موضوعی را با روش تحلیل همواژگانی بهمنظور
دیداریسازی شبکه مفهومی و توسعه رشتهها و زمینههای

اسناد .نتایج میتواند به بهترین روش برای توسعه دادههای
مرتبط برای مواد آرشیوی مرتبط با هنر کمک کند.

علمی ،مطالعه کردند .زمینه مطالعهاین پژوهش انفورماتیک

) Caled, et al. (2019در پژوهشی با عنوان «ایجاد

پزشکی بود .آنها سه روش تصویرسازی را مقایسه کردند.

شبکه برچسب سلسلهمراتبی برای طبقهبندی چند برچسبی
یورووک 4در اسناد حقوقی» به ایجاد شبکهای که پیشبینی

1

MAXQDA
.Corese
3
XML
4
RDF
5
Project memory

همزمان سه سطح اصطالحنامه را فراهم میکند در این شبکه

2

Europeana
EuroVoc.

6
7
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مقولههای فرعی ،با مفاهیم اصلی اسناد مطابقت دارند.

چارچوب حاکم بر آنها را کشف میکند (قائدی و گلشنی،

توصیفگرهای یورووک (اصطالحنامهای که توسط دفتر

.)0235

انتشارات اتحادیه اروپا برای توصیف و نمایهسازی اسناد

در پژوهش حاضر برای گردآوری دادهها از روش تحلیل

حقوقی استفاده میشود) نمایش واژگان مفاهیم در یک زبان

محتوای کمی و کیفی و اکتشافی ،برای کشف مفاهیم اصلی

معین هستند .هر توصیفگر دقیقاً به یک یا چند میکرو

و تشکیل مقولهها و زیرمقولههای اسناد دیوانی و برقرار

اصطالحنامه تعلق دارد و هر اصطالح میکرو اصطالحنامه به

کردن رابطه میان مفاهیم ،و در نهایت ،ترسیم شبکۀ معنایی

یک موضوع خاص اختصاص داده میشود .برای مثال ،برای

بهره بردیم.

توصیفگر فرانسه ،بهمنزلۀ میکرو اصطالحنامه کلمه اروپا،

به نظر میرسد اسناد دیوانی دوره قاجار دارای الیهای درونی

جغرافیای سیاسی و جغرافیای اقتصادی شناسایی شده است.

و پنهانی است که باید برای درک واقعیات اسناد ،بر اساس

این سه شناسه میکرو اصطالحنامه به دامنه جغرافیا تعلق

یک روش علمی مطالعه شوند .این روش قابلیت این را دارد

دارند؛ بنابراین ،از هر توصیفکننده یورووک ،و دامنههای

که مفاهیم بهدستآمده را بسط ساختاری داده و طبقهبندی

مربوطه استخراج شده است.

کرده و در نهایت بهصورت شبکه معنایی به کشف روابط

مروری بر کارهایی که تاکنون در اسناد آرشیوی انجام شد

میان مفاهیم بپردازد.

نشان داد که پژوهش در زمینه سازماندهی اسناد آرشیوی

«مقوله» عنوان کلیدی و کلی است و دستهای از مفاهیم

مکتوب و بهطور خاص ترسیم شبکه معنایی در اسناد دیوانی

مرتبط یا مشابه که برای بخش اصلی یا بخش فرعی 0از یک

انجام نشده است ،مطالعه پیشینهها نشان میدهد که انجام

واژگان طبقهبندی شده 3به کار میرود .در واقع ،واحدهای

پژوهش حاضر ،در مقایسه با پژوهشهای دیگر برای کشف

بنیادین واژگان طبقهبندی شده با مفاهیم اصطالحنامه

روابط میان مفاهیم و ترسیم شبکه معنایی بین مفاهیم و

متناظرند .گاهی اوقات ،معنای یک مقوله ،متشکل از مفهومی

مقولههای موضوعی اسناد دیوانی مفید است .همچنین در

واحد یا ترکیبی از مفاهیم ،در وجه امری بیان میشود تا

کاهش پیچیدگی در درک مفاهیم ،تعیین موضوعها و تسهیل

مضمون را به شکلی متقاعدکننده منتقل کند(ISO 25964,

در بازیابی بهتر و دقیقتر اسناد دیوانی و نهایتاً در راستای

) 2013در پژوهش حاضر نیز مقولهها عناوین کلی و

تأمین نیازهای اطالعاتی پژوهشگران اسناد میتواند مناسب

کلیدی ،مفاهیم اصلی اسناد دیوانی هستند و اعمتر از

باشد.

زیرمقولهها در نظر گرفته شدهاند.
«زیرمقوله» عنوانی است که هر کدام از موضوعات مطروحه

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است ،و از نظر روش،
ترکیبی است از روش تحلیل محتوای کمی ،کیفی و
اکتشافی.
تحلیل محتوا از روشهای تحقیق مناسب و علمی برای
کشف الیههای درونی اسناد دیوانی است .این روش از
مهمترین روشهای شناسایی و جمعآوری دادهها ،با توجه
به موضوع ،شرایط و هدف پژوهش است .بهعبارت دیگر،
روش مناسب برای تبیین دیدگاهها و اندیشهها ،است .روش
تحلیل محتوا با تجزیه و تحلیل مفاهیم و گزارههای
استخراج شده از متن ،جهتگیری و نقش هر کدام را بیان و

در متن را شامل میشود .برای سهولت سنجش هر متن،
موضوعهای استخراج شده در مرحله اول ،در قالب عناوینی
جزئیتر نوشته میشوند که به آن عناوین ،موضوعهای فرعی
گویند .این موضوعهای فرعی که توسط تحلیلگر استخراج
شدهاند ،الیههای درونی متن را آشکار میسازند .در این
پژوهش ،زیرمقولهها همتراز نمایههای موضوعی اسناد
هستند.
2

«مفهوم» یعنی واحد اندیشه و گروهی از مفاهیم که بر
اساس معیاری مشخص ،مثالً ارتباط با یک موضوع خاص،
1

subdivision
2
taxonomy
3
Unit of thought
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گزینش شده باشند ،بهمنزلۀ گروه مفهومی نامیده میشوند

نمایههای موضوعی از اسناد دیوانی پایگاه اسناد

) .(ISO 25964, 2013در پژوهش حاضر نیز گروهی از

آرشیو ملی ایران.

مفاهیم بهدلیل تعلق به یک موضوع مشخص ،مثالً مفهوم

 .2اسناد دیوانی از لحاظ موضوعی تحلیل شدند .واحد

نهادهای دیوانی و مفهوم یا القاب و مناصب دیوانی ،گروه

ثبت «موضوع» یا «موضوعهای» اسناد دیوانی دوره

مفهومی یا مفاهیم نامیده میشوند.

قاجار تا پایان عهد ناصری است .مبنای تعیین

«موضوع» یا «مضمون» از شکلهای مهم واحد ثبت در

موضوع ،مفاهیم اصلی اسناد دیوانی است که

تحلیل محتوا است .تحلیل محتوای موضوعی ،شناسایی

فراوانی موضوعها بهتفکیک مقولهها و مقولههای

موضوعها و میزان فراوانی آنها در یک متن است (باب

فرعی سنجیده میشوند.

الحوائجی.)0246 ،

 .0استفاده از نرم افزار مکسکیودا برای وارد کردن

بهمنظور انجام این پژوهش ،بر اساس فن تحلیل محتوا،

مقولهها ،مقولههای فرعی ،ایجاد کدها و در نهایت

جدولهای تحلیل محتوا تشکیل شده و سپس مقولهها و

ارتباط بین این مقوالت ،برای ترسیم شبکه معنایی

زیرمقولههای مفاهیم اسناد دیوانی استخراج شدند.

پربسامدترین مفهوم اسناد دیوانی دوره قاجار.

فرآیند انجام این تحقیق ،جامعه پژوهش و ابزارهای هر
مرحله به شرح ذیل است:
 .0جامعه اولیه پژوهش مقولهها و زیرمقولههای
بهدستآمده از اسناد دیوانی دوره قاجار تا پایان
عهد ناصری در پایگاه اسناد آرشیوی ملی ایران
است ،که شامل  03111سند دیوانی بود که از
تاریخ تاجگذاری آقامحمدخان قاجار تا پایان عهد
ناصری ( 0202-0301قمری) در پایگاه آرشیو
ملی نمایهسازی شده بود .همه اسناد دیوانی این
دوره تاریخی سنجش شدند .در این مرحله،
جامعه پژوهش بهصورت هدفمند و بدون
نمونهگیری انتخاب شد.
در مرحله بعد سنجش جامعه پژوهش براساس
فراوانی  6331مقوله فرعی که به مفهوم القاب و
مناصب دیوانی (پربسامدترین مفهوم) اختصاص
دارد انجام شد .این بخش از مجموع 03436
زیرمقوله بهدستآمده از اسناد دیوانی دوره قاجار
تا پایان عهد ناصری در پایگاه اسناد آرشیو ملی
ایران ،از پژوهش (نعیمی )0233 ،حاصل شده
است.
 .3سنجش محتوای عناوین اسناد و چکیده محتوای

 .5کدگذاری دادهها طی دو مرحله کدگذاری باز 0و
کدگذاری محوری 3انجام شده است .در مرحله
کدگذاری باز  334کد حاصل شد .کدهای باز
بدون در نظر گرفتن روابط تلقی میشوند این
کدها از واحد متن پژوهش که شامل عنوان،
چکیده و توصیفگرهای پیشنهادی و استفاده
نمایهسازان در پایگاه اسناد آرشیو ملی ایران است،
بهدست آمد.
 .6کدهای حاصل از مرحله کدگذاری باز با یکدیگر
مقایسه شدند .برای ثبت و ضبط واژگان مترادف
و شبهمترادف و تعیین نمایههای رایجتر و ارجاعی
مرتبط با شبکه معنایی پژوهش بر اساس
اصطالحنامه اصفا (خسروی و قدیمی  )0235 ،و
اصطالحنامه جامعهشناسی (باربارا و میشل،
 .)0233موارد مشابه و مرتبط با یکدیگر ادغام
شدند و سپس به هرکدام عنوان مناسبی اطالق
گردید و  040عنوان کد محوری شکل گرفت.
 .4تحلیل نمایههای موضوعی حاصل از کدگذاری
محوری بهمنظور ایجاد یک مقولهبندی موضوعی
و مفاهیم اصلی اسناد دیوانی بر اساس پشتوانه
سندی.

اسناد و توصیفگرهای موضوعی پیشنهادی و
استفاده شده نمایهسازان ،و استخراج فراوانی

Open Coding
Axial Coding

1
2
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 .3شناسایی موضوعات اصلی و فرعی نمایههای

جدول -0مفاهیم اصلی اسناد دیوانی دوره قاجار تا پایان عهد
ناصری

موضوعی بهمنظور قرار گرفتن در یک مفهوم
ردیف

مشترک.
 .3ثبت و ضبط واژگان مترادف و شبهمترادف و تعیین
نمایههای رایجتر و ارجاعی مرتبط با شبکه معنایی
پژوهش بر اساس اصطالحنامه اصفا و
جامعهشناسی .میزان فراوانی نمایهها بر اساس
پشتوانه سندی آنها صورت گرفت.

اسناد دیوانی دوره قاجار تا پایان

تعداد

1

مفهوم اصطالحات دیوانی دوره

2

مفهوم القاب و مناصب دیوانی

3

مفهوم عناصر و گونههای اسناد

قاجار تا پایان عهد ناصری به پنج مقوله عمده

ناصری

القاب و مناصب مالی ،القاب و مناصب دیوانی)
تفکیک شدند.

6331

25/%3

دوره قاجار تا پایان عهد ناصری

بهمنزلۀ مفهوم اصلی و پربسامد اسناد دیوانی دوره

نظامی ،مفهوم القاب و مناصب شرعی و حقوقی،

6300

20/%3

قاجار تا پایان عهد ناصری

دیوانی دوره قاجار تا پایان عهد

(مفهوم القاب و مناصب درباری ،القاب و مناصب

درصد

عهد ناصری

 .01کدگذاری محوری طی دو مرحله صورت گرفت.
در مرحله دوم مقوله القاب و مناصب دیوانی

مفاهیم اصلی

فراوانی

4

مفهوم نهادهای دیوانی دوره قاجار

3631

2005

02/%3

04/%0

تا پایان عهد ناصری
جمع

03436

%011

 .00روابط معنایی اصطالحنامهای بین پربسامدترین
نمایههای موضوعی که شامل روابط سلسهمراتبی
و همبستگی (وابستگی) است بر اساس اصول
اصطالحنامه اصفا و اصطالحنامه جامعهشناسی
تعیین شد.
 .03شبکه معنایی پربسامدترین مفهوم اسناد دیوانی
دوره قاجار تا پایان عهد ناصری ترسیم شد.
 .02برای تجزیه و تحلیل دادهها و ترسیم نمودارهای
مفهومی از نسخه  31نرمافزار اس.پی.اس.اس 0و
اکسل 3استفاده شد.

بر اساس نتایج جدول  0از مجموع  03363زیرمقوله درزمینه
اسناد دیوانی دوره قاجار تاپایان عهد ناصری درپایگاه اسناد
آرشیو ملی ایران ،بهترتیب  25/3( 6333درصد)
زیرمقولههای مرتبط با مفهوم القاب و مناصب دیوانی6300 ،
(20/3درصد) زیرمقولههای مرتبط با مفهوم اصطالحات
دیوانی04/0( 2005،درصد) زیرمقولههای مرتبط با مفهوم
نهادهای دیوانی 02/3( 3631 ،درصد) زیرمقولههای مرتبط
با مفهوم عناصر و گونههای اسناد دیوانی میباشد.
 .2مقوله بندی مفهوم القاب و مناصب دیوانی دوره قاجار

یافتههای پژوهش

بهمنزلۀ پربسامدترین مفهوم اسناد دیوانی دوره قاجار تا پایان

 .0مفاهیم موضوعی اصلی اسناد دیوانی دوره قاجار تا پایان

عهد ناصری چگونه است؟

عهد ناصری موجود در پایگاه اسناد آرشیو ملی ایران
کدامند؟

SPSS
Excel

1
2
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همان گونه که دادههای نمودار 3نشان میدهد مقوله القاب و
مناصب مالی-دیوانی ،در مجموع به  03زیرمقوله طبقهبندی
شده است که بیشترین فراوانی به زیرمقولههای «مستوفی» با
 0530فراوانی ( 66/33درصد) اختصاص دارد و زیرمقوله
بعدی بهترتیب با بیشترین فراوانی «مستوفیالممالک» با 503
فراوانی (32درصد) میباشد .بنابرین مناصب مستوفی و
نمودار -0فراوانی مقولههای مفهوم القاب و مناصب دیوانی
دوره قاجار تا پایان عهد ناصری

بر اساس یافتههای نمودار  0مشخص گردید که
پربسامدترین مقوله موضوعی مفهوم القاب و مناصب اسناد
دیوانی دوره قاجار تا پایان عهد ناصری بهترتیب :مقوله
القاب و مناصب مالی-دیوانی با فراوانی 20( 3236درصد)،
مقوله القاب و مناصب نظامی-دیوانی با فراوانی 0035
( 33/2درصد) ،مقوله القاب و مناصب درباری-دیوانی با
فراوانی  33/0( 0533درصد) ،مقوله القاب و مناصب
دیوانی-دیوانی با فراوانی 03/5( 343درصد) ،مقوله القاب و
مناصب شرعی و قضایی -دیوانی با فراوانی 3/0( 623
درصد) میباشد .بدین ترتیب مقوله القاب و مناصب مالی-
دیوانی پربسامدترین مقوله از مقوالت مفهوم القاب و
مناصب را به خود اختصاص داده است.

مستوفی الممالک از پربسامدترین زیرمقولههای اسناد دیوانی
دوره قاجار تا پایان عهد ناصری است.
 .2شبکههای معنایی حاصل از مقولههای موضوعی استخراج
شده از پربسامدترین مفهوم موضوعی اسناد دیوانی دوره
قاجار تا پایان عهد ناصری چگونه است؟
بر اساس یافتههای پرسش اول و دوم مشخص شد مفهوم
القاب و مناصب دیوانی دوره قاجار تا پایان عهد ناصری
پربسامدترین مفهوم اسناد دیوانی است .شبکههای معنایی
حاصل از رابطههای معنایی اصطالحنامهای(سلسسه مراتبی،
هم ارزی،وابسته) میان مقولههای موضوعی مفهوم القاب و
مناصب دیوانی دوره قاجار تا پایان عهد ناصری حاصل از
کدگذاری دادهها درنرم افزارمکسکیودا ترسیم شده است
(شکل .)0این شبکههای معنایی هم بهصورت مجزا و هم
کلی براساس تمام مقولهها و زیرمقولههای ترسیم شده است.
مفهوم القاب و مناصب دیوانی در این شبکه معنایی شامل
مقولههای القاب و مناصب مالی-دیوانی(شکل ،)5مقوله
القاب و مناصب نظامی-دیوانی(شکل ،)2مقوله القاب و
مناصب درباری-دیوانی (شکل ،)3مقوله القاب و مناصب
دیوانی-دیوانی(شکل )6و مقوله القاب و مناصب شرعی و
قضایی -دیوانی(شکل )0بهمنزلۀ مولفههای اصلی است.
هدف از ترسیم شبکه معنایی تعیین حدود و دامنه موضوعی
مقولههای موضوعی مفهوم القاب و مناصب دیوانی است به
شکلی که هم نمایهسازان مراکز آرشیوی و هم پژوهشگران
(متخصصان موضوعی) بتوانند از گستردگی این زمینه،
ارتباط میان مفاهیم آن و اندیشههای مرتبط با این مفاهیم

نمودار -3فراوانی زیرمقولههای مقوله القاب و مناصب
دیوانی دوره قاجار تا پایان عهد ناصری

بهخوبی بهره گیرند .همانطور که قبالً بیان شد مهمترین
اصول انتخاب اصطالح مقولهها ،پشتوانه سندی و پشتوانه
کاربری است که برای گزینش مقولههای موضوعی از پایگاه
اسناد آرشیو ملی استفاده شده است .پاالیش واژگان خام و
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تعیین حدود موضوعی و مقولهبندی موضوعی مقولهها
باعث شد مفاهیم در موضوعها و مقوالت موضوعی مختص
خود طبقهبندی شوند و این امر زمینهساز برقراری روابط
معنایی اصطالحنامهای و ترسیم شبکه معنایی است.

شکل  -3شبکهی معنایی زیرمقولههای مقوله القاب و مناصب
درباری –دیوانی

شکل  -0ترسیم شبکهی معنایی مقولههای فرعی مفهوم القاب
و مناصب دیوانی(پربسامدترین مفهوم) براساس روابط
اصطالحنامهای در محیط نرم افزارمکسکیودا

شکل -2شبکهی معنایی زیرمقولههای مقوله القاب و
مناصب نظامی -دیوانی

11
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شکل -0شبکهی معنایی زیرمقولههای مقوله القاب و مناصب شرعی قضایی-دیوانی

شکل -5شبکهی معنایی زیرمقولههای مقوله القاب و مناصب مالی -دیوانی
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القاب و مناصب دیوانی  -دیوانی

زیرمقولههای مقوله القاب و مناصب
دیوانی-دیوانی ب و مناصب دیوانی-
دیوانی ناصب دیوانی-دیوانی

شکل -6شبکهی معنایی زیرمقولههای مقوله القاب و مناصب دیوانی-دیوانی

11
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نتیجهگیری

اهمیت جایگاه این مناصب در اسناد دیوانساالری دوره

ایجاد ارتباط معنایی میان مفاهیم موجود ،در کنار شیوههای

قاجار تا پایان عهد ناصری را میرساند .در این پژوهش

مرسوم نمایهسازی در متون ،میتواند راه حل بازنمایی هرچه

ترسیم نقشه مفهومی اسناد دیوانی دوره قاجار در موضوع

بیشتر و دقیقتر محتوای متون باشد .ترسیم شبکههای معنایی

مطالعات اسناد دیوانی دوره قاجار ،شروعی برای

گامی در این راه است .این شبکهها ،نقش یک زبان صوری

هوشمندسازی ،خودکارسازی و کارآیی بیشتر هستیشناسی

را برای بیان خصوصیات زبان طبیعی بازی میکنند و

تخصصی مطالعات آرشیوی است .یافتههای این پژوهش

درطراحی پایگاههای تمام متن و بازیابی داده کاربرد دارند.

نشان داد که دانش مفهومی ارزشمندی در منابع دادهای

تالشهای اخیر در بازیابی متون که به کمک دانش و

مطالعات آرشیوی در اسناد دیوانی دوره قاجار نهفته است

ابزارهای حاصل از فناوری صورت گرفته ،بسیار ارزشمند

که استخراج آنها آسان نیست .واقعیت این است که این

است ،اما هنوز در به ثمررسیدن و کاربردی شدن آنها در

موضوع ابزارهای تخصصی سازماندهی اطالعات نظیر

بازیابی محتوای نهفته ،بهویژه در علوم انسانی تردید وجود

اصطالحنامه ،سرعنوانهای موضوعی تخصصی فارسی

دارد .تشکیل و ترسیم شبکههای معنایی میتواند راه رسیدن

ندارد .پیشنهاد میشود با کمک مرور منابع ،دانش و سنجش

به آرمان بازنمایی محتوای موجود در الیۀ زیرین(معنایی) در

محتوای اسناد و نمایههای پیشنهادی توسط نمایهسازان

کنار الیۀ ظاهری مفاهیم این گونه متون باشد .این پژوهش

اسنادی ،تعیین و پیکربندیهای موضوعی اسناد دیوانی

به اسناد دیوانی دوره قاجار بهعنوان مهمترین منابع پژوهش

تحلیل و تبیین شوند تا با تسهیل در بازیابی دادههای اسنادی

در تحقیقات تاریخی پرداخته است ،زیرا حاوی مطالب و
نکات بسیاری از ساختارهای اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی،
اقتصادی ،حقوقی ،نظامی و مالی جامعه هستند و معموالً در
نگارش آنها دیدگاه باالترین نهاد تصمیمگیری حکومت،
یعنی نهاد دیوانساالری نقش اساسی دارد.
در پژوهش حاضر تجزیه و تحلیل و مقولهبندی مفاهیم
استخراج شده از اسناد دیوانی دوره قاجار تا پایان عهد
ناصری بهروش تحلیل محتوا مبین این است که این مفاهیم،
انسجامی بسیار دقیق و عمیق با یکدیگر داشته و بر مبنای
وحدت موضوعی اسناد دیوانساالری دوره قاجار بیان
شدهاند .پژوهش حاضر با در نظر گرفتن پربسامدترین مفهوم
(القاب مناصب دیوانی) به شناسایی مقولهها و مفاهیم مرتبط
پرداخته است و به تحقیقات گستردهتری در این موضوع
برای تسهیل در امر بازیابی و دسترسی نمایهسازی کمک
میکند.
یافتههای پژوهش نشان داد مفهوم القاب و مناصب
پربسامدترین مفهوم اسناد دیوانی دوره قاجار تا پایان عهد
ناصری است .پربسامدترین مقوله در مفهوم القاب و
مناصب ،مقوله القاب و مناصب مالی بود و پربسامدترین
نمایهها نمایههای مستوفی و مستوفیالممالک است که

کمبودهای ابزاری این موضوع تأمین شود.
پژوهش حاضر از حیث هدف و روش پژوهش (استفاده از
روش تحلیل محتوا اسناد) با پژوهش هاتفی مستقیم و
همکارانش ( )0233و علیاکبری ( )0233و از حیث
مقولهبندی مفاهیم وتسهیل در امر بازیابی داده با پژوهش
حسومی ( )0234همراستا است .همچنین یافتههای پژوهش
حاضر از این حیث که پربسامدترین و مهمترین مفهوم اسناد
دیوانی مفهوم القاب و مناصب است و نمایههای موضوعی
مستوفی و مستوفیالممالک از مهمترین و پر بسامدترین
نمایههای اسناد دیوانی هستند با یافتههای پژوهش خانیزاده
( ،)0233سام ( )0232همسو است همچنین با مطالعه
محمدی و ثمره حسینی( )0230از لحاظ اهمیت مناصب در
دیوانساالری قاجار و معرفی صاحب مناصبان عالی رتبه
دیوانی همراستا است.
نتایج این پژوهش در خصوص ترسیم شبکه معنایی براساس
تمام مقولهها و زیرمقولههای استخراج شده از مفهوم القاب
و مناصب دیوانی است با پژوهشهای نریمانی و طاهرینیا
( )0233و حسومی( ،)0234از حیث استفاده از نرمافزار
مکسکیودا برای ترسیم شبکه معنایی هم راستا است.
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در پژوهش حاضر تالش شد شبکه معنایی از طریق برقراری
روابط اصطالحنامهای که درواقع مجموعهای از روابط
معنایی هستند ترسیم شود .شبکه معنایی در واقع اسکلت
معنایی زیرساختار اصطالحنامه است و عمدتا بر تقسیمبندی
معنایی سلسلهمراتبی اصطالحنامه استوار است و هدف از
شبکه معنایی در این پژوهش ،ترسیم ساختاری منسجم و
نقشه دیداری از روابط معنایی(روابط سلسهمراتبی ،همبسته،
همارزی) مفاهیم اسناد دیوانی است.
بنابراین این پژوهش درصدد است با تعیین حدود و دامنه
موضوعی مفاهیم اسناد دیوانی دوره قاجار تا پایان عهد
ناصری ،به راهکارهای نوینی دست یابد تا احاطه و تسلط
بر دایرة مفهومی واژگان اسناد دیوانی و ساخت الگوهای
ادراکی در روابط معنایی اسناد ،هم برای رایانه و نظامهای
ذخیره و بازیابی اطالعات و هم برای نمایهساز و جستجوگر
(متخصصان و اصطالحشناسان موضوعی) قابل فهم باشد که
بتوانند از گستردگی و زمینه ارتباط میان مفاهیم آن و
اندیشههای مرتبط با این مفاهیم بهخوبی بهرهگیرند.

پیشنهاد برای پژوهشهای آینده
 ترسیم شبکه معنایی اسناد دیوانی دوره مظفری تا پایان

قاجار 

 ترسیم شبکه معنایی اسناد فرهنگی و مطبوعات دوره
قاجار
 ترسیم شبکه معنایی مفاهیم معماری و تحوالت ساختار
شهرسازی ایران در عصر قاجار
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Abstract
Purpose: The present study aimed to identify factors impact on self-efficacy and determine the
relationships among such factors; also, to provide solutions and offer suggestions to boost self-efficacy
among NLAI research staff.
Method: Grounded Theory method is employed in this study. Research staff members were invited to
participate in the study based of their first-hand knowledge, experience or views. Open-ended and semistructured interviews were carried out until saturation. A total of 26 interviews were conducted. Interview
data was analysed in three stages, including open, axial, and selective coding. In open coding stage,
meaningful concepts were extracted from the texts of the interviews and formulated as the components of
research self-efficacy. In the axial coding stage, the components obtained from the previous stage were
analysed and classified into the main categories of the central category, namely contextual conditions,
interveners, causal conditions, strategies and consequences. In the selective coding stage, the relationships
between main categories and the central category of the theoretical model were developed. Four criteria of
credibility (accuracy of descriptions and findings by reviewing the texts of interviews and removing
ambiguities from the interviewees), transferability (degree of generalizability of the results to other
contexts and environments considering the in-depth description of the results), dependability (through
accurate and documented recording of research information and process), and confirmability (avoidance of
biases).
Findings: A total of 80 factors were identified in relation to the central category of "research selfefficacy". They were classified into 5 categories, namely, contextual conditions, causal conditions,
intervening conditions, strategies, and consequences, including 3, 16, 21, 23, and 17 concepts,
respectively. Highest frequency belonged to "psychological characteristics", "centrality of research in the
organization", "management and planning in the organization", "material and spiritual support", and
"organization progress" from contextual conditions, causal conditions, interveners, strategies, and
consequences, respectively.
Conclusion: In general, components of research self-efficacy in the organization are related to individual,
organizational and extra-organizational factors. Improving and attending to each of these components will

lead to the growth and improvement of research self-efficacy in the organization, which ultimately results
in the promotion of the research position of the organization. Findings showed that interviewees
acknowledged the importance and role of research in promoting the position of the organization as well as
the role of faculty members and researchers in strengthening the authority of the organization and found it
necessary for the organization to support the research categories, including "research self-efficacy".
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مقاله پژوهشی

شناسایی مؤلفههای خودکارآمدی پژوهشی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
محبوبه قربانی

1
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چکیده
هدف :شناسایی مؤلفهها ،تعیین روابط بین آنها و ارائه راهکارها و پیشنهادهایی برای تقویت خودکارآمدی پژوهشی در سازمان
اسناد و کتابخانه ملی
روش :این پژوهش کاربردی با رویکرد کیفی و روش نظریهپردازی زمینهای انجام شد .جامعه پژوهش اعضای هیئتعلمی و
پژوهشگران سازمان بودند که با روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند .دادههای پژوهش از طریق  31مصاحبهباز و
نیمهساختاریافته گردآوری و مصاحبهها تا زمانی که اطالعات گردآوری شده تکراری شد و به اشباع رسید ادامه یافت .پس از
پیادهسازی ،متن مصاحبهها در سه مرحله کدگذاری باز (اسخراج مفاهیم و مقولههای فرعی) ،کدگذاری محوری (دستهبندی
مقولههای فرعی در مقولههای اصلی) و کدگذاری انتخابی (شامل ارائه مدل نظری روابط بین مقولههای اصلی) تحلیل شد.
یافتهها 01 :مقوله در رابطه با مقوله مرکزی «خودکارآمدی پژوهشی» شناسایی شد .این مقولهها در  5دسته :شرایط زمینهای شامل 2
مفهوم ،شرایط علّی شامل  01مفهوم ،شرایط مداخلهگر شامل  30مفهوم ،راهبردها شامل  32مفهوم و پیامدها شامل  06مفهوم
دستهبندی شدند .بیشترین فراوانی در مصاحبهها از شرایط زمینهای «ویژگیهای روانشناختی»  ،از شرایط علّی «اهمیتداشتن
پژوهش در سازمان» ،از مداخلهگرها «مدیریت و برنامهریزی در سازمان» ،از راهبردها «حمایتهای مادی و معنوی» و از پیامدها
«ارتقای سازمان» بیشترین فراوانی را داشتند.
نتیجهگیری :بهطورکلی مؤلفههای خودکارآمدی پژوهشی در سازمان با عوامل فردی ،سازمانی و فراسازمانی مرتبط است .تقویت و
توجه به هریک از مؤلفهها باعث رشد و تقویت خودکارآمدی پژوهشی در سازمان خواهد شد که در نهایت منجر به ارتقای جایگاه
پژوهشی سازمان میشود .آنچه که از مصاحبههای انجامشده بهدست آمد ،نشان داد که مصاحبهشوندگان به اهمیت و جایگاه

پژوهش در ارتقای جایگاه سازمان و نقشآفرینی اعضای هیئتعلمی و پژوهشگران سازمان در تقویت مرجعیت سازمان اذعان
داشتند و حمایتهای سازمان از مقوله پژوهش از جمله »خودکارآمدی پژوهشی« را ضروری برشمردند.
کلیدواژهها :پژوهش کیفی ،پژوهشگران ،خودکارآمدی پژوهشی ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ،نظریه شناختی بندورا
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مقدمه
خودکارآمدی یکی از مهمترین ویژگیهایی است که
میتواند در پیشبرد فعالیتهای فرد مؤثر باشد .نظریۀ
شناختی اجتماعی بندورا 0بر باور افراد ،پیرامون تواناییشان
در تصمیمگیری و انجام فعالیت براساس پیامدها و نتایج

پرسشنامه

پرسشنامه نگرش

& Phillips
Russell,19
94

پژوهشی Bieschke Greely et Obrien
et al ,1993 al.,1989
et al,1998

مهارت نگارش

مهارتهای نوشتاری انجام پژوهش اجرای پژوهش

پژوهشی
رعایت اخالق

احتمالی آن اشاره دارد .برآوردهکردن و حفظ معیارهای

پژوهش ترکیب و

عملکرد ،میزان خودکارآمدی را افزایش و ناکامی در

استفاده از منابع

برآوردن و حفظ آن معیارها ،آن را کاهش میدهد (گراوند،

پرسشنامه

پرسشنامه

تحلیل دادهها ارائه نتایج
نوشتن و ارائه
نتایج

کارشکی و آهنچیان .)21 ،0235 ،در امر پژوهش نیز
خودکارآمدی پژوهشی که میزان اعتماد افراد به تواناییهای

روشنیان و آقازاده ( )0233خودکارآمدی را آشنایی با

خود برای تکمیل یک کار پژوهشی را نشان میدهد ،موجب

روشهای آماری و پژوهشی ،یادگیریها و تجربههای قبلی

دنبالکردن حرفههای پژوهشی میشود (کارشکی،

معرفی کردهاند .کارشکی و بهمن آبادی ( )0233افزایش

بهمنآبادی .)33 ،0233،همچنین خودکارآمدی در پژوهش

مهارتهایی همچون همکاری در پژوهش و انجام وظایف

برآورد افراد از تواناییهایشان در انجامدادن وظایف مختلف

اولیه پژوهش ،سیاستگذاری و آموزش را بر خودکارآمدی

پژوهشی است (کارشکی ،بهمنآبادی.)30 ،0233 ،

مؤثر دانستهاند .از نظر ) Bieschke (1993عوامل

پرسشنامههای متعددی برای سنجش خودکارآمدی پژوهشی

مفهومپردازی ،طراحی ،اجرا و تحلیل و ارائه نتایج ،ظرفیت

تدوین و استفاده شده است که در جدول  ،0تعدادی از آنها

مناسبی برای درک باورهای دانشجویان نسبت به

معرفی شده است.

تواناییهایشان برای انجام امور پژوهشی دارند .همچنین
این عوامل میتوانند در تقویت نقاط ضعف دانشجویان و
توسعه برنامههای آموزشی حوزه پژوهش کمک کنند.

جدول  -0پرسشنامههای ارزیابی خودکارآمدی پژوهشی

روحاللهی ( )0230عوامل راهبردی ،فرهنگی ومنابع انسانی

بهمنآبادی)30 ،0233 ،

(کارشکی،
پرسشنامه

پرسشنامه نگرش

& Phillips
Russell,19
94

پژوهشی Bieschke Greely et Obrien
et al ,1993 al.,1989
et al,1998

مهارتهای

انگیزه علمی

پرسشنامه

یافتن ایده

پرسشنامه

دستیابی به ایده

طراحی پژوهش
مهارتهای عملی مهارتهای تحلیلی ارائه و نوشتن رعایت اصول
پژوهش

ایده

اخالق پژوهش

نهاییکردن

فهم پژوهش

را از جمله مهمترین و اساسیترین عوامل تاثیرگذار
برتوسعه فعالیتهای پژوهشی دانشجویان دانسته است.
متغیر خودکارآمدی پژوهشی ازقدرت پیشبینیکنندگی قابل
قبولی برای خالقیت پژوهشی برخوردار است ،لذا افرادی که
خودکارآمدی پژوهشی باالتری را تجربه کنند در بُعد
خالقیت پژوهشی هم بهرهوری بیشتری خواهند داشت
(کارشکی ،احمدی و مهرام .)0230،باور به خودکارآمدی
پژوهشی به جنبههای مختلف محیط آموزشی و پژوهشی و

مهارتهای نرم
افزاری و کمی

مفهومسازی اولیه

ایده

تجربههای درسی شامل تجارب شخصی پژوهشی آنها
بستگی دارد (Chesnut, Siwatu Young, & Tong,

پژوهش

 2015),از نظر ) Patchin(2016شرکت در فعالیتهای
داوطلبانه عملی مبتنی بر کشف این برنامه تقویتکننده
1

Bandora

خودکارآمدی دانشآموزان با تأثیر بر شخصیت اجتماعی و
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آکادمیک آنها است Baker ) 2017(.نیز به تأثیر رشته

عوامل انگیزاننده و تقویتکننده خودکارآمدی پژوهشی

تحصیلی و جنسیت بر این باور اذعان دارد.

دارند .عرب مازار ،جمشیدی و صالحیان عمران ( )0200نیز

مقوله خودکارآمدی پژوهشی در بافتار آکادمیک مورد توجه
پژوهشگران بوده است .درحالیکه شاخصهای خودکارآمدی
پژوهشی را میتوان در محیطهای پژوهش محور دیگر هم
مورد ارزیابی و بررسی قرارداد و تقویت مهارتهای آن در
همه گروههای پژوهشگر میتواند اثربخش باشد .در دانشگاه
دانشجویان با آموزش روشهای پژوهش و راهنمایی اساتید

جذب و نگهداری نیروهای کیفی را از آسیبهای
سازمانهای دولتی در بخش پژوهش ذکر کردهاندکه میتواند
مرتبط با تواناییها و خودکارآمدی پژوهشی باشد« .اگرچه
پژوهشهای دانشگاهی و محیط کاری نیاز به مهارتهای
مشابه دارد اما از نظر مخاطب ،هدف ،بافتار ،منابع و
محصول نهایی متفاوت هستند».

برای پژوهش که عمدتا تدوین پایاننامه است آماده میشوند

در اساسنامه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ،این سازمان

و باور به خودکارآمدی پژوهشی در آنها با توجه به مطالعات

موسسهای آموزشی ،پژوهشی ،علمی و خدماتی است و

قبلی با آموزش ،مشارکت در برنامههای پژوهشی و کسب

پژوهش یکی از ارکان این سازمان به شمار میرود .در بند 0

تجربه در دانشجویان تحت تأثیر قرار میگیرد .درحالیکه در

ماده  2یکی از اهداف سازمان «پژوهش و برنامهریزی علمی

محیطی غیردانشگاهی مانند سازمان اسناد و کتابخانه ملی

کتابداری و اطالعرسانی و شرکت در تحقیقات و

ایران پژوهشگران برای انجام پژوهش باید توانایی شناخت

فعالیتهای بینالمللی ذیربط» ذکر شده است .در سند

مسائل محیط کار خود را داشته باشند و با اتکا و باور به

استراتژی پژوهش سازمان (شادانپور و مقدمی )0232 ،دو

تواناییهای خودشان به امر پژوهش بپردازند .یکی از

استراتژی مهم برای پژوهش سازمان تعیین شده است:

تفاوتهای پژوهشگران با دانشجویان در اینست که دانشجو
در جریان تحصیل به انجام تکالیف پژوهشی نیز میپردازد

 .0تشویق پژوهشگران به ارائه طرحهایی در حوزه

درحالیکه ممکن است یک کارشناس عالقمند به پژوهش

توسعه ارتباطات درون سازمانی :در زمینههای

سازمانی از تحصیالت دانشگاهی فاصله گرفته باشد یا اساسا

ستادی و صفی.

در مقطع یا دانشگاهی فارغالتحصیل شده باشد که تجربه و

 .3تشویق پژوهشگران در ارائه طرحهایی در حوزه

تمرین پژوهش چندانی نداشته باشند .در محیط سازمانی

ارتباطات برون سازمانی در حوزه مفهومی شبکه

پژوهش وظیفه اعضای هیئتعلمی است و کارشناسان

ملی دانش.

موظف به پژوهش نیستند .در حالیکه در محیط عملیاتی
بهترین مسائل پژوهشی قابل تشخیص و اجرا است .این
شرایط در دانشگاه وجود ندارد و دانشجویان برای شناسایی
مسائل پژوهشی نیاز به خروج از دانشگاه و جستجو در
محیطهای عملیاتی هستند .کارشناسان عالقمند به پژوهش
در سازمان نیاز به شرایطی دارند در آن شرایط بتوانند به
انجام پژوهش بپردازند .در دانشگاه دانشجویان با تشویق و
انگیزشی که در محیط دانشگاه وجود دارد در امر پژوهش
خودکارآمد میشوند در حالیکه در سازمان کارشناسان در
این شرایط قرار ندارند و چه بسا در ورطه کار موظفی از
پژوهش بازمیمانند و این میتواند به ایجاد نشدن یا کمرنگ
شدن این باور منجر شود .در این شرایط کارشناسان نیاز به

در بند  00این سند ،پژوهشگران بهعنوان حامل و ناقل
مهمترین منبع سازمان ،یعنی دانش معرفی شدهاند ،آنها
هستند که با فعالیت خود ارزشهای جدیدی به دانش
موجود میافزایند و منابع سازمان را بارور ساخته و توسعه
میدهند .گزارشهای ساالنه پژوهش و جشنواره ساالنه
پژوهش سازمان نشانگر حجم فعالیتهای پژوهشی انجام
شده است .با این وجود براساس گزارش عملکرد سازمان در
سال  ،36تعداد پژوهشگران شرکتکننده در جشنواره
پژوهش  03نفر از  0061نفر پرسنل سازمان( )6%بوده است
که نسبت کمی را نشان میدهد و دستاوردهای پژوهشی
همین تعداد نیز کمتر مورد استفاده کاربردی در بخشهای
مختلف میشود.
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جدول  -3مشخصات مصاحبهشوندگان

یکی از عواملی که باعث میشود تا پژوهشگران سازمان
فعالتر باشند و پژوهشهای کاربردیتر و مؤثرتری انجام

ردیف

عنوان

تحصیالت

تعداد

وضعیت

(نفر)

دهند ،خودکارآمدی پژوهشی است .همانگونه که کارشکی
و بهمنآبادی ( )0233اذعان میکنند خودکارآمدی پژوهشی
یکی از مؤلفههایی است که پژوهشگران را به انجام
پژوهشهای سازمانی کاربردی مبتنی بر درک و شناخت
مسائل سازمان موفقتر میکند .با توجه به این موارد ،مسئله

مدیر حوزه

0

عضو

پژوهش
مدیر حوزه

3

هیئتعلمی
عضو

فوق لیسانس

پژوهش

پژوهش حاضر شناسایی مؤلفههای خودکارآمدی پژوهشی
در سازمان اسناد و کتابخانه ملی است تا بر اساس یافتههای

دکترا

پژوهشگر

2

عضو

دکترا

بهکارگیری پیشنهادهای کاربردی یافتههای این پژوهش

5

هیئتعلمی
پژوهشگر

0

غیر

دکترا

ملی منجر به انجام پژوهشهای کاربردی در سازمان و حل
مسائل سازمان از طریق این پژوهشها میشود .با

0

هیئتعلمی

آن بتوان برای افزایش این توانایی پیشنهادهایی ارائه کرد.
افزایش خودکارآمدی پژوهشی در سازمان اسناد و کتابخانه

0

2

هیئتعلمی
پژوهشگر

5

فوق لیسانس

01

غیر
هیئتعلمی

میتوان خودکارآمدی پژوهشی در سازمان را افزایش داد.
جمع

روش
در این پژوهش با رویکرد کیفی و روش نظریهپردازی
زمینهای 0با انجام مصاحبههای عمیق و نیمهساختاریافته
مؤلفههای خودکارآمدی پژوهشی شناسایی و راهکارهای
افزایش این مهارت بررسی شد .جامعه پژوهش 31 ،نفر از
اعضای هیئتعلمی و پژوهشگران و مدیران پژوهش در
سازمان اسناد و کتابخانه ملی بودند که با روش نمونهگیری
هدفمند انتخاب شدند .این افراد بهدلیل دارابودن اطالعات
دست اول یا تجربه در پدیده مورد نظر یا دیدگاههای خاص
در این حوزه انتخاب شدند .در جدول  3مشخصات
جمعیتشناختی مصاحبهشوندگان بخش کیفی پژوهش نشان
داده شده است.

31

مصاحبهها تا زمان اشباع اطالعات ادامه یافت .پس از
پیادهسازی فایل صوتی مصاحبهها ،طی سه مرحله کدگذاری
باز ،محوری و انتخابی انجام و دادههای حاصل تجزیه و
تحلیل شد .برای سنجش روایی و پایایی دادهها از چهار
معیار اعتبارپذیری( 3واقعیبودن توصیفها و یافتههای
پژوهش با مرور و بررسی متن مصاحبهها و رفع ابهامات از
2

مصاحبهشوندگان) ،انتقالپذیری (درجه تعمیمپذیری یا
انتقال نتایج به زمینههاو محیطهای دیگر با توجه به شرح
0

عمیق نتایج) ،اطمینانپذیری (با ثبت دقیق و مستند
5

اطالعات و فرایند پژوهش) و تأییدپذیری (دوری از
سوگیریها) استفاده شد .متن مصاحبهها در دو مرحله
کدگذاری باز (اسخراج مفاهیم و مقولههای فرعی) و مرحله
کدگذاری محوری (دستهبندی مقولههای فرعی در مقولههای
اصلی مقوله مرکزی ،1شرایط زمینهای ،6مداخلهگرها ،0شرایط
2

Credibility
Transferability
4
Dependability
5
Confirmability
6
Core Category
7
Context Conditions
3

Grounded Theory

1
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علّی ،3راهبردها 2و پیامدها )0تحلیل و دستهبندی شدند.

بر تواناییها و قابلیتهای فرد و مشخصات جمعیتشناسی

شرایط علّی و شرایط زمینهای مقولههای تأثیرگذار بر مقوله

مانند سن ،جنسیت و نظیر آن از مؤلفههای خودکارآمدی

مرکزی هستند .مداخلهگرها شرایط علّی را تخفیف یا به

پژوهشی برشمرده شدهاند.

نحوی تغییر میدهند .راهبردها از مقوله مرکزی منتج

جدول  -0مفاهیم مقوله شرایط علّی

میشوند و پیامدها نتایج حاصل از اجرای راهبردها هستند.
در نهایت در مرحله کدگذاری انتخابی مدل نظری

ردیف

مفاهیم

0

اطالعات محوری

3

3

اعتماد سازمان به پژوهشگران

6

یافتهها

2

اهمیت تجربه در پژوهش

5

-کدگذاری باز و کدگذاری محوری

0

اهمیت مطالعه و نگارش

03

5

اهمیت نشریات تخصصی

01

1

تأثیر نقد و بازخورد پژوهش

1

6

توانمندی پژوهشی

20

هریک در متن مصاحبهها بهعنوان مؤلفههای خودکارآمدی

0

جایگاه پژوهشگر در سازمان

01

پژوهشی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی نشان میدهد.

3

خودآموزی فردی

2

جدول  -2مفاهیم مقوله شرایط زمینهای

01

فرایند پژوهش

36

فراوانی

00

کارآمدی پژوهشی

0

03

اهمیت داشتن پژوهش در سازمان

02

اهمیت داشتن تشویقهای مادی و

نشاندهنده روابط بین مقولههای اصلی با مقوله مرکزی
تدوین شد.

 01مفهوم بهعنوان مؤلفههای خودکارآمدی پژوهشی از
مصاحبهها استخراج شده است .مقوله مرکزی «خودکارآمدی
پژوهشی» تعیین شد .جداول 1 ،5 ،0 ،2و  6مفاهیم
دستهبندیشده در هر یک از مقولههای شرایط زمینهای،
علی ،مداخلهگر ،راهبردها و پیامدها را با تعداد فراوانی

ردیف

مفاهیم

0

توانمندیهای فردی

31

3

مشخصات جمعیتشناختی

2

2

ویژگیهای روانشناختی

شرایط زمینهای مربوط به توانمندیهای فردی ،مشخصات
جمعیتشناختی و ویژگیهای روانشناختی است .از نظر
مصاحبهشوندگان ویژگیهای روانشناختی افراد شامل

006

معنوی

23

00

مدیریت پژوهش

0

05

یادگیرنده بودن سازمان

0

01

برخورداری پژوهشگر از سواد

030

براساس دادههای جدول ،2بیشترین فراوانی مفاهیم دردسته

فراوانی

اطالعاتی

0

ویژگیهای روانی و شخصیتی فرد ،توانمندهای فردی ناظر
1

Intervening Conditions
Casual conditions
3
Strategies
4
Consequences
2

در جدول  01 ،0مفاهیمی که در دسته شرایط علّی قرار
گرفتهاند نشان داده شده است .محوریت پژوهش در سازمان
به عواملی اشاره دارد که نشاندهنده رویکرد پژوهشی در
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تمام فرایندهای سازمان است .فراوانی زیاد منافع مادی و
معنوی ،توانمندی پژوهشی پژوهشگران و فرایند پژوهش نیز
در مصاحبهها به اهمیت این مفاهیم از نظر مصاحبهشوندگان
اشاره دارد.

مفاهیم

فراوانی

ردیف
31

نقش پژوهشگران خارج از سازمان

3

30

نقش تحصیالت دانشگاهی

06

جدول -5مفاهیم مقوله مداخلهگرها
مفاهیم

ردیف

فراوانی

جدول 5نشاندهنده  30مفهوم از مفاهیم مستخرج از
مصاحبههاست که در دسته شرایط مداخلهگر قرار گرفتهاند.

0

مدیریت و برنامهریزی در سازمان

20

3

رعایت اخالق پژوهش

06

پژوهشی اثرگذار هستند .از این دسته عوامل ،مدیریت و

2

نقش و تأثیر اعضای هیئتعلمی

03

برنامهریزی در کل سازمان و همچنین در آموزش سازمان،

0

اولویتهای پژوهشی سازمان

3

5

مدیریت و برنامهریزی آموزش در

این مؤلفهها بهطور غیرمستقیم بر مقوله خودکارآمدی

ساختار و روابط اداری در سازمان و فرهنگ سازمانی
بیشترین تکرار را در مفاهیم مستخرج از مصاحبه و با ایجاد
شرایط مناسب در سازمان میتوانند در افراد باعث ایجاد یا

سازمان

30

1

جایگاه پژوهشگر در جامعه

0

6

فرهنگ سازمانی

31

0

سابقه تاریخی

3

3

ساختار و ارتباط بخشهای سازمان

30

01

سنتها و عقاید جامعه

2

00

نقش سواد رسانه ای

3

03

شرایط اقتصادی جامعه

0

02

شرایط رشد و تربیت فرد

06

00

شرایط فرهنگی جامعه

01

05

شرایط کاری

05

01

ظرفیتها و امکانات سازمان

00

06

کمیت بروندادهای پژوهشی

0

00

کمیت پژوهشگران سازمان

3

03

ماهیت خدماتی سازمان

5

تقویت خودکارآمدی پژوهشی شوند.
جدول  -1راهبردها
ردیف
0

مفاهیم
ارزیابی عملکرد

فراوانی
02

3

استفاده از تجارب بین المللی

0

2

اشتراک اطالعات

0

0

اشتراک تجربیات

0

5

انتشار بروندادهای پژوهشی

33

1

انجام پژوهشهای تطبیقی

0

6

ایجاد بانکهای اطالعاتی پژوهش

00

0

ایجاد نظام رقابت در پژوهش

2

3

آموزش روانشناختی

02

01

برگزاری رویدادها و نشستهای

30

تخصصی
00

جشنواره پژوهش

01
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مفاهیم

ردیف

جدول  -6پیامدها

فراوانی
060

03

حمایتهای مادی و معنوی

02

خودارزیابی

0

00

دسترسی به پایگاههای علمی

1

05

سنجش خودکارآمدی

0

01

سنجش روانشناختی

0

06

فرصت پژوهش

06

00

کاربست پژوهشها

23

03

لزوم تغییر در سازمان

0

31

مدیریت دانش در سازمان

3

30

مشارکت در پژوهش

03

33

همکاری نهادهای پژوهشی

30

32

یادگیری پژوهش

30

مفاهیم

ردیف

فراوانی

0

اثرات مثبت برای سازمان

0

3

ارتقای جامعه

3

2

ارتقای سازمان

3

0

ارتقای شغلی

0

5

ارتقای کاربران سازمان

0

1

اصالح مشکالت سازمان

0

6

افزایش بهرهوری

0

0

افزایش کیفیت عملکرد

0

3

ایجاد تغییر درسازمان

0

01

ایجاد حس وفاداری و تعلق
سازمانی

3

00

پویایی پژوهشهای سازمان

0

03

تحقق اهداف سازمان

0

02

حل مسائل سازمان

0

00

رضایت کاربران سازمان

3

05

روزآمدی سازمان

3

عوامل انگیزهبخشی است که برای حمایت از پژوهشگران

01

کیفیت پژوهش

0

انجام میشود .مشارکت در پژوهش بهمعنی انجام

06

مرجعیت سازمان

6

در جدول  32 ،1مفهوم از مفاهیم مستخرج از مصاحبهها
نشان داده شده است که در دسته راهبردها قرار گرفتهاند .از
میان این راهبردها حمایتهای مادی و معنوی بهویژه از
سوی سازمان با بیشترین تکرار در مصاحبهها ،مهمترین
راهبرد قلمداد میشود .این حمایتها شامل پاداشها و

پژوهشهای سازمانی بهصورت مشارکتی و کار تیمی و
برگزاری جشنواره پژوهش بهصورت هدفمند و با سازوکار
مشخص از مهمترین راهبردها شناسایی شدهاند.

در جدول06 ،6مفهوم از مفاهیم مستخرج از مصاحبهها
نشان داده شده است که در دسته پیامدها قرار گرفتهاند .در
میان پیامدهای پیشبینیشده ،ارتقای سازمان ،کیفیت پژوهش
و مرجعیت سازمان بهعنوان مهمترین پیامدهای تقویت
خودکارآمدی پژوهشی در سازمان ذکر شدهاند.
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داشتهاند .در تعریف خودکارآمدی پژوهشی نیز عامل درونی
-کدگذاری انتخابی

و ارتباط آن با فرد تاکید شده است 01 .مفهوم از مفاهیم

در این مرحله ،مقوله محوری استخراج میشود و پژوهشگر

مستخرج از مصاحبهها در دسته شرایط علّی قرار گرفتند که

یک مدل نظری ارائه میدهد که روابط متقابل این مقوالت
محوری را نشان میدهد .شکل  0این مدل نظری را نشان
میدهد.

بر خودکارآمدی پژوهشی تأثیر دارند .محوریت پژوهش در
سازمان بیشترین فراوانی را از شرایط علّی داشته است و به
نگرشی در سازمان اشاره دارد که پژوهش را بر تمام
فرایندها جاری میکند .به این معنی که مدیران و کارشناسان
سازمان در تصمیمگیریها با نگاه مسئلهمحور سعی در بهبود
فرایندها و پیشرفت سازمان داشته باشند .به نظر میرسد در
این صورت ،افراد نیز به انجام پژوهش تشویق شده و
خودکارآمدی پژوهشی نیز در آنها تقویت میشود .محوریت
منافع مادی و معنوی در سازمان با توجه به اینکه ارتقای
سازمانی و کسب امتیاز برای منافع مادی و معنوی از
فعالیتهای پژوهشی تا اندازهای در سازمان مرسوم است
باعث ایجاد انگیزه در افراد برای انجام کار پژوهشی میشود.
عامل توانمندی پژوهشی به قابلیتها و مهارتهای فرد در
انجام پژوهش اشاره دارد و افزایش این توانمندیها باعث

شکل  -0مدل نظری کدگذاری انتخابی خودکارآمدی
پژوهشی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی

نتیجهگیری
مفاهیم مقولههای اصلی که حاصل دو مرحله کدگذاری باز
و محوری مصاحبهها هستند بهعنوان مؤلفههای
خودکارآمدی پژوهشی در سازمان شناسایی شدهاند.
ویژگیهای روانشناختی بیشترین فراوانی را از شرایط
زمینهای داشته است و بر ویژگیهای روانی و شخصیتی فرد
مانند اعتماد به نفس ،انگیزش درونی و ..داللت دارد.
توانمندهای فردی ناظر بر قابلیتهایی چون سواد اطالعاتی،
جستجوی اطالعات و ...و شرایط فیزیکی مانند سن،
جنسیت از نظر مصاحبهشوندگان بهعنوان شرایط زمینهای بر
خودکارآمدی پژوهشی مؤثر هستند .مشابه چنین نتیجهای در
پژوهش ) Baker (2017درباره تأثیر جنسیت بر
خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان پژوهشگر بهدستآمده
است .کارشکی ،احمدی و بهرام ( )0230نیز به خالقیت در
پژوهش که یک ویژگی و توانمندی فردی است اشاره

تقویت خودکارآمدی پژوهشی میشود .بحث توانمندی
پژوهشی در قالب آشنایی با روشهای پژوهش در نتایج
پژوهش روشنیان و آقازاده ( ،)0233توانایی اجرا و تحلیل
نتایج در پژوهش کارشکی و بهمنآبادی (  )0233وتوانایی
مسئلهیابی وتفکر انتقادی در مطالعه ایزدی ،برادران و
کرمخانی ( )0232به چشم میخورد .فرایند پژوهش در
سازمان به روندها ،شرایط ،مقررات و بهطور کلی فرایندهایی
اطالق میشود که امر پژوهش در سازمان در آن چارچوب
انجام میشود .تسهیل این فرایندها در سازمان موجب
استقبال افراد از انجام پژوهش شده و در اثر افزایش تجارب
افراد در پژوهشخودکارآمدی پژوهشی آنها نیز تقویت
خواهد شد .مشابه این نتیجه در پژوهش روشنیان و آقازاده
( )0233درباره تأثیر تجربه و یادگیری در خودکارآمدی
پژوهشی بهدست آمده است .مطالعه و نگارش نیز از شرایط
علّی تأثیرگذار بر خودکارآمدی پژوهشی شناسایی شده
است .توانایی پژوهش با مطالعه و تمرین نوشتن تقویت
میشود .مطالعه مقاالت خوب و نوشتن مقاله و گزارش
پژوهش به اعتمادبهنفس افراد در انجام پژوهش بسیار کمک

قربانی :شناسایی مؤلفههای خودکارآمدی پژوهشی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

خواهد کرد .همانگونه که ایزدی ،برادران و

بازیابی اطالعات فرد را در مسیر پژوهش یاری کرده و

کرمخانی( )0232به تأثیر مهارت نگارش در این موضوع

باعث تقویت خودکارآمدی او میشود 30 .مفهوم از مفاهیم

اشاره کردهاند .جایگاه پژوهشگر و اعتماد سازمان به

مستخرج از مصاحبهها در دسته شرایط مداخلهگر قرار

پژوهشگران نیز به نگرش سازمان نسبت به پژوهشگران

گرفتهاند .از این مفاهیم ،مدیریت و برنامهریزی در سازمان

صرفنظر از جایگاه شغلی یا پست سازمانی آنها و نیز به

بیشترین فراوانی را داشته است .بدیهی است در برنامهریزی

پذیرش پژوهشگران از سوی سازمان در تصمیمات و

کالن سازمان توجه به پژوهش و اتخاذ تصمیمات و

فعالیتهای جاری اشاره دارد .این اعتماد به پژوهشگران

برنامههای تقویتکننده و تسهیلگر فرایند پژوهش که زمینه

باعث انگیزش بیشتر و ایجاد حس خودباوری در کار

فعالیت بهتر پژوهشگران را فراهم میکند ،موجب تقویت

پژوهش در آنان میشود .نشریات تخصصی در سازمان و

انگیزه و خودکارآمدی پژوهشی در سازمان میشود .مدیریت

سایر حوزهها با انتشار دستاوردهای پژوهشی پژوهشگران

و برنامهریزی آموزش نیز بهعنوان یکی ازعوامل تأثیرگذار

باعث تشویق آنها بهویژه پژوهشگران تازهکار خواهد شد و

به دلیل نقش انکارناپذیر آموزش در کسب مهارتهای

تقویت خودکارآمدی پژوهشی در آنها را موجب میشود.

پژوهش باعث ارتقای توانایی پژوهشی کارکنان در

اطالعات محوری نیز به جریان مناسب اطالعات در سازمان

حوزههای شناختی و مهارتی میشود که به دنبال آن میتواند

اشاره دارد به این معنی که در تمام فرایندها بر اساس

منجر به تقویت اعتمادبهنفس فرد و به بیان دیگر

اطالعات تصمیمات اتخاذ شوند و سازمان بر مدار اطالعات

خودکارآمدی پژوهشی فرد شودChesnut & .

حرکت کند و در سازمان اسناد و کتابخانه ملی نیز که

) etal.(2015نیز به توسعه برنامههای آموزشی در تقویت

سازمانی با ماهیت اطالعاتی است ،کسب اطالعات و استفاده

خودکارآمدی پژوهشی پرداختهاند .جایگاه پژوهش در

از آنها بر پژوهش نیز تأثیرگذار خواهد بود .مدیریت

ساختار سازمان و روابط بین بخشهای پژوهشی با سایر

پژوهش در سازمان بهعنوان یکی از محورهای تسهیل فرایند

بخشهای سازمان بر تقویت جایگاه پژوهش در سازمان

پژوهش با ایجاد زمینه مناسب به پژوهشگران در امر

اثرگذار است و به نوبه خود روحیه پژوهشگری را در

پژوهش کمک خواهد کرد .نقد و بازخورد از پژوهشها و

سازمان ایجاد و توسعه میدهد .یکی از عوامل مهم توسعه

پذیرش هرگونه نقد ازسوی پژوهشگران بر غنای پژوهش

پژوهش در جامعه ایجاد و رعایت اخالق پژوهش است.

میافزاید و باعث بهبود عملکرد پژوهشی آنها میشود.

زمانیکه پژوهشگران نسبت به امر پژوهش تعهد اخالقی

خودآموزی فردی میزان انگیزه و تالش فرد برای یادگیری

داشته باشند فضای پژوهشی سالمی ایجاد میشود که باعث

پژوهش و کسب مهارتهای پژوهشی بدون استفاده از

جذب افراد به پژوهش و اعتماد متقابل پژوهشگران به

آموزشهای رسمی و کالسیک است .فردی که انگیزه کار

یکدیگر میشود و افراد نسبت به پژوهش و نتایج آن

پژوهشی داشته باشد برای تقویت مهارتهای خود به

خوشبین شده و انگیزه و باور بیشتری پیدا میکنند .شرایط

خودآموزی فردی نیز روی میآورد .کارآمدی پژوهشی

رشد و تربیت فرد نظیر شرایط آموزش و پرورش ،شرایط

جنبه بیرونی خودکارآمدی پژوهشی است که ارتباط بسیار

خانواده فرد باعث ایجاد ،تقویت یا تضعیف خودکارآمدی

تنگاتنگی با آن دارد .در سازمانی که یادگیرنده است تمام

پژوهشی میشود .تحصیالت تکمیلی فرصتی برای کسب

مکانیسمها و افراد با یادگیری در ارتباط هستند و یادگیری

مهارتهای پژوهشی است که اگر افراد در این مقاطع به

پژوهش نیز ازآن مستثنی نیست همانطور که کارشکی و

خوبی پژوهش را آموخته و تمرین کنند ،بر خودکارآمدی

بهمنآبادی( )0233و( Bieschk )1993به تأثیر آموزش

پژوهشی آنها تأثیرگذار بوده و باعث اثرات مثبتی در این

در تقویت خودکارآمدی پژوهشی اذعان کردهاند .سواد

زمینه در سازمان خواهد بود و از آنجاییکه بیشتر کارشناسان

اطالعاتی نیز بهعنوان یک مهارت اساسی در جستجو و

سازمان تحصیالت تکمیلی داشته و حداقل یک پایاننامه
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نوشتهاند ،انتظار میرود که با تجربه پژوهش به سطحی از

و تشویق پژوهشگران باتجربه و کمتجربه در انجام پژوهش

خودکارآمدی پژوهشی دست یافته باشند .شرایط کاری افراد

میشود و به آنها این پیام را میدهد که فضا و زمینه پژوهش

در سازمان و ارتباط نوع کار فرد با پژوهش و عالقمندی فرد

در سازمان فراهم است .سنتها و عقاید جامعه از عوامل

به پژوهش باعث تقویت یا تضعیف خودکارآمدی پژوهشی

مداخلهگری است که باعث شکلگیری ذهنیت و روحیه

میشود .مثال اگر شرایط کاری فرد بهگونهای باشد که

پژوهشی در فرد میشود .عواملی مانند سواد رسانهای ،سابقه

فرصت یا انگیزه پژوهش را به او ندهد به تدریج چراغ

تاریخی ،کمیت پژوهشگران ،نقش پژوهشگران خارج از

پژوهش در او کم سو یا خاموش میشود .ظرفیتها و

سازمان و جایگاه پژوهشگران در جامعه مواردی بودند که

امکانات سازمان در پشتیبانی از پژوهش باعث ارتقا و توسعه

در مصاحبههای انجامشده یک یا دوبار مطرح شدهاند32 .

فعالیتهای پژوهشی میشود .جایگاه اعضای هیئتعلمی،

مفهوم در دسته راهبردها قرار گرفتهاند .یکی از مهمترین

روندهای حاکم بر فعالیت ایشان و همکاری آنها با

راهبردهای تقویت خودکارآمدی پژوهشی در سازمان

پژوهشگران سازمان نیز در تقویت خودکارآمدی پژوهشی

مشوقها و حمایتهای مادی و معنوی است که میتواند

در سازمان تأثیرگذار بوده و حمایت سازمان از اعضای

باعث تقویت انگیزه و نهایتا خودکارآمدی پژوهشی در

هیئتعلمی در ارتقای خود آنها نیز مؤثر است .شرایط

پژوهشگران سازمان شود .مشارکت در پژوهش و داشتن

فرهنگی جامعه بهعنوان بستر فعالیت سازمان و محیطی که

روحیه مشارکتی برای پژوهشگران تجربه سودمندی است که

پژوهشگران سازمان را تحت تأثیر خود قرار میدهد و

باعث رشد مهارتها و اعتمادبهنفس آنها میشود .برگزاری

اولویتهای پژوهشی سازمان نیز در جهتدادن و ارائه ایده

جشنواره پژوهش و رقابتهای پژوهشی که بستر الزم برای

پژوهش به پژوهشگران بسیار مفیدند و باعث ایجاد انگیزه

شناسایی ظرفیتها و استعدادهای پژوهشی سازمان را دارد،

پژوهش در پژوهشگرانی میشود که ممکن است به دلیل

زمینه تشویق این استعدادها را فراهم میکند و یکی از

نداشتن ایده پژوهش انگیزه و باور پژوهشی خود را از دست

راهبردهای مهم تقویت خودکارآمدی به شمار میرود.

داده باشند .خدمترسانی سازمان به جامعه علمی کشور که

کاربست پژوهشها در سازمان برای هر پژوهشگر منشأ

به نوبه خود پژوهش در این زمینه را میطلبد میتواند

امیدواری و انگیزشی است که باعث تقویت باور او به

موجب ایجاد انگیزه پژوهشی در پژوهشگران سازمان شده و

اثربخشی کار پژوهشیاش میشود .یادگیری پژوهش نیز

با انجام این پژوهشهای هدفمند با حمایت سازمان روحیه

بهعنوان یک راهبرد تقویتکننده شامل خودآموزی فردی یا

خودکارآمدی پژوهشی در افراد تقویت خواهد شد .کمیت

بهرهگیری از دورهها و کارگاههای آموزشی روش پژوهش

بروندادهای پژوهشی به میزان و تعداد آثار پژوهشی

یا آشنایی با ابزارها و مهارتهای جانبی پژوهشی است.

پژوهشگران سازمان اشاره دارد .هرچقدر بروندادهای

هماندیشی و تبادل تجربیات در رویدادها و نشستها و

پژوهشی سازمان بیشتر باشد نشان از توسعه نگاه پژوهشی و

آگاهی و دانشی که در این نشستها به افراد انتقال و به

عالقمندی به پژوهش در سازمان دارد .شرایط اقتصادی،

اشتراک گذاشته میشود ،موجب انگیزش و تشویق آنها به

بودجه و امکانات مالی که در اختیار پژوهش و پژوهشگران

یادگیری و ادامه کسب اطالعات و کسب ایدههای جدید در

قرار دارد باعث رشد و توسعه فعالیتهای پژوهشی میشود.

موضوعات مختلف میشود .راهبرد انتشار بروندادهای

کمیت بروندادهای پژوهشی در سازمان و نسبت این کمیت

پژوهشی بهلحاظ در دسترس قرار گرفتن و اشتراک تجربیات

به تعداد پژوهشگران سازمان نشان دهنده میزان تالش برای

پژوهشگران با یکدیگر ،به آنها ایده و انگیزه کارهای

انجام پژوهشها در سازمان است .نشر اطالعات

جدیدتر را میدهد .همکاری نهادهای پژوهشی که شامل

پژوهشهای انجام شده در سازمان و اطالع پژوهشگران از

همکاری سازمان با سایر نهادهای علمی و پژوهشی موجب

میزان تالشهای پژوهشی در سازمان موجب تقویت انگیزه

میشود پژوهشگران و اعضای هیئتعلمی سازمان با فضا و
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زمینههای پژوهشی و حمایتی بیشتری مواجه شوند و با

افزایش کیفیت پژوهش در سازمان و در نهایت ارتقای

مشارکت در طرحهای مشترک بین سازمان و سایر نهادهای

جامعه بهعنوان خاستگاه سازمان از پیامدهای مهمی است که

پژوهشی بر تجربه و مهارت پژوهشی خود بیافزایند.

در این خصوص پیشبینی شدهاند.

اختصاص فرصت پژوهشی به کارشناسان سازمان موجب
انگیزش و تشویق این کارشناسان برای پژوهشهای
کاربردی میشود .بانکهای اطالعاتی پژوهشی مثل بانک

با توجه به یافتههای این پژوهش مواردی برای بهبود
پژوهش در سازمان پیشنهاد میشود:

اطالعات پژوهشگران ،داوران ،طرحهای پژوهشی و

 .0تدوین برنامه جامع پژوهشی که تمام جنبهها و

پایگاههای روزآمد بین المللی و معتبر مقاالت و پایاننامهها

فعالیتهای پژوهشی سازمان را پوشش دهد؛

در سازمان برای پژوهشگران امکان مغتنمی است که باعث
رشد و تقویت انگیزه پژوهشی آنان میشود و به توسعه

.3

تدوین و اجرای آییننامههای حمایتی پژوهشی
در سازمان؛

پژوهش کمک شایانی میکند .آموزش مسائل روانشناختی

 .2آسیبشناسی جشنواره پژوهش؛

مثل تقویت اعتمادبهنفس ،خودباوری ،انگیزش ،کنترل

 .0ساماندهی و هدفمندسازی جذب هیئتعلمی؛

استرس و ترس و موضوعات مرتبط است که از نظر

 .5نظارت و برنامهریزی یکپارچه و هدفمند برای

مصاحبهشوندگان بر ایجاد و تقویت خودکارآمدی پژوهشی
تأثیرگذار است .ارزیابی عملکرد در سازمان از آنجهت مؤثر
به نظر میرسد که موجب شناخت سازمان و فرد از وضعیت
عملکرد و تشویق افراد پرتالش و در مقابل ایجاد انگیزه
برای رفع کاستیهای عملکردی در افراد ضعیفتر میشود.
مدیریت و سازماندهی دانش سازمانی نیز بستری مناسب
برای اخذ ایدههای جدید و اشتراک تجربیات برای
پژوهشگران فراهم میکند .در این زمینه نیز میتوان پیشبینی
کرد که با ایجاد این امکان در سازمان تا چه اندازه
پژوهشگران در مسیر پژوهش ترغیب و تشویق میشوند.
راهبردهای دیگر عبارتند از استفاده از تجربیات بینالمللی
مثل ایفال ،اشتراک اطالعات و تجربیات در سازمان ،انجام
پژوهشهای تطبیقی با هدف بهبود فرایندها ،خودارزیابی و
سنجش خودکارآمدی و سنجش روانشناختی افراد در جهت
رفع کاستیها ،و لزوم تغییر فرایندها و رویکردها در سازمان
نسبت به پژوهش هستند .توجه به این راهبردها در کنار
شناسایی پیامدهای خودکارآمدی پژوهشی و پیشبینی
اقدامات الزم در خصوص آنها میتواند منجر به اثرات مثبتی
در رشد و توسعه پژوهش در سازمان و جامعه تخصصی
بشود 06 .پیامد از نظر مصاحبهشوندگان حاصل پیادهسازی
راهبردهای خودکارآمدی پژوهشی در سازمان هستند .ارتقای
سازمان در جنبههای مختلف ،تقویت مرجعیت سازمان،

اعضای هیئتعلمی سازمان؛
 .1ایجاد فرصت پژوهشهای کاربردی برای
مشارکت پژوهشگران عالقمند؛
 .6تقویت ارتباط سازمان با سایر نهادهای پژوهشی و
آموزشی؛
 .0برنامهریزی آموزشی برای پژوهشگران سازمان.
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Abstract
Purpose: The purpose of this study is to reevaluate the new undergraduate curriculum of Knowledge and
Information Science (KIS) in Iran to determine the rate of content changes, consistency, and advantages
and disadvantages.
Method: Content and documentary analysis methods are used. The content of the curriculum approved in
2015 and previous LIS curricula are compared. A purposeful selected sample of 71 articles related to the
education and curriculum development for KIS are analyzed.
Findings: The structure of the new curriculum is based on library science. The required courses consist of
the 6 groups: 1) bibliography, 2) collection development, 3) information organization, 4) service delivery,
5) library building design and architecture, and 6) management basics. Due to the dispersion of courses we
noticed, the program does not cover various aspects of library science. The wide spectrum of topics
needed in current library education should be added to the developing curriculum and syllabuses in the
areas of collection development and content production, organization of information and knowledge,
service delivery, management, access and dissemination, and marketing of products and services.
The output of such a curriculum is will not be an information scientist, but a librarian who is familiar with
information technologies. The content shows that the new curriculum has a hybrid approach orientation,
that is, a technological - market friendly - pragmatic approach based on library science. As to the rate of
change, the new curriculum compared to previous ones, contains 80 credits of the undergraduate
curriculum which was taught at the University of Tehran in 1970s, merged into 45 credits in the 2015
program. Also, compared to the 1996 curriculum, 27 new courses follow the same format. The 80 credits
of specialized courses of 1996 curriculum are grouped into 57 credits in the 2015 curriculum. This has
caused discrepancy between the title of the discipline (Knowledge and Information Science) and the
content of the curriculum.

Conclusion: Reconstruction of the new curriculum is necessary. It is necessary to create a mechanism to
ensure the quality of the curriculum as information ecosystem is changing. On the one hand, traditional
library environment and its practices, such as cataloging and classification, face serious challenges. On the
other hand, the Web has become the new library. Webology is the new specialization. This new
environment requires a range of activities and services that calls for new knowledge and skills. We suggest
that Iranian Library and Information Science Association (ILISA) reviews the curriculum.
Keywords: Knowledge and Information Science, Library and Information Science, Undergraduate,
Curriculum
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فصلنامه علمی – پژوهشی
مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات

مقاله پژوهشی

ضرورت بازسازی برنامه درسی جدید دوره کارشناسی رشته علم اطالعات و دانششناسی
مهرداد چشمهسهرابی

1

 .1دانشیار گروه علم اطالعات و دانششناسی ،دانشگاه اصفهانmo.sohrabi@edu.ui.ac.ir ،

چکیده
هدف :تعیین وضعیت برنامه درسی جدید رشته علم اطالعات و دانششناسی از منظر رویکرررد ترردوین ،میرریان تحییررر م تر ا،
همخ انی بین عن ان رشته و م ت ای برنامه درسی ،و برجستگیها و کاستیهای آن.
روششناسی :از روشهای ت لیل م ت ا و ت لیل اسنادی استفاده شد .م ت ای برنامه درسرری جدیررد کارشناسرری رشررته علررم
اطالعات و دانششناسی (مص ب  28بهمن  )1393و برنامههای درسی قبلی ت لیل شد .همچنین  71مقاله مرب ط به م ضر
آم زش و برنامههای درسی رشته علم اطالعات و دانششناسی با روش نم نهگیری هدفمند تجییهوت لیل شد.
یافتهها :نتایج نشان داد م

ر اصلی برنامه درسی کارشناسی رشته ،علم کتابخانه است که عمده دروس آن شامل  6رکن است:

 )1منبعشناسی )2 ،مجم عهسازی )3 ،سازماندهی )4 ،خدماترسانی )5 ،طراحرری و معمرراری ،و  )6مرردیریت .خروجرری ایررن
برنامه یک متخصص علم اطالعات یا دانش نیست ،بلکه کتابداری است آشنا با فناوریهای کاری .این برنامه ،بررهدلیل تنر

و

پراکندگی دروس ،کل جنبههای اساسی هسته برنامه یعنی کتابخانه را نیی در بر نمیگیرد .با ت جه برره طیررت گسررترده م ضر
کتابخانه که یک سر آن به کتابخانه سنتی و سر دیگر به کتابخانه ه شمند ختم میش د ،الزم است در تدوین دروس تخصصرری
مانند مجم عهسازی و ت لید م ت ا ،سازماندهی ،طراحی ،مدیریت ،بازاریابی و خدماترسانی ،این طیت در تدوین سرفصررلها
ل اظ ش د .در کنار برجستگیهای برنامه درسی جدید ،خطاها ،ضعتها و کاستیهای چشمگیری نیی بهویژه از نظر م تر ا در
آن مشاهده میش د .از نظر رویکرد ،ش اهد نشان میدهد که برنامه درسی جدید میل برره سررمت یررک رویکرررد ترکیبرری یعنرری
رویکرد فناورانه-بازارپسندانه -عملگرایانه با م

ریت علم کتابخانه دارد .درباره مییان تحییر برنامه درسی بهنسبت برنامررههای

قبلی 80 ،واحد دوره کارشناسی دانشگاه تهران قبل از انقالب در  45واحد برنامه درسرری مصر ب  1393تجمیررع شررده اسررت.
درباره تحییرات برنامه درسی جدید بهنسبت برنامه درسی سال  27 ،1375درس برنامه جدید ،قالب دروس برنامرره سررال 1375

را با خ د دارند .یعنی  80واحد دروس تخصصی برنامه درسی  1375در  57واحد درسرری برنامرره  1393تجمیررع شررده اسررت.
همچنین نتایج نشان داد بین عن ان رشته (علم اطالعات و دانششناسی) و م ت ای برنامه درسی تناقض آشکاری وجر د دارد.
اضافه بر این ،الزم است سازوکارهای برای تضمین کیفیت برنامههای درسی رشررته علررم اطالعررات و دانششناسرری در کشر ر
ایجاد ش د .پیشنهاد میش د ،با ت جه به سازوکارهای م ج د در انجمن کتابداری و اطال رسانی ایران ،اعتبار برنامههای درسی
ت سط این انجمن سنجیده ش د.
نتیجهگیری :نتایج این مطالعه ،ضرورت بازسازی برنامه درسی جدید را بهروشنی نشان میدهد .در مجم  ،اک سیستم اطالعاتی در
حال دگرگ نی است .از یک طرف م یط سنتی کتابخانه و نظامهای برآمده از آن مانند فهرستن یسی و ردهبندی با چالشهای
جدی م اجهاند؛ از س ی دیگر ،وب ،کتابخانه جدید است و وبشناس حرفه جدید این قلمرو .ما در حال گذار از کتابخانه سنتی
به کتابخانه جدید هستیم .طبیعی است که این م یط جدید و این گستردگی فعالیتها و خدمات ،دانش و مهارتهای جدید را
میطلبد که خ دبهخ د بازنگری سرفصلهای رشته را اجتنابناپذیر میکند.
کلیدواژهها :برنامه درسی ،علم اطالعات و دانششناسی (رشته) ،عل م کتابداری و اطال رسانی (رشررته) ،کارشناسرری (مقطررع)،
سرفصلهای کارشناسی

استناد به این مقاله:
چشمهسهرابی ،مهرداد ( .)1400ضرورت بازسازی برنامه درسی جدید دوره کارشناسی رشته علم اطالعات و دانششناسی.
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مقدمه

در م رد آم زش رشته علم اطالعات و دانششناسی،

آم زش رسمی کتابداری ت سط مل یل دی ئی و با ایجاد اولین

برنامههای درسی و سرفصلهای دروس رشته به زبان فارسی،

مدرسه کتابداری در سال  1887شرو شد (.)Field, 2008

تا کن ن  71پژوهش انجام شده است .مجم

این پژوهشها

در ط ل یک قرن گذشته ،برنامههای درسی مدارس کتابداری

را میت ان به شش دسته به شرح زیر تقسیمبندی کرد:

متناسب با شرایط م یطی ،فناورانه و درخ استهای شحلی

دسته اول :ت قیقاتی که به آم زش رشته پرداختند :مانند

چندینبار تحییر کرد .بیشترین تحییر برنامههای درسی رشته

پژوهشهای :فرزین و نیک کار ( ،)1376حیاتی (،)1377

کتابداری ،از زمانی شرو شد که م ج جدید تحییر نام رشته و

یحمایی ( ،)1378حری و سالمی ( ،)1382حیاتی(،)1383

گروهها و مجالت آن از «علم کتابخانه» به «علم اطالعات» در

انصاری ( ،)1384حیاتی ( ،)1384افشار زنجانی (،)1386

سرتاسر دنیا پدید آمد Jain & Jorosi (2017) .بیان

حیاتی( ،)1378حسنزاده و غی ری ( ،)1389حری (،)1390

میکنند که تحییر نام گروههای آم زشی تبدیل به یک هنجار

فدایی و برمر ( ،)1390فرج پهل ( ،)1390حیدری (،)1390

در دانشکدههای علم اطالعات و کتابخانه شدBobinski .

فدایی ( ،)1390التماسی و فهیمنیا (1390الت) ،مطلبی

) (2007, p. 120خاطر نشان کرد که تا سال 12 ،2004

( ،)1390علیم مدی (1390ب) ،زوارقی ( ،)1390کشاورز

دانشکده از  45دانشکده معتبر کتابداری ،دیگر اصطالح «علم

( ،)1390فتاحی ،رجبعلی بگل  ،و آخشیک ( ،)1393و

کتابخانه» یا «کتابخانه» را در عن ان رسمیشان نداشتند.

چشمهسهرابی ،حیدری ،و عظیمی وزیری (.)1396

مطالعه رشته ب د ،به یکی از

از میان  23مطلب منتشرشده 16 ،م رد درباره مسائل گ ناگ ن

زمینههای مطالعه علم اطالعات تبدیل شد .نتایج ت قیق

آم زش کتابداری و اطال رسانی در ایران است .در  4م رد

) Saunders (2015نشان میدهد که در اوایل دهه ،2000

به )1 :بررسی دیدگاه جامعه کتابداری در خص ص تحییر

عناوین بیش از نیمی از  58واحد درسی برنامه آم زشی علم

م ت ا (حسنزاده و غی ری )2 ،)1389 ،بررسی مییان

اطالعات و کتابخانه دانشگاههای امریکا تحییر کرد.

همگ نی تدریس م اد با ت لید و هدایت آثار ت سط اعضای

رشته علم اطالعات و دانششناسی بهدلیل ارتباط نیدیک با

هیئتعلمی رشته (حری و سالمی )3 ،)1382 ،تأثیر فنآوری

فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی و ت ت تأثیر

اطالعات بر آم زش کتابداری با ت جه به برنامههای درسی

روندهای فناورانه م ض های اینترنت و خدمات همراه ،در

(حیاتی ،)1377 ،و  )4بررسی مییان رعایت استاندارهای

ل است .این دگرگ نیها و ظه ر روندهای

بینالمللی آم زشگاههای کتابداری ایفال در گروههای

بنابراین ،کتابخانه که م ض

م ض

حال تحییر و ت

جدید مانند دادهکاوی ،کالن داده ،وب معنایی ،و مشتری
مداری ،برنامههای درسی رشته را نیی مت

ل کرده است.

آم زش کتابداری (کیانی )1378 ،پرداخته شده است.
در میان این  23مطالعه ،تنها افشار زنجانی ( )1386و حری

در ایران نیی ،آم زش رسمی کتابداری در دانشگاه تهران و در

( ،)1390رویکرد گ ناگ نی در پیشگرفتهاند و چارچ بی

سال  1344شرو شد .بنا بر پژوهش چشمهسهرابی ،حیدری

برای آم زش رشته معرفی کردند :اولی در مقالهای با عن ان

و عظیمی وزیری ( ،)1395برنامهها و سرفصلهای درسی،

نسبت میان خدمت ،فن و علم ،به تبیین رشته میپردازد و

رشته کتابداری را میت ان در سه عن ان پیش رو گرد آورد)1 :

مین یسد« :منطقیتر بهنظر میرسد کتابداری و اطال رسانی

آم زش کتابداری از سال  1334تا  )2 ،1365آم زش

را در درجه نخست خدماتی بدانیم که دارای

کتابداری و اطال رسانی از  1365تا  ،1385و  )3آم زش علم

فن ن/تکنیکهایی است که با بهرهگیری از آنها خدمت انجام

اطالعات و دانششناسی از  1385تا کن ن .در این  55سال

میش د و با پژوهش علمی میت ان این فن ن را ت سعه و

گذشته 6 ،برنامه درسی رسمی در مقطع کارشناسی رشته در

بهب د داد» .دومی ،در مقالهای با عن ان ضرورت رویکردی سه

سالهای قبل از انقالب ،1388 ،1375 ،1369 ،1365 ،و

وجهی به آم زش کتابداری و اطال رسانی ،به مثلث دانش

 1393تهیه شده است.

نظری ،دانش حرفهای ،و دانش عملی در آم زش رشته اشاره

چشمهسهرابی :ضرورت بازسازی برنامه درسی جدید دوره کارشناسی رشته علم اطالعات و دانششناسی

میکند و معتقد است« :نظام آم زشی رشته کتابداری و

های درسی رشته برای تصدی فرصتهای شحلی مدیریت

اطال رسانی سه وجهی است؛ یعنی نخست مبانی نظری به

دادههای پژوهشی پرداخته شده است.

اعتبار نظام آم زش عالی (و البته نیی به اعتباربخشی از

دسته چهارم :ت قیقاتی که منابع معرفیشده در سرفصلهای

چارچ ب حرفه) ،و دوم تعلقات حرفهای ،از آن رو که قرار

دروس برنامه درسی را بررسی کردند .در این دسته تنها یک

است در کتابخانهها و مراکی اطال رسانی متفاوت با مخاطبان

ت قیق (نیکیاد و عصاره )1394 ،یافت شد که به سنجش

به کار بپردازند ،و س م مهارتهای الزم

استنادی و م ت ایی کتابهای تألیفی فارسی م ج د در

برای استفاده از منابع و ابیارها و فناوریهای مرب ط به انجام

سرفصل جدید کارشناسی کتابداری و اطال رسانی (مص ب

بهینه وظایت حرفهای» (حری ،1390،ص  .)10البته ،آنچه

 )1388کش ر بر پایه استنادهای درون متنی آن کتابها

حری ( )1390اشاره میکند ،قرابت نیدیکی با ب ث افشار

پرداخته است.

زنجانی ( )1386دارد.

دسته پنجم :ت قیقاتی که برنامه درسی کتابداری و

دسته دوم :ت قیقاتی که به سنجش برنامه درسی رشته بهط ر

اطال رسانی ایران را با دیگر کش رها بررسی کردند :در این

از میان  5م ردی که به بررسی

دسته نیی تنها ت قیق طاهری و عالئی آرانی ( )1391یافت

برنامه درسی رشته پرداختند ،در سه م رد (فتاحی1379 ،؛

شد که به بررسی تطبیقی گرایشهای رشته کتابداری و

ن روزی1387 ،؛ و آزاده تفرشی )1384 ،به مسئله بازنگری

اطال رسانی در کش رهای انگلستان ،کانادا و آمریکا با ایران:

برنامه درسی اشاره شده است .در یک م رد (دیانی و

با تاکید بر تأثیر آنها بر مییان ت لید علم در عرصه بینالمللی

همکاران ،)1372 ،به ارزیابی برنامه درسی پرداخته شده و در

پرداختند.

مختلت و متن

کلی پرداختند :در مجم

یک م رد (ته ری )1385 ،نیی م ض

طراحی برنامه درسی

دسته ششم :ت قیقاتی که برنامه درسی یک یا چند مقطع

ب ث شده است.

رشته را سنجیدهاند ،از جمله این ت قیقات میت ان به م ارد

دسته س م :ت قیقاتی که یک درس یا یک قلمرو م ض عی از

زیر اشاره کرد:

رشته را ارزیابی کردند :از جمله این ت قیقات میت ان به:

الت .کاردانی :دیانی ( )1362و نصیری ،حسینپ ر ،و

قایدشرفی ( ،)1375سامانیان ( ،)1377جعفرنژاد (،)1379

معرفزاده (.)1390

مختاری معمار (1382 ،1381الت ،و 1382ب) ،ک چک

ب .کارشناسی :دیانی و دیگران ( ،)1372دیانی ( 1373و

و سمیرمیزاده ( ،)1383افکاری ( ،)1384علیم مدی

 ،)1379ج کار و حمدیپ ر ( ،)1380ن کارییی (،)1383

( ،)1386بنیاقبال و سیدعل ی ( ،)1387تاجآبادی و رنجبری

دیانی (1390الت و1390ب) ،جعفری مقدم و بینشپ ر

( ،)1387بنیاقبال و رض ی صدر ( ،)1389پاسیار،

( ،)1391بیگدلی و حمدیپ ر ( ،)1391جاللی دییجی

قاضیمیرسعید و حری ( ،)1389هدایی ( ،)1390التماسی و

( )1393و دائی ،رحیمی و زار فراشبندی (.)1395

فهیمنیا (1390ب) ،و عروجی ،علیم مدی و آخشیک

ج .کارشناسی ارشد :مرتضایی ( ،)1379فتاحی( ،)1384آزاده

 9ت قیق انجامشده که به

تفرشی ( ،)1384مختاری ( ،)1384حری ،نادری و دخت

سنجش دروس کارآم زی ( 4م رد) ،مت ن تخصصی انگلیسی

عصمتی ( ،)1387حسینیراد ،معص می و وکیلی مفرد

( 2م رد) ،نسخ خطی ( 1م رد) ،و مبانی کتابداری ( 1م رد)

( ،)1397و زار فرشبندی و دایی (.)1397

( )1398اشاره کرد .در مجم

پرداختند .همچنین ،در دو ت قیق به م ض

فناوری اطالعات

د .دکتری :دیانی ( )1386و علیم مدی (1390الت).

و آم زش کتابداری ،در یک ت قیق به اقتصاد اطالعات ،در

ه .کارشناسی و کارشناسی ارشد :باقری ( ،)1384و شهبازی

یک ت قیق نیی به سنجش مییان انطباق مهارتهای خدمات

و همکاران (.)1394

مرجع و اطال رسانی و م ت ای آم زشی سرفصلهای
دانشگاهی ،و در یک ت قیق نیی به سنجش ظرفیت برنامه-

82
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و .کارشناسی ،ارشد و دکتری :آخشیک ( )1398برنامههای

برای تجییهوت لیل م ت ای برنامه درسی جدید دوره

درسی علم اطالعات و دانششناسی را از منظر شناختی و

کارشناسی علم اطالعات و دانششناسی ،روش ت لیل م ت ا

دانشی ت لیل و ارزیابی کرد.

انتخاب شد .برای پاسخگ یی به سؤاالت  ،6 ،5 ،4 ،2 ،1و

در مجم  ،بررسی  71متن منتشرشده نشان داد که در 8

بخش دوم سؤال  3از روش ت لیل م ت ا و برای پاسخگ یی

م رد از آنها (دیانی ( ،)1379فتاحی ( ،)1379ج کار و

به بخش اول سؤال س م (شناسایی رویکردهای تدوین برنامه

حمدیپ ر ( ،)1379باقری ( ،)1384ته ری( ،)1385ن روزی

درسی) از روش ت لیل اسنادی استفاده شد .متناسب با

( ،)1387حسنزاده ( ،)1393و جعفری مقدم و بینشپ ر

م ض

ت لیل ،عناصر دروس یا برنامه درسی ،جملههای

( ،))1391به صراحت بهضرورت بازنگری در برنامه درسی و

کلیدی ،و یا م ض عات کدگذاری شد ،سپس مؤلفههای

سرفصلهای رشته در دوره کارشناسی تأکید شده است.

اصلی و فرعی متناسب با آنها مشخص و بر همین اساس

اگرچه ت قیقی که به سنجش و نقد آخرین برنامه درسی

ت لیل انجام شد .جامعه آماری پژوهش در بخش اول ،شامل

کارشناسی رشته بپردازد ،یافت نشد.

شش سرفصل مص ب ش رای برنامهرییی درسی و در بخش
آم زش و

حال با ت جه به تحییر برنامه درسی و سرفصلهای کارشناسی

دوم شامل کلیه منابع منتشرشده مرب ط به م ض

رشته در تاریخ  28بهمنماه  1393ت سط کمیتۀ برنامهرییی

برنامههای درسی رشته علم اطالعات و دانششناسی است که

درسی رشته ،و نیی با ت جه به اینکه تاکن ن این برنامه درسی

با روش نم نهگیری هدفمند منابع مرتبط شناسایی و

بررسی و ارزیابی نشده است؛ پژوهش حاضر قصد دارد از

تجییهوت لیل شد.

طریق پاسخ به سؤاالت زیر به این خأل بپردازد:
 .1مییان واقعی تحییر در برنامه درسی جدید

یافتهها

بهنسبت برنامههای درسی قبلی دوره

 -مقایسه برنامههای درسی رشته و مییان تحییرات آنها.

کارشناسی چقدر است؟

بهمنظ ر پاسخ دقیق به این سؤال ،جدول تطبیقی برنامه درسی

 .2م

ر اصلی برنامه درسی رشته علم

دوره کارشناسی رشته تنظیم شد (پی ست  .)1این جدول،

اطالعات و دانششناسی بر چه م ض

بیانگر تناظر دروس تخصصی اجباری ،تخصصی اختیاری و

یا م ض عاتی است ار است؟

پایه در  6برنامه مص ب کتابداری و اطال رسانی از آغاز

 .3رویکردهای تدوین برنامه درسی رشته

تاکن ن است.

علم اطالعات و دانششناسی کدماند و

همانط ر که اطالعات جدول پی ست  1نشان میدهد ،در

در تدوین برنامههای درسی رشته علم

مجم

از اولین برنامه درسی قبل از انقالب دانشگاه تهران تا

اطالعات و دانششناسی از کدام

برنامه درسی جدید 6 ،بار برنامه درسی کارشناسی (برنامه قبل

رویکرد(ها) استفاده شده است؟

از انقالب )1393 ،1388 ،1375 ،1369 ،1365 ،م رد

 .4تا چه مییان بین عن ان رشته و م ت ای

بازنگری قرار گرفته است .در این شش برنامه ،جمعاً 85

برنامه درسی جدید رشته علم اطالعات

درس تخصصی کتابداری و م ض های مرتبط به آن تص یب

و دانششناسی همخ انی وج د دارد؟

شده است .در آخرین برنامه مص ب 26 ،درس از این 85

 .5برجستگیها و کاستیهای احتمالی

درس حذف یا با دروس دیگر ادغام و ده درس جدید اضافه

برنامه آم زشی و سرفصلهای دوره

شده است .در سایر دروس نیی تحییراتی ایجاد شده که بهدلیل

کارشناسی از منظر ساختار و م ت ا

دگرگ نیهای رشته امری طبیعی به نظر میرسد .نکته جالب

کدماند؟

ت جه اینکه 21 ،درس از سرفصلهای جدید جیء همان

روش پژوهش

برنامه آم زشی ( 35درس) دوره کارشناسی کتابداری دانشگاه
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تهران قبل از انقالب است .بهعبارت روشنتر 80 ،واحد دوره
کارشناسی دانشگاه تهران قبل از انقالب در  45واحد برنامه
درسی مص ب  1393تجمیع شده است.
در خص ص تحییرات برنامه درسی جدید بهنسبت برنامه
درسی سال  27 ،1375درس برنامه جدید ،قالب دروس
برنامه سال  1375را با خ د دارند .یعنی  80واحد دروس
تخصصی برنامه درسی  1375در  57واحد درسی برنامه
 1393تجمیع شده است.
 -م

ر اصلی برنامه درسی رشته علم اطالعات و

دانششناسی.
برای پاسخ به این پرسش 61 ،درس مص ب رشته شامل 19
درس پایه ( 38واحد) 30 ،درس تخصصی اجباری (63

شکل  -1م

اطالعات و دانششناسی

واحد) ،و  12درس اختصاصی اختیاری ( 24واحد) م رد
تجییه و ت لیل قرار گرفت .نتایج نشان داد 34 ،درس به
ارزش  71واحد (شامل  4درس پایه ( 8واحد) 23 ،درس
تخصصی اجباری ( 49واحد) و  7درس اختصاصی اختیاری
( 14واحد)) مرب ط به م ض

کتابخانه است 9 .درس (،106

 143 ،142 ،130 ،117 ،116 ،115 ،114و  )146در دل رشته
مهندسی کامپی تر قرار میگیرد 5 .درس به مباحث علم
اطالعات و  3درس ( 102 ،101و  )103به هر دو م ض
علم اطالعات و کتابخانه میپردازند .در نتیجه ،م

ر اصلی

برنامه درسی کارشناسی رشته ،علم کتابخانه است که عمده
دروس آن درباره  6رکن پیش رو است )1 :منبعشناسی
(کتابشناسی) )2 ،مجم عهسازی )3 ،سازماندهی)4 ،
خدماترسانی )5 ،طراحی و معماری ،و  )6مدیریت .برای
مشاهده ارکان و دروس مرب ط به هر رکن شکل  1را ببینید.

ر و ارکان برنامه درسی رشته کارشناسی علم

 رویکردهای تدوین برنامه درسی رشته علم اطالعات ودانششناسی و رویکرد غالب در برنامه درسی جدید.
الت .رویکردهای تدوین برنامه درسی
از جمله پرسشهای ضروری این است که برای تدوین برنامه
درسی رشته علم اطالعات و دانششناسی ،چه رویکرد(هایی)
پیشنهاد شده است؟ پیش از ارائه پاسخ پرسش ،ذکر این نکته
ضروری است که رویکردهای متعددی برای تدوین یک
برنامه درسی مطرح شدهاند یا وج د دارند که برخی از آنها
عبارتاند از :رویکردهای رفتاری ،مدیریتی ،سیستمی ،علمی،
انسانگرایانره ،و بازسرازان مفهر می (& Ornstein
 ،Hunkins, 2004نقل در حسینی ،1397 ،ص ،)129
رویکردهای سنتی (رشته م

ر) ،شناختی ،تجربی ،و انتقادی

(نصر ،اعتمادیزاده (دریک ندی) و نیلی احمدآبادی،)1390،
و رویکردهای م ض
فننگر ،بازارم

م

ر ،جیءنگر ،کلنگر ،علمنگر،

ر ،جامعهپسند ،بینرشتهای ،و ترکیبی.

در ارتباط با رویکردهای تدوین برنامه درسی در م ض
علم اطالعات و دانششناسی ،بررسی مت ن و ش اهد حاکی
از وج د سه رویکرد به شرح زیر است:
 .1رویکرد ارکان کتابداری :بررسی مت ن حاکی از وج د
ارکان سهگانه یا چهارگانه علم اطالعات و کتابخانه
است .در ایران کتابداری را دارای چهار رکن میدانند.
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این چهار رکن که شامل مجم عهسازی ،سازماندهی،

 .3الگ ی ویلس ن :ویلس ن در سال  2001مدلی را

اشاعه ،و مدیریت است ،همان رویکرد ارکان کتابخانه

معرفی کرد که شامل چهار م ض

بنیادی در تدوین

است که نخستین بار در کتاب «شناختی از

و ت سعه برنامه درسی مطالعات اطالعات و کتابخانه

دانششناسی» اثر ه شنگ ابرامی ( )1383آمده است.

عبارتاند از )1 :م ت ای

 .2رویکرد چرخه اطالعات :این رویکرد شامل سه حلقۀ
اصلی ت لید ،ت زیع ،و مصرف اطالعات است .لنکستر
در سال  1988الگ ی کلی برنامه درسی علم اطالعات
را بر اساس چرخه اطالعات منتشر کرد .لکنستر معتقد
ب د که علم اطالعات «اساساً بین رشتهای است و همۀ
پدیدههایی را که در انتقال اطالعات دخالت دارند ،از
ت لیدکننده تا مصرفکننده ،دربرمیگیرد .برنامه درسی
باید به تمام اجیای این چرخه انتقال اطالعاتی
بپردازد ،زیرا که تمام آنها با یکدیگر تعامل دارند و
آگاهی از این تعامالت در طراحی و مدیریت کارآمد
خدمات اطالعاتی اهمیت دارد» (مرتضایی،1379 ،
ص  .)1شکل  2م ت ای درسی رشته علم اطالعات را
بر اساس چرخه انتقال اطالعات نشان میدهد .البته در
این شکل «دو زمینۀ مطالعاتی بر چرخۀ اطالعات
افیوده شده است .این دو زمینه-که اساساً روشهای
مدیریت و ت قیق هستند -بهجای اینکه اجیایی از
خ د چرخه باشند ،بهعن ان زمینههایی شناخته
میش ند که بر همه اجیای چرخۀ انتقال اطالعات تأثیر
میگذارند» (مرتضایی ،1379 ،ص .)2

است .این چهار م ض

اطالعات )2 ،نظامهای اطالعاتی )3 ،افراد ،و )4
سازمانها ).(Wilson, 2001, p. 1
ب .رویکرد غالب در تدوین برنامه درسی رشته
نتایج نشان داد در هیچکدام از  6برنامه درسی به صراحت به
رویکرد خاصی در تدوین برنامه اشاره نشده است ،ولی دقت
و تأمل در برنامههای درسی رشته حاکی از وج د دو رویکرد
از آغاز تا کن ن است )1 :رویکرد ارکان کتابخانه ،و )2
رویکرد ترکیبی .در ادامه این دو رویکرد بهاختصار شرح داده
میش د.
 .1رویکرد ارکان کتابخانه :این رویکرد پایه
و اساس سرفصلهای قبلی دوره
کارشناسی

کتابداری

ب ده

است.

بهگ نهای که از حدود  70واحد درسی
تخصصی ،سهم قابل ت جهی به مباحث
اصلی و پیرام نی مجم عهسازی،
سازماندهی ،اشاعه ،و مدیریت اختصاص
یافته است.
 .2رویکرد ترکیبی (فناورانه-بازارپسندانه-
عملگرایانه) :در مقدمه برنامه درسی
جدید رشته در خص ص م ت ای برنامه
چنین آمده است:
"بهل اظ م ت ایی تالش شده است که چندین نکته بهص رت
بارز م رد ت جه قرار گیرد :نخست اینکه بازار کار بهعن ان
رکن اساسی در بازنگری م رد ت جه قرار گرفته است .دوم،
ت زیع واحدهای عملی و نظری با اندکی اختالف ( 32واحد
عملی و  31واحد نظری در دروس تخصصی اجباری) بهط ر
مساوی ص رت گرفته است .س م ،درسهای متمایل به
فناوری اطالعات بهص رت اساسی تق یت شده است تا

شکل  -2م ت ای درسی رشته علم اطالعات (لنکستر1988 ،؛ نقل

دانشآم ختگان رشته بت انند بهراحتی با ابیارهای

در مرتضایی ،1379 ،ص)2

ن ین(سختافیار و نرمافیار) بهص رت کارآمد کار کنند .در
کل در برنامه تالش شده است ،نیازمندیهای ورود به بازار

چشمهسهرابی :ضرورت بازسازی برنامه درسی جدید دوره کارشناسی رشته علم اطالعات و دانششناسی

86

کار و ورود به مقطع ت صیلی باالتر با احتمالی کمابیش

یعنی رویکرد فناورانه-بازارپسندانه -عملگرایانه با م

یکسان پیشبینی ش د .در تدوین این برنامه سعی بر آن ب ده

علم کتابخانه دارد.

ریت

است که سطح کارشناسی از ل اظ دانش تخصصی ارتقا یابد
و به همین دلیل ب ده است که دروس جدید به این مجم عه

 -همخ انی بین عن ان رشته و م ت ای برنامه درسی جدید

اضافه شده است .بنابراین انتظار میرود که گستره

دوره کارشناسی

آم ختههای این مقطع بت اند انتظارات دانشج یان از یک س

همانط ر که میدانیم عن ان جدید رشته ،علم اطالعات و

و مطالبات بازار کار را از س ی دیگر تأمین کند (وزارت

دانششناسی ،دووجهی است .درباره وجه اول (علم

عل م ،ت قیقات و فناوری ،1393،ص .")3

اطالعات) ابهام خاصی وج د ندارد و م ض

بنابراین ،تدوینکنندگان برنامه درسی تأکید خاصی بر

اطالعات و پدیدههای اطالعاتی است (چشمهسهرابی،

)1نیدیککردن برنامه درسی با نیاز بازار کار )2 ،ت زیع تقریباً

 .)1386در م رد وجه دوم (دانششناسی) ،اگرچه ابهام وج د

برابر دروس نظری و عملی ،و  )3تق یت دروس فناوریهای

دارد و درک مشترکی در میان اهالی رشته وج د ندارد ،ولی

اطالعاتی دارند .عالوه براین ،بررسی دروس پایه و تخصصی

همانط ر که نتایج ت قیق چشمهسهرابی ،حیدری و عظیمی

رشته نیی این سه نکته را بهخ بی تائید میکند .یعنی از

وزیری ( )1395نشان داد ،دانششناسی در حقیقت همان

 132واحد برنامه درسی جدید رشته علم اطالعات و

کتابداری سابق است .البته فتاحی و ریسمانباف (،)1392

دانششناسی 21 ،واحد مرب ط به دروس عم می است.

دانششناسی را «دانش علمی درباره دانش» تعریت کردهاند.

ترکیب  111واحد باقیمانده بدین شرح است 19 :درس پایه

در نتیجه ،اگرچه این تعریت برای مفه م دانششناسی صادق

(به ارزش  38واحد) 30 ،درس تخصصی اجباری (به ارزش

است ،ولی بر سر اینکه م ض

دانششناسی در عن ان رشته

 63واحد) 5 ،درس اختیاری (به ارزش  10واحد) .بنابراین،

علم اطالعات و دانششناسی ،کتابخانه است یا «دانش»،

از نظر تعداد واحدهای عملی بهنسبت نظری ،از  63واحد

اختالف نظر جدی وج د دارد .اگر رویکرد اول را بپذیریم،

مرب ط به دروس تخصصی اجباری 32 ،واحد عملی و 31

در حقیقت علم اطالعات و دانششناسی همان علم اطالعات

واحد نظری است .یعنی بیش از  50درصد دروس تخصصی

ریت علم کتابخانه .اگر رویکرد

مجم

اجباری عملی هستند .همچنین از مجم

 38واحد دروس

و کتابخانه سابق است با م
دوم را بپذیریم ،م ض

آن مطالعه

رشته علم اطالعات و دانششناسی

پایه نیی  8واحد عملی است .در نتیجه  40واحد از  111واحد

دو مفه م اطالعات و دانش است .در م رد رابطه بین علم

دروس پایه و تخصصی اجباری ( 36درصد) عملی هستند

اطالعات و دانششناسی با ت جه به نکاتی که اشاره شد،

(پی ست  .)1از نظر تعداد دروس و واحدهای مرب ط به

چهار حالت زیر قابل تص ر است (شکل .)3

مباحث فناوری اطالعات نیی 12 ،درس ( 11واحد نظری و
 13واحد عملی) از دروس تخصصی اجباری و  5درس (5
واحد نظری و  5واحد عملی) از دروس پایه و در مجم
 34واحد یعنی حدود یک س م واحدها مرب ط به مباحث
فناوری اطالعات است (این بهاستثنای  4واحد کارورزی
است).
با ت جه به آنچه اشاره شد ،اگرچه در مقدمه برنامه درسی
مص ب  ،1393به رویکرد خاصی اشاره نشده است ،ولی با
بررسی سرفصلها و برنامه درسی جدید رشته میت ان پی برد
که برنامه درسی جدید میل به سمت یک رویکرد ترکیبی

شکل  -3نمایش رویکردهای رابطه علم اطالعات و
دانششناسی

رویکرد اول :رویکردی که علم اطالعات را عام و علم
کتابخانه را بخشی از آن میبیند که عن ان انگلیسی قبلی رشته
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یعنی علم اطالعات و کتابخانه 1نمایانگر همین رویکرد است.

همچنین اگر قرار باشد ،برنامه درسی رشته علم اطالعات و

ر برنامه درسی است و

اطالعات تدوین ش د ،هسته و ارکان

در این رویکرد ،م ض

کتابخانه م

اکثر درسها ح ل این م ض

دانششناسی با م ض

میچرخد .با ت جه به رابطه

این برنامه درسی با برنامه درسی فعلی متفاوت خ اهد ب د.

علم کتابخانه با علم اطالعات ،متناسب با نیاز و تحییرات،

شکل  4یک نم نه از برنامه درسی رشته با م ض

علم

برخی مباحث و دروس علم اطالعات در برنامه درسی

اطالعات که متأثر از جنبش دانشکدههای اطالعات 2در

گنجانده میش د .این رویکرد مبنای تدوین چند برنامه درسی

سالهای آغازین قرن  21است را نشان میدهد.

قبلی رشته در ایران و جهان ب ده است.
رویکرد دوم :رویکردی که علم اطالعات و دانششناسی را
با م ض عات اطالعات و دانش معرفی میکند .در این
رویکرد دانششناسی با م ض

ر اصلی برنامه

دانش م

درسی است .هیچ کدام از  6برنامه درسی قبلی رشته بر این
مبنا تدوین نشده است.
رویکرد س م :در این رویکرد نیی م ض

رشته علم اطالعات

و دانششناسی ،اطالعات و دانش است .البته با این تفاوت که
ر اصلی برنامه

دانش عام و اطالعات خاص و این دومی م

درسی است .بررسی برنامههای درسی قبلی رشته نشان
میدهد که تا کن ن چنین رویکردی م رد ت جه نب ده است.
رویکرد چهارم :رویکردی که علم اطالعات و دانششناسی را
دو علم جداگانه با دو م ض

گ ناگ ن اطالعات و دانش با

شکل  -4م

ر و ارکان برنامه درسی رشته علم اطالعات

درصدی همپ شانی تلقی میکند .در تدوین برنامه درسی بر
اساس این رویکرد ،دروسی تقریباً همسنگ از هر دو پدیده

 -برجستگیها و کاستیهای احتمالی برنامه آم زشی و

اطالعات و دانش در برنامه گنجانده میش د .بنابر این

سرفصلهای دوره کارشناسی.

رویکرد ،برنامه درسی علم اطالعات ح ل م

ر اطالعات و

دسته اول :برجستگیهای برنامه درسی

مطابق چرخه اطالعات (یعنی ت لید ،ت زیع و مصرف

همگام شدن با تحییرات و حرکت از م یط کتابخانه سنتی به

اطالعات) تنظیم میش د و برنامه درسی دانششناسی ح ل

دیجیتالی از برجستگیهای اصلی برنامه درسی جدید است.

م

ر دانش و مطابق چرخه دانش.

دسته دوم :کاستیها و ضعتهای برنامه درسی

حال ،با ت جه به م ت ای برنامه درسی جدید رشته که در

در برنامه درسی جدید ،کاستیها و ضعتهای از نظر

ریت کتابخانه در

ساختاری و م ت ایی مشاهده میش د که برخی از آنها

شکل  1بهتفصیل آمده ،و با ت جه به م

تدوین برنامه درسی و اختصاص  34درس به کتابخانه و

عبارتاند از:

مباحث پیرام ن آن ،میت ان گفت م ت ای برنامه درسی

الت .اشکاالت ساختاری :بررسی برنامه درسی ابالغی از نظر

جدید در دسته رویکرد اول قرار میگیرد ،درحالیکه عن ان

ساختاری نشان میدهد که اشکاالت متعدی وج د دارد که

رشته از یکی از رویکردهای دوم ،س م یا چهارم تبعیت

میت ان آنها را در سه دسته بیان کرد )1 :همخ ان نب دن

میکند .در نتیجه ،بین عن ان رشته و م ت ای برنامه درسی

جدول درس با م ت ای آن :جدولی که برای هر درس تنظیم

تناقضی آشکار دیده میش د.

شده است و اطالعات آن درس را نشان میدهد ،دارای

. Library and Information Science

1

. iSchool

2
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اشکاالتی است .ردیت چهارم جدول سرفصلهای دروس

اصطالح منابع اطالعاتی استفاده ش د) ،و  )4مدیریت نشریات

برنامه درسی ،یعنی زیر تعداد واحد ،بهدرستی ترسیم نشده

ادواری (این عن ان خیلی کلی است و بهجای آن مدیریت

است .در این ردیت نه تنها خ اننده با ست نهای غیر ضروری

نشریات ادواری در کتابخانهها و مراکی اطال رسانی پیشنهاد

م اجه میش د ،بلکه با م اردی م اجه میش د که همخ انی

میش د).

الزم را ندارند .بهعن ان نم نه ،بین قسمت جبرانی و نظری در

 .3نب د همخ انی عناوین فارسی و انگلیسی درسها در برنامه

ردیت س م و اطالعات زیر آنها ،همخ انی وج د ندارد

درسی جدید :نتایج بررسی تطبیق عناوین فارسی و انگلیسی

(وزارت عل م ،ت قیقات و فناوری )2 ،)1393،یکدست نب دن

هر درس نشان داد که در م اردی همخ انی وج د ندارد.

نگارش اهداف رفتاری :اهداف رفتاری برخی از دروس

مانند :دروس مقدمهای بر علم اطالعات و دانششناسی/

شمارهگذاری شدهاند (مانند مت ن تخصصی انگلیسی  ،2ص

Introduction to Information and Knowledge
 ،Scienceمبانی اخالق حرفهای،Professional Ethics /

 ،)20برخی فاقد شماره و عالمت هستند (مانند سیستمهای
چند رسانهای ،ص  ،)87و بسیاری نیی با عالمت خط تیره
مشخص شدهاند (مانند روانشناسی اجتماعی ،ص  ،)24و .)3
یکدست نب دن نگارش سرفصلهای درس :در نگارش
سرفصلهای دروس ،وحدت رویه مشاهده نمیش د.
سرفصلهای برخی از دروس فاقد عالمت هستند (مانند مت ن
تخصصی انگلیسی  ،2ص  ،)21-20برخی دارای عالمت
دایره ت خالی هستند(مانند اطالعات و دانش برای جامعه ،ص
 ،)129بسیاری دارای عالمت دایره ت پر هستند(مانند بازاریابی
خدمات اطالعاتی ،ص  ،)81برخی دارای عالمت تیکاند
(مانند نمایههای تخصصی الکترونیکی ،ص  ،)93و تعدادی
نیی با عالمت خط تیره مشخص شدهاند (مانند اص ل طراحی
نرمافیارهای کتابخانهای ،ص .)61همچنین سرفصل برخی از
دروس دارای رابطه اعم و اخص است (مانند درس شبکه و
سختافیار ،ص  )40و در برخی این رابطه وج د ندارد.
ب .اشکاالت م ت ایی :از نظر م ت ایی نیی برنامه درسی
رشته دارای ضعتها ،کمب دها ،و ایرادهای است که
بهاختصار به برخی از آنها در ادامه اشاره میش د.
 .1نگارشی و ویرایشی :برخی از خطاهای تایپی ،نگارشی و
ویرایشی برنامه درسی جدید در پی ست  2آمده است.
 .2ابهام در عن ان فارسی درس :مانند  )1نمایههای تخصصی
الکترونیکی (نمایه در این عن ان قابل تأمل است) )2 ،طراحی
و مدیریت وبگاه کتابخانهها و مراکی اطال رسانی (درس
دارای دو م ض

جداگانه طراحی و مدیریت است .بهتر

مبانی

1

ارتباطشناسی /

،Communication

to
آشنایی

Introduction
با

مطب عات

و

رسانهها،Introduction to Press and Mass Media/
مدیریت نشریات ادواریSerials Management in /
 ،Librariesسازماندهی رایانهای منابعComputerized /
 ( Information Organizationمفه م اطالعات و منابع
یکسان نیست).
 .4نب د همخ انی هدف درس با سرفصلهای آن :مانند ،درس
پایگاه داده (هدف درس آشنایی دانشج یان با مفاهیم،
قابلیتها ،و کاربرد و شی ههای گ ناگ ن جستج

در

پایگاههای اطالعاتی علمی و تخصصی م ض های گ ناگ ن
است ،در حالی که سرفصلهای درس درباره طراحی پایگاه
داده است).
 .5نب د همخ انی عن ان درس با اهداف رفتاری آن ،مانند
درس پایگاه داده (پس از گذراندن این درس دانشج باید
بت اند :ان ا

جستج ی پیشرفته و ساده و اپرات رهای

بهکاررفته در آنها را ت لیل کند با انتخاب یک م ض

در

پایگاههای تخصصی علم اطالعات و دانششناسی و ترکیب
اپرات رهای گ ناگ ن جستج نتایج گ ناگ ن را ت ضیح دهد).
 .6نب د همخ انی بین عن ان درس با سرفصلهای آن ،مانند:
 )1فناوریهای وب (سرفصل با عن ان کامالً همخ انی ندارد
و بخشی مرب ط به کاربرد وب ،بخشی مرب ط به فناوریهای
اطالعاتی و ارتباطی و بخشی نیی مرب ط به درس پایگاه داده

است به یکی از آنها پرداخته ش د) )3 ،سازماندهی م اد 1
(اصطالح م اد ابهامآمیی است و بهتر است بجای آن از

 . 1مهدی م سنیان راد ،در صف ه عن ان انگلیسی کتاب ارتباطشناسی ،از
اصطالح  communicatologyبرای ارتباطشناسی استفاده کرده است.
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است) )2 ،بازاریابی خدمات اطالعاتی (در سرفصل درس،

م ت اهای تکراری مشاهده میش د ،مانند سرفصل مفاهیم

ر بازاریابی منابع اطالعاتی است) )3 ،اص ل طراحی

فیلد ،رک رد ،فایل و پایگاه در دروس فناوریهای وب و

م

نرمافیارهای کتابخانهای (اصل یا اص لی در سرفصل درس

سازماندهی رایانهای منابع.

ذکر نشده است .بهعن ان مثال ،وقتی درسی با عن ان اص ل

 .9مشکالت منابع معرفیشده برای هر درس :منابع معرفی

تعلیم و تربیت تعریت میش د انتظار این هست در

شده برای هر درس از چند جهت حائی اهمیت است :نخست

سرفصلها به اصل کمال ،اصل خالقیت ،اصل فعالیت و غیره

اینکه چ ن ش را این منابع را از میان انب ه منابع اطالعاتی

اشاره ش د).

م ج د انتخاب میکند ،در نتیجه به این منابع اعتبار میبخشد.

 .7ارتباط ضعیت عن ان درس با منابع معرفیشده آن ،مانند:

ازاینرو ،این منابع برای تدریس و معرفی به دانشج یان در

درس روانشناسی اجتماعی ( 8منبع برای این درس معرفی

اول یت قرار دارند .دوم اینکه ،برخی از این مت ن ،منبع اصلی

شده که به نظر میرسد بخشی از منابع از سرفصل قبلی درس

آزم ن کارشناسی ارشد م س ب میش ند و انتظار این است

روانشناسی عیناً به این قسمت انتقال داده شده است .انتظار

که طراحان سؤاالت آزم ن ارشد ،بر اساس م ت ای این منابع

این است که منابع اصلیای ذکر میشد که در برنامه درسی

سؤال طرح کنند ،در نتیجه دانشج یان روی چنین منابعی

روانشناسی برای درس روانشناسی اجتماعی معرفی شده

سرمایهگذاری میکنند .س م اینکه ،در ص رت معرفی یک اثر

است

بهعن ان منبع درس ،در برخی م ارد دانشج نیی مجب ر به

 .8همپ شانی بین دروس و وج د م ت اهای تکراری ،مانند:

تهیه آن است .چهارم اینکه ،معرفی هر منبع در تعداد دفعات

 )1همپ شانی بین سه درس مرجعشناسی عل م اسالمی،

استفاده ،دانل د و یا استناد به آن منبع تأثیرگذار است که

مرجعشناسی تخصصی و نمایههای تخصصی الکترونیکی)2 ،

امروزه آنها شاخصهای سنجش کمیت و کیفیت منابع

همپ شانی درس نمایهسازی و چکیدهن یسی با نمایههای

بهحساب میآیند .،با ت جه به نکاتی که اشاره شد وضعیت

تخصصی الکترونیکی )3 ،همپ شانی درس کارگاه رایانه با

منابع معرفیشده از نظر ن

منبع و فراوانی و درصد آنها در

دروس مبانی شبکه و سختافیار و مبانی نرمافیار و سیستم

جدول  1آمده است.

عامل ،و  )4همپ شانی بین دروس اص ل طراحی نرمافیارهای
کتابخانهای با پایگاه داده .همچنین در برخی دروس،

درصد

0.2

پایاننامه

مقاله دائرهالمعارف

مجم عه مقاالت

مقاله کنفرانس

مقاله مجله ترجمهای

مقاله مجله فارسی /انگلیسی

کتاب انگلیسی

کتاب ترجمهای

جیوه درسی

فراوانی 1

کتاب تألیفی

منبع

فارسی

ن

جمع

جدول  -1ن

و تعداد منابع معرفیشده برای دروس پایه ،اختصاصی اجباری و اختیاری

1

3

6

10

3

36

46

100

240

446

0.2

0.7

1.3

2.2

0.7

8

10.3

22.4

54

100

اطالعات جدول  1نشان میدهد در مجم

 446منبع برای

 61درس پایه ،تخصصی اجباری ،و تخصصی اختیاری معرفی
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شده است« .کتاب تألیفی فارسی» بیشترین فراوانی با 240

تحییرات در عن ان و م ت ای دروس پیشین 18 ،درس

( 54درصد) و «جیوه و پایاننامه ت صیلی» کمترین فراوانی با

بهص رت اساسی تحییر کردهاند .ازاینبین 12 ،درس برای

0.2( 1درصد) را به خ د اختصاص دادهاند.

اولین بار اضافه شده و  6درس از درسهای پیشین از

 240کتاب فارسی در برابر  146کتاب انگلیسی و ترجمهای

سرفصلها حذف شده است» (وزارت عل م ،ت قیقات و

معرفی شده است .با ت جه به اینکه خاستگاه اصلی رشته و

فناوری)1393 ،؛ همچنین در جدول پایانی سرفصلها

ت سعه آن بیشتر در امریکا و اروپا ب ده است ،بنابراین سهم

(صف ات  )133-132میانگین کل تحییرات  50/75درصد قید

کتاب تألیفی فارسی یعنی  54درصد بهنسبت سهم 37.7

شده است.

درصد کتاب انگلیسی و ترجمهای کامالً قابلتأمل است.

فارغ از اینکه ،در یک متن واحد بین مقدمه و پایان آن تقریباً

در میان منابع معرفیشده ،یک جیوه درسی و یک پایاننامه

ده درصد تفاوت وج د دارد .ابهامات متعددی درباره این

کارشناسی ارشد و  16سند و مقاله کنفرانس نیی معرفی شده

مییان تحییر وج د دارد .در مجم  ،تا کن ن  6بار برنامه

است.

درسی کارشناسی بازنگری شده است .جمعاً  85درس

درمجم  ،منابع معرفی شده دارای مشکالتی بدین شرح

تخصصی کتابداری و م ض های مرتبط به آن تص یب شده

است )1 :رویکرد علمی مشخصی در انتخاب منابع به کار

است .در آخرین برنامه مص ب 26 ،درس از این  85درس

گرفته نشده است )2 ،منابع معرفی شده ،اعتبارسنجی

حذف یا با دروس دیگر ادغام و ده درس جدید اضافه شده

نشدهاند )3 ،منابعی مشاهده میش د که در ذیل دو یا چند

است .در سایر دروس نیی تحییراتی ایجاد شده است .نکته

درس معرفی شدهاند ،مانند کتاب مدیریت دانش :مفاهیم و

جالب ت جه اینکه 21 ،درس از سرفصلهای جدید جیء

زیرساختها ،تألیت م مد حسنزاده ( )1386که به عن ان

همان برنامه آم زشی ( 35درس) دوره کارشناسی کتابداری

منبع دو درس آشنایی با علمسنجی و مدیریت دانش معرفی

دانشگاه تهران قبل از انقالب است .بهعبارت روشنتر80 ،

شده است .یا منابع دروس کارآم زی  1و ،2برنامهن یسی 1

واحد دوره کارشناسی دانشگاه تهران قبل از انقالب در 45

و 2و مت ن تخصصی انگلیسی  1و 2عیناً مشابه هستند)4 ،

واحد برنامه درسی مص ب  1393تجمیع شده است .ازاینرو،

برخی منابع معتبر م ج د در فهرست منابع دروس مرب طه

آنچه در مقدمه و پایان برنامه درسی مص ب وج د دارد با

مشاهده نمیش ند ،مانند کتاب نمایهسازی و چکیدهن یسی:

نتایج این بخش از ت قیق  ،در تناقض است.

مبانی نظری و عملی ،تألیت فردریک لنکستر ،برای درس

نتایج نشان داد برنامه درسی جدید مبتنی بر رویکرد خاصی

روشها و فن ن نمایهسازی و چکیدهن یسی ،و  )5اطالعات

نیست ،اما تأمل در برنامه درسی مؤید یک رویکرد ترکیبی

کتابشناختی منابع بهص رت یکدست تنظیم نشدهاند و در

یعنی رویکرد فناورانه-بازارپسندانه -عملگرایانه با م

ریت

م اردی ایرادهای نگارشی و ویرایشی در آن مشاهده میش د،

علم کتابخانه است.

مانند این منبع که برای درس ساختمان داده معرفی شده

آنچه درباره این برنامه درسی م ل تأمل است ،عبارتاند از:

استEllis Horowitz and Sartaj Sahni, Fundamentals :

 -اگرچه درسهای خ ب و جذابی در نظر گرفته شده ،ولی

.of Data soft ware

نتیجهگیری
دربارۀ مییان تحییر در برنامه درسی جدید بهنسبت برنامههای
درسی قبلی ،در دو قسمت برنامه درسی مص ب  ،1393به
مییان تحییر در م ت ای برنامه اشاره شده است .نخست در
صف ه « :3بهص رت میانگین در این بازنگری نیدیک به 60
درصد در م ت ای برنامه تحییراتی داده شده است .عالوه بر

برنامه درسی ترکیبی است از دروس پراکنده که م
م ض

رو

آن کتابخانه است ،نه اطالعات و دانش .انتظار این

است که م ت ای برنامه ،کتابخانه را بهعن ان یک طیت از
کتابخانه سنتی تا کتابخانه ه شمند پ شش دهد و تمام
م ض های آن را در بر گیرد .بنابراین ،هدف این برنامه نه
تربیت یک متخصص علم اطالعات و یا دانش ،بلکه تربیت
کتابداری است آشنا با فناوریهای قلمرو کاری.
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ر برنامه درسی که کتابخانه است با عن ان رشته که علم

 −از جمله مباحث کلیدی در تدوین برنامه درسی،

اطالعات و دانششناسی است در تضاد است .اگرچه

مسئله تضمین کیفیت برنامههای تدوین شده است.

درگذشته کتابخانه در زیر چتر علم اطالعات قرار داشت ،اما

الزم است سازوکارهای برای تضمین کیفیت

از سال  2005که جنبش دانشکده اطالعات در جهان شرو

برنامههای درسی رشته علم اطالعات و

شد ،برخی از دانشکدهها کتابخانه را از علم اطالعات جدا

دانششناسی در کش ر ایجاد ش د .پیشنهاد میش د،

کردند .به هر حال ،برنامه درسی جدید هیچکدام از دو وجه

با ت جه به سازوکارهای م ج د در انجمن

عن ان یعنی علم اطالعات و دانششناسی را پ شش نمیدهد،

کتابداری و اطال رسانی ایران ،اعتبار برنامههای

ازاینرو ،پیشنهاد میش د ،یا در م رد عن ان رشته ت ضی ات

درسی ت سط این انجمن سنجیده ش د.

-م

شفاف بیان ش د یا م ت ای برنامه درسی اصالح ش د.

 −یکی از چالشهای دیگر برنامه درسی کارشناسی

 -برنامه درسی تا حدودی به فناوری اطالعات نیدیک شده

علم اطالعات و دانششناسی ،ت جه بیشازحد به

است.

جنبههای عملی و همسنگانگاشتن آن با جنبههای

 -اگرچه این برنامه به خ استه تدوینکنندگان برنامه درسی

نظری و اص ل بنیادین و مبانی رشته است .پیشنهاد

در ک تاهمدت پاسخ خ اهد داد ،ولی پیادهسازی آن بهدلیل

میش د کنگرهای با م ض

نقد و بررسی برنامه

تضعیت بنیانهای نظری و معرفتشناسی رشته ،ع اقب

درسی رشته برگیار ش د.

ناخ شایندی درپی خ اهد داشت .ازاینرو ،بهمنظ ر تق یت

 −شایسته است در مقدمه برنامههای درسی بعدی،

بنیه نظری فارغالت صیالن رشته ،دروسی مانند جامعهشناسی

س ابق برنامهن یسی و برنامههای درسی رشته و

علم ،فلسفه علم یا فلسفه اطالعات ،بنیانهای نظری

رویکرد برنامه درسی از جهات گ ناگ ن که در این

سازماندهی اطالعات و دانش ،مبانی نظری بازیابی اطالعات،

مقاله به آن اشاره شد ،آورده ش د.

و مانند اینها پیشنهاد میش د.

 −بخش «علم اطالعات» برنامه درسی جدید،

 -برجستگی اصلی برنامه درسی جدید ،همگامشدن و

انتظارات را برآورده نمیکند .انتظار این است،

همراستایی آن با پارادایم جدید است .بنابراین ،حرکت

مطابق شکل  4برای ارکان آن مانند بازیابی

تدریجی برنامه از م یط سنتی به فضای مجازی ملم س

اطالعات ،ت لیل اطالعات ،دسترسپذیری،

است .این برجستگی را میت ان در درونیسازی  9درس

ارزیابی ،کاربرد ،استفاده و غیره ،مطالب یا

مهندسی کامپی تر به رشته ،و  5درس سازماندهی رایانهای

درسهایی در برنامه گنجانده ش د.

منابع ،طراحی و مدیریت وبگاه کتابخانهها و مراکی اطالعاتی،

 −شایسته

است

ش رای

برنامهرییی

رشته،

فناوریهای وب ،اص ل طراحی نرمافیارهای کتابخانهای ،و

اعتبارسنجی منابع سرفصلهای درسی را به انجمن

طراحی کتابخانه دیجیتال بهقصد طراحی و ایجاد سه فناوری

کتابداری و اطال رسانی ایران واگذار کند .بیتردید

 )1نرمافیار کتابخانه )2 ،وبسایت کتابخانه ،و  )3کتابخانه

چنین اقدامی نه تنها به پیشبرد رشته کمک خ اهد

دیجیتال به وض ح دید.

کرد ،بلکه در خلق آثار ارزشمند رشته نیی راهگشا

در کنار برجستگیهای برنامه درسی جدید ،خطاها ،ضعتها

خ اهد ب د.

و کاستیهای چشمگیری نیی در جیئیات برنامه بهویژه در

 −پیشنهاد میش د با ت جه به پررنگشدن خدمات

سرفصلهای دروس آن مشاهده میش د ،مصادیق برخی از

پژوهشی در کش ر و انتظار دانشگاهها از

م ارد مذک ر در بخش یافتههای ت قیق آمده است.

فارغالت صیالن رشته ،دروس مدیریت دادههای

افیون بر آنچه اشاره شد ،م ارد زیر پیشنهاد میش د:

پژوهشی ،ارزیابی منابع علمی و مشابه اینها به
دوره اضافه ش د.

چشمهسهرابی :ضرورت بازسازی برنامه درسی جدید دوره کارشناسی رشته علم اطالعات و دانششناسی

 −با ت جه به اینکه ،هسته برنامه درسی این رشته
کتابخانه است و کتابخانه سازمانی خدماتی است،
ازاینرو وج د برخی دروس مانند خدمات
اطالعاتی ،روانشناسی رفتار کاربر ،جامعهشناسی
استفاده و استفادهکنندگان ،مشاوره اطالعاتی ،رفتار
اطال یابی ،و مخاطبشناسی در برنامه درسی
ضروری بهنظر میرسد.
در مجم  ،اک سیستم اطالعاتی در حال دگرگ نی است .از
یک طرف م یط سنتی کتابخانه و نظامهای برآمده از آن مانند
فهرستن یسی و ردهبندی با چالشهای جدی م اجهاند و
امروزه علم کتابخانه یک طیت بسیار وسیع از کتابخانه سنتی
تا کتابخانه ه شمند اجتماعی را که متأثر از دو رویکرد جبر
فناوری و جبر اجتماعی است ت ت پ شش قرار میدهد .از
س ی دیگر ،وب ،کتابخانه جدید است و وبشناس حرفه
جدید این قلمرو .ما در حال گذار از کتابخانه سنتی به
کتابخانه جدید هستیم .طبیعی است که این م یط جدید و
این گستردگی فعالیتها و خدمات ،دانش و مهارتهای
جدید را میطلبد که خ دبهخ د بازنگری سرفصلهای رشته
را اجتنابناپذیر میکند .پس برنامه درسی جدید ،باید
متناسب با این م یط بازسازی ش د .همچنین بهدلیل ضعتها
و کاستیهای اساسی ،همپ شانی و تکرار مباحث در برخی
دروس ،وج د مباحث و درسهای غیرضروری ،نب د برخی
مباحث و دروس ضروری در برنامه درسی و اشکاالت
متعددی که به برخی از آنها نیی در این مقاله اشاره شد،
بازسازی این برنامه درسی با حض ر اکثریت متخصصان رشته
یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
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پی ست 2
جدول .2برخی اشتباهات تایپی و م ت ایی در نسخه برنامه درسی مص ب  28بهمن 1393
ردیف
.1

کلمات /عبارت /جمالت
کتابخانههای و مراکز اطالعرسانی

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

آموخنگان
بپرازند
تعارف ابتدایی
ناهنجاریهای اجتماعی
تاثرات متقابل تاریخی و اجتماعی علم
عبارات و واژ ها
علم نجی

صفحه
2

سطر
9

شکل صحیح
کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی

3
4
22
24
26
30
48

20
17
-

آموختگان
بپردازند
تعاریف ابتدایی
دو بار پشت سر هم تکرار شده است.
تأثیرات متقابل تاریخی و اجتماعی علم
عبارات و واژهها
علمسنجی

.9

نیازهای اطاعاتی

51

-

نیازهای اطالعاتی

.10

فهرستند مستند نامها

53

-

فهرست مستند نامها

.11

اسامی مولفان و غیر ایرانی

53

-

اسامی مؤلفان غیر ایرانی

.12
.13
.14
.15
.16

وبسای
عضر حاضر
علبارت بولی
کنسیوم
نقش جامعه در یاجاد

83
85
97
100
118

-

وبسایت
عصر حاضر
عبارات بولی
کنسرسیوم
نقش جامعه در ایجاد

.17

کتابخانههای آموزشگاهی را تبببنم نموده

123

-

کتابخانههای آموزشگاهی را تبیین نموده

.18
.19

دانشاموطان
آشنایی با مراکز ملّی و بینالمللی تویلد

123
123

-

دانشآموزان
آشنایی با مراکز ملّی و بینالمللی تولید

.20
.21

توسعه علوم در در
تعداد ساعات برای هر واحد نظری 16 ،ساعت و برای هر واحد عملی

131
4

6

توسعه علوم در
تعداد ساعات برای هر واحد نظری 16ساعت و برای هر واحد
عملی  32ساعت در نظر گرفته شده است.

28

برای ورود به دوره کارشناسی رشته ،آزمون تخصصی از سوی
سازمان سنجش برگزار نمیشود.

 32واحد در نظر گرفته شده است.
.22

شرایط اولیه ورود به رشته تابع قوانین و مقررات کلی ورود به آموزش

5

عالی است و عالوه برر آن گررانردن آزمرون ورودی تخصصری کره از
سوی سازمان سنجش تعیین و اعالم میشود الزامی است.
.23

بازنگری حاضر با توجه به این نکات پیشگفته انجام شده است.

3

11

بازنگری حاضر با توجه به نکات پیشگفته انجام شده است.

.24

در این بازنگری جمعاً  67درس در قالب سره گرروه دروس پایره 19

3

11

61درس درست است .زیرا جمع سه عدد  ،30 ،19و  12می-
شود .61

3

13

در جدول صفحه  133میانگین تغییرات  50/75درصد اعالم
شده است!

-

این درس  32ساعت عملی 16 ،ساعت نظری و جمعاً 48
ساعت میشود که در قسمت واحد نظری  48قید شده است.

درس ،تخصصی اجباری  30درس ،و تخصصی اختیاری  12درس .
.25

بهصورت میانگین در این بازنگری نزدیک بره  60درصرد در محتروای
برنامه تغییراتی داده شده است.

.26

محاسرربه تعررداد سرراعات درس آمررار مقرردماتی در علررم اطالعررات و

6

دانششناسی اشکال دارد.
.27

موضوعیت علم اطالعرسانی ،پیدایش علم اطالعرسرانی ،فلسرفه علرم

12

1-2

علم اطالعات

اطالعرسانی
.28

عنوان درس مبانی علم اطالعات و دانششناسی

132

-

در جدول تغییرات عناوین درسها ،عنوان درس جدید و
قدیم جابجا شده است

NASTINFO, 32 (2), Summer 2021: 105-123

ISSN: 2383-322X

Journal of National Studies on
Librarianship and Information
Organization
(NASTINFO)

Review Article

Linked Data Research Literature: A Systematic Review
R. Ghorbani Bousari1
M. Ghiasi2
S.A.A. Razavi3
1.

Student of PhD Candidate, Department of Information and Knowledge Science, Babol Branch,
Islamic Azad University, Babol, Iran, r.ghorbani.b@gmail.com
2.
Assistant Professor, Department of Information and Knowledge Science, Babol Branch, Islamic
Azad University, Babol, Iran, (corresponding author), mighiasi@gmail.com
3.
Assistant Professor, Department of Information and Knowledge Science, Babol Branch, Islamic
Azad University, Babol, Iran, aa-razavi@yahoo.com

Abstract
Purpose: Linked data as a component of the Semantic Web is defined as the best way to publish and link
structured data on the web environment. Linked data creates integrated data as new data in that
environment. Despite the efforts to create linked data in recent years, it can be said that it is expanding
significantly. However, implementing it requires the use of new technologies in semantic web. This study
aims to review the studies in this area in order to identify issues received more attention from the research
community, as well as the benefits gained and challenges faced in implementation.
Method: Our search on the WOS revealed that 20 journals contain highest number of research in field of
linked data with regard to library and information science. Out of 22966 articles identified, 20 were
selected and reviewed using the standard Prisma guide,. This standard is designed for reporting Systematic
Reviews. The research tool was a checklist based on inclusion and exclusion criteria. Descriptive statistics
were used to analyze the data.
Finding: Findings showed that semantic web, linked open data, ontology, interoperability, similarity,
natural language processing, metadata, digital libraries are topics covered in the reviewed articles most.
Technical benefits and challenges (related to linked data sets, linked data tools and methods, related to
technological and ontological issues), financial and human benefits and challenges were examined. The
benefits and challenges are both assigned to the technical category and the sub-category "benefits related
to linked data sets" and "challenges related to linked data sets" with 35 percent. Discover the benefits of
expanding entities by examining the types of links in linked data, create appropriate links data with data
from other online services, improvement in open data discovery, and increase the visibility of linked data

with data from other online services are among the benefits associated with linked datasets. Over diversity
of interdisciplinary data, the complexity of accessible vocabulary, and the problems associated with
cataloging resources are among the challenges associated with linked datasets. Methods and tools used
most to use linked data are SKOS or "Simple Knowledge Organization System", DBPedia ontology,
Bibliographic ontology (Bibo) and FOAF with frequencies of 7, 7, 5 and 4 respectively. Solutions and
suggestions are presented in relation to implementation of linked data.
Conclusion: For successful implementation and application of linked data in libraries, information
centers, and projects different methods and tools are used. Despite facing challenges, this has made
organizing, searching, and retrieving information easier and beneficial outcomes.
Keywords: Linked Data, Systematic Review, Library Science, information science, Semantic Web
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فصلنامه علمی – پژوهشی
مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات

مقاله مروری

مرور نظاممند پژوهشهای دادههای پیوندی
1

رقیه قربانی بوساری
2

میترا قیاسی

3

سید علی اصغر رضوی

 .0دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانششناسی ،گروه علم اطالعات و دانششناسی ،واحد بابل ،دانشگاه آزاد اسالمی،
بابل ،ایرانr.ghorbani.b@gmail.com
 .3استادیار ،گروه علم اطالعات و دانششناسی ،واحد بابل ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بابل ،ایران (نویسنده مسئول)،
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mighiasi@gmail.com
استادیار ،گروه علم اطالعات و دانششناسی ،واحد بابل ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بابل ،ایران
aa_razavi@yahoo.com

چکیده
هدف :مرور مطالعات انجامشده در رابطه با موضوع دادههای پیوندی و شناسایی بیشترین موضوعات پرداختهشده در این موضوع،
مزایا و چالشهای موجود.
روش :روش پژوهش مرور نظاممند است .در جستجوی اولیه در وبگاه علوم مشخص شد که  31مجله بنا به نتایج پژوهش دارای
بیشترین تولیدات علمی موضوع دادههای پیوندی در مقوله علم اطالعات و دانششناسیاند .پس از بررسی و پایش  33922مقاله
استخراج و سپس با استفاده از راهنمای استاندارد پریزما ،نهایتاً  31مقاله انتخاب شد .ابزار پژوهش از نوع سیاهه وارسی بر مبنای
معیارهای ورود و خروج بود و برای تجزیهوتحلیل اطالعات از آمار توصیفی استفاده شد.

یافتهها :وب معنایی ،هستیشناسی ،دادههای باز پیوندی ،تعاملپذیری ،شباهت دادهها ،پردازش زبان طبیعی ،فراداده و کتابخانه
دیجیتال بیشترین موضوعهایی است که در مقاالت موردنظر به آنها پرداخته شده است .مزایا و چالشهای فنی(مرتبط با مجموعه
دادههای پیوندی ،ابزارهای دادههای پیوندی مرتبط با مسائل فناورانه ،و هستیشناختی) ،عوامل مالی و انسانی در مقاالت بررسی
شد .در ادامه طبق یافتهها مشخص شد که مزایا و چالشهای دادههای پیوندی هر دو بهتفکیک به مقوله فنی و زیرمقوله
فرعی«مزایا و چالشهای مرتبط با مجموعه دادههای پیوندی» هر کدام با  21درصد اختصاص یافته است .امکان کشف گسترش
موجودیتها با بررسی انواع پیوند در دادههای پیوندی ،ایجاد پیوند مناسب دادهها با دادههای سایر خدمات پیوسته ،بهبود در کشف
دادههای باز ،افزایش رؤیتپذیری دادههای پیوندی با دادههای سایر خدمات پیوسته از جمله مزایای مرتبط با مجموعه دادههای
پیوندی ،و تنوع بیش از حد دادههای بین رشتهای ،پیچیدگی واژگانِ در دسترسی ،مشکالت مربوط به فهرستنویسی منابع از جمله
چالشهای مرتبط با مجموعه دادههای پیوندی است .طبق یافتههای پژوهش ،بیشترین روشها و ابزارهای بهکارگیری دادههای
پیوندی مربوط به «نظام ساده سازماندهی دانش» یا اسکاس ،هستیشناسی دی.بی.پدیا ،هستیشناسی کتابشناختی و اف.اُ.ا.اف .به
ترتیب با  1 ،7 ،7و  0فراوانی است .راهکارها و پیشنهادهایی در مقاالت مورد بررسی نیز در رابطه با به کارگیری دادههای پیوندی
ارائه شد که باز ،مفید ،قابل کشف ،سالم و پیوندیبودن دادهها از جمله آنها است.
نتیجهگیری :با توجه به مطالعات مورد بررسی ،برای پیادهسازی و به کارگیری دادههای پیوندی در کتابخانهها ،مراکز اطالعرسانی و
پروژههای مختلف خارجی از روشها و ابزارهای مختلفی استفاده شده است که با وجود چالشهای موجود ،سازماندهی ،جستجو،
و بازیابی اطالعات را تسهیل کرده است و مزایای مختلفی نیز به همراه دارد .پژوهشگران علم اطالعات و دانششناسی ،مهندسان
نرمافزار و ...با آگاهی از موارد مطرحشده در این پژوهش میتوانند در معماری کتابخانههای دیجیتال و پروژههای مبتنی بر وب
موفقتر عمل کنند.
کلیدواژهها :دادههای پیوندی ،مرور نظاممند ،علم اطالعات و دانششناسی ،وب معنایی

استناد به این مقاله:

قربانی بوساری ،رقیه؛ قیاسی ،میترا؛ رضوی ،علی اصغر ( .)0011مرور نظاممند پژوهشهای دادههای پیوندی .فصلنامه مطالعات ملی
کتابداری و سازماندهی اطالعات032-011 :)3( 23 ،
10.30484/NASTINFO.2021.2821.2034

دریافت1000/01/20 :؛ پذیرش1000/02/16 :
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روشها و ابزارهای بهکارگیری دادههای پیوندی ،مزایا و

مقدمه
هدف وب معنایی ایجاد ساختار در محتوای صفحات وب

چالشهای موجود در اجرای آن میتواند شکاف دانشی

است و از فناوریهای دادههای پیوندی استفاده میکند ( Ali

موجود را پر کند .بنابراین مطالعه حاضر میتواند چارچوب

 .)and Warraich, 2018دادههای پیوندی به بهترین

مناسبی برای متخصصان موضوعهای مختلف علمی بهویژه

روشهابرای انتشار و ارتباط دادههای ساختار یافته در وب

متخصصان علم اطالعات و دانششناسی ،متخصصان

گفته میشود (Guerrini and Possemato, 2013

هوشمصنوعی و ...داشته باشد.

 .)quoted in Berthoud and Hartley, 2021دادههای

در این پژوهش با جستجو در بانک اطالعات نشریات

پیوندی امکان ایجاد پیوندهای معنیدار بین بخشهای دادهای

کشور(مگیران) ،پایگاه مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی،

در وب را فراهم میکند(Sakr, Wylot, Mutharaju, ..

نورمگز و گنج (پایگاه اطالعات علمی ایران) مشخص شد که

) .Phuoc and Fundulaki, 2018در سالهای اخیر،

پژوهشهای اندکی در ایران در رابطه با دادههای پیوندی

دادههای پیوندی دسترسی به انواع مختلف اطالعات در وب

انجام شده است که در هیچ موردی روشها و ابزارها ،مزایا و

را تسهیل کرده است(Rajabi, Sicilia and Sanchez-

چالشهای بهکارگیری دادههای پیوندی در قالب یک پژوهش

) Alonso, 2014و تحت مدل چارچوب توصیف

بهصورت نظاممند بررسی نشده است .با جستجو در درباره

منبع(آر.دی.اف) ،0ایجاد یو.آر.ال 3برای ارتباط و تبادل داده و

پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور در پایگاههای

اسپارکل 2برای تبادل نظر استفاده میشودHendler, .

اطالعاتی اسکوپوس ،1مؤسسة اطالعات علمی ،2امرالد 7و
ساینسدایرک 8مرتبطترین جستجو و مقاالت با موضوع این

Berners-Lee, Miller,2002 quoted in Quezada .)Sarmiento, 2020امروزه تعداد ارائهدهندگان داده برای

پژوهش انتخاب شد .در پژوهش حسینی ،غائبی،

انتشار دادههای پیوندی در سرتاسر جهان رو به افزایش است

برادر(« )0011دادههای پیوندی» و «وب معنایی» بیشترین

( .)Feitosa and et al., 2017کتابخانههای مختلفی

فراوانی را بهلحاظ همرخدادی در پژوهشهای دادههای

همچون کتابخانه ملی فرانسه ،کتابخانه اروپینا ،0کتابخانه

پیوندی داشتهاند .خودیزاده نهاری ،قدیری مدرس ،براآنی

کنگره آمریکا و کتابخانه بریتانیا از دادههای پیوندی بهره

دستجردی ،آرسک ( )0299وجود مقادیر تکراری و نیز نبود

بردهاند .حتی کتابخانههای دیجیتال نیز پتانسیل زیادی برای

مقادیر اساسی برای موجودیتها را از جمله مشکالتی

تبادل و انتشار دادههای مرتبط با منابع بیرونی با استفاده از

دانستند که در دادههای پیوندی مشاهده میشود .پازوکی و

دادههای پیوندی دارند (Hallo, Luján-Mora, Maté,

کشاورزیان ( )0298با بهکارگیری چارچوب کتابشناختی

 .(and Trujillo, 2016به عقیده zer, Heath and Bi

بیبفریم 9دریافتند که بیبفریم ظرفیت حل مسائل محیط

) Bernerz-lee(2009مطالعات در زمینه ابزارهای تولید و

کتابخانهای را در رویارویی با الگوهای جدید کتابشناختی و

انتشار دادههای پیوندی کافی نیست و باید به صورت مرور

محیط وب دارد .متشکر ،عبداهللزاده ،شیرازی ()0297

نظاممند ،روشها و ابزارهای مورد نیاز برای بهکارگیری

معتقدند دادههای پیوندی امکان دسترسی به دانش و پیوند آن

دادههای پیوندی بررسی شوند .همچنین پژوهشهای دادههای

با سایر منابع دانشی را فراهم میآورد .از نظر Berthoud

پیوندی با روش مرور نظاممند بسیار محدود است .از این رو،

) and Hartley(2021دادهها در دادههای پیوندی از نوع

یک مطالعه مرور نظاممند با هدف تعیین موضوعهای فرعی،
5

1

)Resource Description Framework (RDF
URL
3
SPARQL
4
Europeana Library
2

Scopus
)Institute for Scientific Information(ISI
7
Emerald
8
Sciencedirect
9
BIBFRAME
6
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دادههای موقعیت جغرافیایی 0است و استفاده از ابزارهای

کافی را ندارند و پیوندهای ضعیفی به سایر مجموعه دادهها

مناسب همچون بیبفریم و ویکیدیتا 2میتواند به چالشهای

دارند.

موجود در بهکارگیری دادههای پیوندی کمک کند.

مرور پیشینههای پژوهش نشان میدهد که انتخاب

)(2021

Musen

and

Kamdar

از

مناسبترین روشها و ابزارها یکی از مهمترین مواردی است

استفاده

هستیشناسیهای پزشکی و دادههای باز پیوندی را منجر به

که در بهکارگیری دادههای پیوندی بر آن تمرکز شده است.

کاهش ناهمگونی معنایی میدانند .از جمله مزایای بهکارگیری

همچنین موانع و مزایای متعددی در رابطه با دادههای پیوندی

دادههای پیوندی افزایش استفاده مجدد از واژگان ،امکان

مطرح است که بیشتر آنها را میتوان به مسائل فنی ،انسانی و

پرسوجوی کارآمد و یکپارچگی منابع زیستپزشکی

مالی مربوط دانست .بر اساس نتایج پژوهشها چون هنوز

ناهمگن با استفاده از فناوریهای دادههای پیوندی ،کمک به

بهکارگیری دادههای پیوندی در کتابخانهها و مراکز

کاربران در کشف اطالعات مرتبط ،غنیسازی سوابق

اطالعرسانی با مشکالت و مسائلی همراه است ،و از طرفی

کتابشناختی سنتی ،افزایش رؤیتپذیری و قابلیت کشف

مزایای بهکارگیری آن نیز زیاد است ،پژوهش حاضر به این

دادههای کتابخانهای ،و بهبود تجارب جستجوی کلی کاربران

سوال کلی پاسخ میدهد:

بیان شده استKlímek, Škoda, Petr, Nečaský .

وضعیت مقاالت دادههای پیوندی از نظر موضوعهای

) and Martin (2018پرکاربردترین ابزار در بهکارگیری

مطرحشده ،مزایا و چالشها در بهکارگیری دادههای پیوندی،

دادههای پیوندی را «پلتفرم مصرف دادههای پیوندی»

روشها و ابزارهای بهکارگیری دادههای پیوندی و نیز ارائه

(ال.دی.سی.پی) 3معرفی کردند .مزایا و چالشهایی که Ali

راهکار چگونه است؟

) and Warraich (2018در حین بهکارگیری دادههای
پیوندی با آنها مواجه شدهاند ،مسائل مرتبط با مجموعه

روش پژوهش:

دادهها ،روشها و ابزارها ،هستیشناسیها ،فناوریها ،مسائل

مراحل جستجو و تحلیل دادهها در این مطالعه بر اساس

است.

) etal. (2015معتقدند که پریزما حداقل مجموعه مدارکی

مالی و انسانی ،و همچنین مجوزهای آزاد و وجود راهنماها
) Rademaker and et al. (2015امکان استفاده از
فناوریهای دادههای پیوندی در سایر آرشیوها و کتابخانههای
دیجیتال را از جمله مزایای مطرحشده در بهکارگیری دادههای
پیوندی معرفی کردند .ایجاد نویز در سیستم بهدلیل نگهداری
دادهها توسط افراد مختلف از جمله چالشهای مطروحشده
در این پژوهش استNagai, Hashizume and .
) Fukuyama (2015دادههای کتابشناختی کتابخانه در
فرمت موجود و نبود دسترسی به مجوزهای آزاد و راهنماها
را از چالشهای بهکارگیری دادههای پیوندی در کتابخانه
شورای ملی ژاپن 4دانستند .عالوه بر آن ،بعضی از یو.آر.آی-
های اچ.تی.تی.پی 5در دادههای پیوندی ایجادشده کیفیت
1

Geolocation data
Wikidata
3
) (LDCPرLinked Data Consumption Platform
4
National Diet library, Japan
5
HTTP

راهنمای استاندارد پریزما 6تدوین شده استMoher and .
است که برای گزارش در مرور نظاممند و فراتحلیل 7بهکار

میرود .(Ali and Warraich, 2018) .پس از تعیین
سوال پژوهش ،پروتکل انجام مطالعه تدوین شد .جهت
دسترسی به مقاالت موردنظر ،جستجو در  31مجلهای که بر
اساس نتایج Gupta, Dhawan, Singh, Kumar
) (2020بیشترین تولیدات علمی موضوع دادههای پیوندی را
در وبگاه علوم 8دارند ،انجام شد .معیارهای ورود مقاله به
مطالعه حاضر جستجو در وبگاه علوم با محدودیتهای زیر
بود:
 زبان :انگلیسی؛ موضوع :دادههای پیوندی؛ -نوع مدرک :مقاله؛

2
6

Standard Prisma guide
Meta-analysis
8
Web of Science
7
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؛9 علوم کتابداریو اطالعرسانی: مقوله موضوعی-

: آمده است0 استراتژی جستجو در جدول

 نمایه، نمایهشده در سه نمایه استنادی گسترده علوم نمایه استنادی علومانسانی و هنر،استنادی علوم اجتماعی
وبگاه علوم؛

 استراتژی جستجو-0جدول
پایگاه

Web Of Science

:است

اطالعاتی

("Semantic Web", "Journal of Web
Semantics", "International Journal of
SemanticWeb& Information", "Journal
of Library Metadata","Cataloguing&
Classification", "International Journal
of Metadata Semantics & Ontologies",
"IEEE Internet Computing", "Journal
of
Biomedical
Semantics",
"International Journal of Digital
Libraries" ,"Journal of Information
Science", "Library High Tech",
"Transactions of the Japanese Society
for
Artificial
Intelligence",
"Knowledge-BasedSystems",
"Multimedia Tools & Applications",
"IEICE Transactions on Information
and Systems", "Professional De La
Information","Serials-Librarian",
"International Journal of Semantic
Computing","Journal of Universal
Computer-Science","Future Generation
Computer Systems")

 مطالعاتی که در زمینه موضوعی دادههای پیوندی نیستند؛-

 نمایه2 مطالعاتی که در سایر نمایههای استنادی وبگاه علومشدهاند؛
 مطالعاتی که در سایر مقولههای موضوعی وبگاه علوم نمایهشدهاند؛
 مطالعاتی که بهلحاظ نوع مدرک مقاله نبودند؛-

مجالت

تعداد

22966

مقاالت

TOPIC: ("linked data"or "linked data")
AND Document Types: (Article)
AND WebOfScience
Categories:
(Information Science Library Science)
/Timespan: All years. Indexes: SCIEXPANDED, SSCI, A&HCI
20

معیارهای خروج مقاالت از مطالعه حاضر شامل موارد زیر

بازیابی شده
روش
جستجو

مقاالت
نهایی

:یافتهها
 مهمترین موضوعهای مطرحشده در پژوهشهای دادههای-

 فرایند جستجو و انتخاب مطالعات-0شکل

:)3پیوندی کدامند؟ (جدول

1

Information Science Library Science
(CPCI-S), (CPCI-SSH), (BKCI-S), (BKCI-SSH),
(ESCI), (CCR-EXPANDED), (IC)
2
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 اهم موضوعهای مطرحشده در دادههای پیوندی-3جدول
فراوانی
)(درصد

مؤلفههای

پژوهشها

مؤلفه

فرعی

7)21%(

(Teixeira,Araujo,Baptista,Araujo,Pisa,2016),
(Delgado, Hilera, Ruggia, Otón, Amado-Salvatierra,
2019), (Hallo and et.al...2016),
(Zapounidou,Sfakakis,Papatheodorou, 2017),
(Khosravi-Farsani,Nematbakhsh,Lausen, 2013),
(Mastora, Peponakis, Kapidakis, 2017),
(MartinezRodriguez,Lopez-Arevalo, RiosAlvarado,
2020)

2)21%(

(Teixeira and et al…2016), (Hallo, Luján-Mora &
Maté, 2017),(Khosravi-Farsani and et al…2013) ,
(Öztürk, Özacar,2020),(Candela,Escobar,
Carrasco&Marco-Such, 2020) ,(Sánchez-Cervantes.,
Alor-Hernández, Paredes-Valverde, RodríguezMazahua, & Valencia-García, 2020)

1)31%(

(Öztürk, Özacar, 2020), (Parsons and et al…2011),
(Paredes-Valverde, Valencia-García, RodríguezGarcía, Colomo-Palacios, Alor-Hernández, 2016),
(Teixeira and et al…2016), (Ji, Chun, Cappellari and
Geller, 2017)

1)31%(

2)01%(
3)01%(
3)01%(
3)01%(

1
2

Interoperability
Similarity

(Candela and et al…2020), (Delgado and et
al…2019), (Martinez-Rodriguez and et al…2020),
(Zapounidou and et al…2017), (Teixeira and et
al…2016)
(Rajabi, Sicilia and Sanchez-Alonso, 2015),
(Martinez-Rodriguez and et al…2020), (KhosraviFarsani and et al…2013)
(Mastora and et al…2017), (Paredes-Valverde and et
al…2016)
(Delgado and et al…2019), (Parsons and et al…2011)

(Hallo and et al...2016), (Candela and et al…2020)

وب معنایی

دادههای باز
پیوندی
آشنایی با
هستیشناسی

موضوعات
دادههای
پیوندی

0

3

تعاملپذیری

شباهت دادهها
پردازش زبان
طبیعی
فراداده
کتابخانه
دیجیتال
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جدول 3نشان میدهد که بیشترین موضوعهای مقاالت
بهترتیب وب معنایی ،هستیشناسی و دادههای باز پیوندی
است .برای نمایش بهتر موضوعهای مطرحشده از نرم افزار
وی.اُو.اس.ویور 0برای ترسیم نقشه موضوعی استفاده شد
(شکل.)3

شکل -3اهم موضوعهای مطرحشده در مقوله دادههای
پیوندی.
مزایای بهکارگیری دادههای پیوندی بر اساس پژوهشهایدادههای پیوندی چیست؟ ( جدول:)2

VosViewer

1
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جدول -2مزایای بهکارگیری دادههای پیوندی بر اساس مقاالت مورد بررسی
مؤلفه

پژوهشها

مؤلفه فرعی

فراوانی(درصد)

مزایای مرتبط با مجموعه دادههای پیوندی
امکان کشف گسترش موجودیتها با بررسی انواع پیوند در دادههای پیوندی
ایجاد پیوند مناسب دادهها با دادههای سایر خدمات پیوسته

)(Hallo and et al...2016

افزایش رؤیتپذیری دادههای پیوندی با دادههای سایر خدمات پیوسته

)(Hallo and et al...2016

امکان یکپارچگی دادههای کتابخانهای در محیط وب معنایی
شناسایی دادههای تکراری در فرایند پیوند دادهها
3

مزایای
فنی

1

(Hallo, Martínez-González, de la
)Fuente, 2013

)(Zapounidou and et al...2017
))Rajabi and et al…2015

7
()21%

)(Hallo and et al...2016
)(Hallo and et al...2016

بهبود در کشف دادههای باز
تسهیل تبدیل موضوعها در مجموعه دادهها
امکان سنجش شباهت دادهها در کشف دادهها در دادههای پیوندی بر اساس
اصول دادههای پیوندی

(Khosravi-Farsani
), (Ortiz Vivar, and°et.al…2013
& Segarra, Villazón-Terrazas
Saquicela, 2020), (Rajabi and et
)al…2014), (Rajabi and et al…2015

مزایای مرتبط با روشها و ابزارهای دادههای پیوندی
بهبود شبکههای علمی 2و مدیریت دانش علمی با استفاده از پلتفرم
آر.ای.دی.آی 0.بهعنوان روشی در بهکارگیری دادههای پیوندی
بهکارگیری فراداده جدید بر پایه عناصر دوبلینکور برای مبادالت امنیت
1
اجتماعی مانند ای.اس.اس.آی.ام.

)(Delgado and et al…2019

بهکارگیری نظام ساده سازماندهی دانش(اسکاس) برای ارائه واژگان
مجموعههادادههای مفید
نظیرها با
توای داده
بهتر میان
اصطالحنامه
محیافته
ساختار
ارتباط شده
کنترل

)(Mastora and et al…2017
)(Rajabi and et al…2014

پیوندیپایه اصول دادههای پیوندی
هایسرچ 2بر
ان.ای.ال.ای.
ابزارهاییاز مانند
به
ابزارهای داده
کارگیری استفاده
در وب با
مزایای
فنی

)(Ortiz Vivar, and et al…2020

به منظور جستجوی معنایی برای کاربران غیر متخصص

(Sánchez-Cervantes and et
)al…2020

2
()2 %

7

استفاده از پلتفرمهایی مانند التس برای دسترسی به پایینترین سطوح داده،
ارتباط متقابل آنها و ایجاد پرسش با توجه به نیاز کاربر

)(Teixeira and et al…2016

مزایای فناورانه مرتبط با دادههای پیوندی
دادهکاوی اطالعات از جمالت زبان طبیعی با استفاده از فناوریهای
دادههای پیوندی

(Martinez-Rodriguez and et
)al…2020
(Khosravi-Farsani and et al…2013),
(Martinez-Rodriguez and et
)al…2020

دقت در نتایج دادههای پیوندی
استفاده از میکرودادهها با استفاده از فناوریهای دادههای پیوندی
انتشار دادههای چندبُعدی در وب با استفاده از فناوریهای دادههایپیوندی
ایجاد همگونی معنایی با استفاده از فناوریهای دادههای پیوندی

()2 %

)(Delgado and et al…2019
)(Hallo and et al...2017
)(Zapounidou and et al...2017
1

Technical benefits
Open Data
3
Research networking
4
)Spanish acronym for Repositorio Ecuatoriano de Investigadores(REDI
5
ESSIM
6
NALA-Search
7
Lattes Platform
2
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مزایای هستیشناختی
افزایش تعاملپذیری معنایی با استفاده از هستیشناسیها

)(Teixeira and et al…2016

()0%

امکان دسترسی به اطالعات به کمک پایگاههای دانش مبتنی بر
)(Paredes-Valverde and et al…2016

هستیشناسی

مزایای
مالی
و انسانی

3

امکان افزایش تعاملپذیری جوامع کاربری

),(Zapounidou and et al...2017
), (Delgado(Candela and et al…2020
and et al… 2019), (Teixeira and et
al…2016), (Martinez-Rodriguez and
)et al…2020),(Hallo and et al...2016

2
( )2 %

برای پاسخ به این سوال از مؤلفههای مطرحشده در مطالعه
) Ali and Warraich (2018استفاده شد و سپس

مزایای فناورانه دادههای پیوندی ،مزایای هستیشناختی) و

مؤلفههای فرعی از  31مقاله موردنظر بهصورت مرور

مزایای مالی و انسانی ،بیشترین مزایای مطرحشده مربوط به

نظاممند استخراج شد .همانطور که در جدول( )2مالحظه

مزایای فنی و مؤلفه فرعی «مجموعه دادههای پیوندی» است

میشود از دو مؤلفه مزایای فنی(مزایای مرتبط با مجموعه

که با  21درصد بیشترین مقدار را در این پژوهش به خود

دادههای پیوندی ،روشها و ابزارهای دادههای پیوندی،

اختصاص داده است.

جدول -0چالشهای بهکارگیری دادههای پیوندی بر اساس
مقاالت مورد بررسی
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مؤلفه

پژوهشها

مؤلفههای فرعی

)(Parsons and et al…2011

تنوع بیش از حد دادههای بین رشتهای

چالشهای مرتبط

پیچیدگی واژگانِ در دسترس

)(Hallo and et al...2016

چالشهای
هستیشناختی

چالشهای مالی و انسانی

)

نبود شباهت کافی بین واژگان

)(Hallo and et al...2016

مشکالت مربوط به فهرستنویسی منابع

)(Hallo and et al...2016
)(Hallo and et al...2016

( )01%

هدررفت دادههای پیوندشده بهدلیل کمبود برنامههای
کاربردی

پیوندی

(درصد

2

با مجموعه دادههای مشکالت و دشواری انتقال داده به مدلهای دادهای
موجود
نبود کنترل کیفیت مجموعه دادهها
چالش در انتشار مجموعه دادههای بزرگ کتابشناختی
بهعنوان دادههای باز پیوندی
چالشهای مرتبط نبود امکان ردیابی پیوندها در گرافهای آر.دی.اف با استفاده
چالشهای
از ابزارهای مناسب
با روشها و ابزارها
فنی
0
استفاده ناکافی برخی سیستمها از آر.دی.اف و ایکس.ام.ال

پیوندی
چالشهای فناورانه

فراوانی

مشکالت ترسیم نقشه
کمبود شاخصها در بهکارگیری دادههای پیوندی
نیاز به پیوندهای مفیدتر از مجموعه دادهها با استفاده از
فناوریهای دادههای پیوندی
نبود تعریف و کنترل صحیح مالکیت

)(Hallo and et al...2016
)(Candela and et al…2020
)(Zong, lee and Kim, 2015
( 3)0%
(Hallo
)1.0( and et al...2013
)3
)(Parsons and et al…2011
(1.3
)(Parsons and et al…2011
)0
)(Parsons and et al…2011
)(Parsons and et al…2011

3(Hallo
))1.0( and et al...2016

نبود توافق متخصصان در فراهمآوری دادهها

)(Hallo and et al...2016

نبود مجوزهای آزاد و راهنماها

چالشهای بهکارگیری دادههای پیوندی بر اساس مقاالت
مورد بررسی چیست؟
براساس یافتههای جدول  0بیشترین چالش مطرحشده
مربوط به مؤلفه فنی و مؤلفه فرعی «چالشهای مرتبط با
مجموعه دادههای پیوندی» با  01درصد است .چالش «نبود
مجوزهای آزاد و راهنماها» در هیچ یک از مقاالت جز نتایج
پژوهش نبوده است .از میان مقاالت ،نتایج  01مقاله به
مزایای بهکارگیری دادههای پیوندی و تنها  7مقاله به
چالشهای آن اشاره کرده است.

XML
Stop words

1
2

()1/1%

)(Parsons and et al…2011

نبود دسترسی به برخی از واژگان استاندارد در دادههای
پیوندی
نادیده گرفتن ایستواژهها 3در پیش از پردازش و
پس از آن در متن برای نشان دادن رابطه بین دو مفهوم
در زبان طبیعی
کمبود متخصص در موضوعهای مختلف برای تبدیل دادهها

----------

0

)(Hallo and et al...2013
)(Mastora and et al…2017

( 3)0%
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جدول -1روشها و ابزارهای بهکارگیری دادههای پیوندی
در مقاالت مورد بررسی
ردیف

1

روشها

پژوهشها

هستیشناسی
کتابشناختی

2

دی.بی.پدیا

3

1

هستیشناسی
2

استاندارد
دوبلینکور

ردیف

3

(Hallo and et al...2016),
)Teixeira and et al…2016),
(Hallo and et al...2017),
(Candela and et al…2020),
)(Ortiz Vivar, and et al…2020
(Khosravi-Farsani and et
al…2013) ,)Rajabi and
et.al...2014) , (Zong and et
al…2015), )Teixeira and et
al…2016), (Fernández,
Martínez-Prieto, de la Fuente
Redondo and Gutiérrez,
2018), (Martinez-Rodriguez
and et al…2020), (Ortiz Vivar,
(Hallo and et al...2016), (Hallo
)and et al…2020
and et al...2017), (Delgado
)and et al…2019

7

روشها

نظام ساده
سازماندهی دانش

پژوهشها
)Rajabi and et.al...2014),
(Hallo and et al...2016),
))Teixeira and et al…2016
(Hallo and et al...2017),
(Mastora and et al…2017) ,
(Candela and et al…2020) ,
)(Ortiz Vivar, and et al…2020

روشها و ابزارهای بهکارگیری دادههای پیوندی در مقاالت
مورد بررسی کدامند؟
در جدول شماره  1روشها و ابزارهای بهکارگرفتهشده در
 31مقاله بهتفکیک آورده شده است .بیشترین روشها و
ابزارها بهترتیب «نظام ساده سازماندهی دانش (اسکاس)و
هستیشناسی دی.بی.پدیا با  7فراوانی ،هستیشناسی
کتابشناختی با  1فراوانی و هستیشناسی ااف.اُ.ا.اف .با 0
فراوانی است .ملزومـات کاربردی پیشینههای کتابشناختی و

4

هستیشناسی
اف.اُ.ا.اف.

4

ملزومـات
5

کاربردی
پیشینههای
کتابشناختی

6

5

زبان
هستیشناسی
وب

(Hallo and et al...2016),
)Teixeira and et al…2016),
(Candela and et al…2020),
)(Ortiz Vivar, and et al…2020

(Hallo and et al...2016),
(Zapounidou and et
al...2017), (Candela and et
)al…2020

استاندارد دوبلینکور با  2فراوانی و زبان هستیشناسی وب
نیز با  3فراوانی بهعنوان روشها و ابزارهای دادههای
پیوندی بهکار رفتهاند.
راهکارها و پیشنهادهای ارائهشده در مقاالت مورد بررسی
به شرح زیر است:
 دادهها باید باز ،مفید ،قابل کشف ،سالم و
پیوندی باشد )(Parsons and et al., 2011؛

(Candela and et al…2020),
)(Öztürk, Özacar, 2020

6

)Bibliographic Ontology (Bibo

1
2

DBPedia
3
Dublin Core
4
FOAF
5
FRBR
6
OWL
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 از دادههای پیوندی در معماری کتابخانهها

مجموعه دادههای مفید در وب استفاده

بهویژه کتابخانههای دیجیتال استفاده شود

کنند)(Rajabi and et al., 2014

 از گرافهای آر.دی.اف چند شکلی و ستارهای

)(Rajabi and et al., 2014؛
 بهتر است سیستمهای مبتنی بر وب برای ارتباط

شکل در مدلسازی موجودیتها در دادههای

میان دانشآموزان ،معلمان ،پژوهشگران و سایر

پیوندی استفاده شود (Zong and et al.,

متخصصان بر اساس اصول دادههای پیوندی باشد

)2015
 شناسهها (مانند یو.آر.آیها) تنها معنای یک

 ترکیب امکانات دیداری ،شنیداری و لمسی در

مفهوم را نشان میدهند و در مفاهیم پیچیده در

)(Teixeira and et al., 2016؛

روشها و ابزارهایی که طراحی آنها بر اساس
سیستمهای هوش مصنوعی و معماری آنها
فناوریهای پردازش زبان طبیعی و اصول دادههای
پیوندی است میتواند جستجوی معنایی را برای
کاربران غیر متخصص امکانپذیر کند و اطالعات
با کیفیتی در اختیار آنها قرار دهد (Sánchez-
)Cervantes and et al., 2020؛

 از «شبکههای عصبی گرافی »0آر.ای.دی.آی .که
بر اساس اصول دادههای پیوندی طراحی شده
است میتوان بهعنوان یک روش برای بهبود
اثربخشی فرایند تولید شبکههای همکاری علمی
استفاده کرد (Ortiz Vivar, and et al.,
)2020؛
 از «یادگیری عمیق »3که بر اساس اصول دادههای
پیوندی طراحی میشود برای رفع چالشهای که
در شناسایی و استخراج عناصر اطالعات در
جمالت زبان طبیعی وجود دارد استفاده شود
(Martinez-Rodriguez and et al.,
)2020؛

 دادههای پیوندی را میتوان بر اساس «بالکلی
گوگل» 2توسط متخصصان هستیشناسی تولید
کرد )(Öztürk, Özacar, 2020؛

وب معنایی نه تنها مناسب ،بلکه کارآمد نیز
نیستند .بدین منظور ،مفاهیم نظام سازماندهی
دانش که مشتقشده از اصطالحنامهها است ابزار
یا روش مناسبتری برای استنباط و استدالل در
وب معنایی محسوب میشوند (Mastora and
) et al., 2017؛
 از استانداردهایی همچون ای.اس.اس.آی.ام .برای
تسهیل در مبادله مجموعه فرادادهها« ،واژگان
0

فهرست داده»  ،مبادله داده میان واژگان فراداده و
ایجاد تعاملپذیری معنایی با دیگر برنامههای
کاربردی استفاده شود (Delgado and et al.,
) 2019؛
 برای یکپارچهسازی دادههای کتابشناختی در
وب معنایی از مدلهایی همچون «اف.آر.بی.آر»،

«اف.آر.بی.آر.او.او،»5

مدل

داده

اروپایی(ای.دی.ام ،)6چارچوب کتابشناختی
(بیبفریم) استفاده شود (Zapounidou and
). et al., 2017

نتیجهگیری
در سالهای اخیر رویکرد وب معنایی به سمت استفاده
گسترده از دادههای پیوندی رو به توسعه بوده و

 انتشاردهندگان دادهها میتوانند از ابزارهای

کتابخانههای دیجیتالی و مجازی نیز به سمت استفاده از این

دادههای پیوندی برای ارتباط بهتر میان محتوا با

فن آوری گرایش یافته اند .بررسی مقاالت منتشر شده در
این حوزه به خوبی نشان دهنده استفاده کاربردی و عملی از

1

)Graph Neural Networks (GNNs
Deep Learning
3
Google Blockly
2

4

)Data Catalogue vocabulary (DCAT
5
FRBRoo
6
EDM
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این فن آوری به منظور اشاعه و نشر اطالعات در سطح وب

«روشها یا ابزارها» ،و «مسائل انسانی» نیز بهعنوان

بوده است.

موضوعهای مهم دادههای پیوندی تاکید شده است .همچنین

چنان که نتایج این مطالعه نیزنشان داد که مهم ترین

پژوهش حاضر نشان میدهد که در نتایج اکثر مقاالت مورد

موضوعات مورد توجه محققان حوزه دادههای پیوندی «وب

بررسی به مزایای بهکارگیری دادههای پیوندی اشاره شده

معنایی»« ،دادههای باز پیوندی» و «هستیشناسی» است و

است؛ این در حالی است که تعداد محدودی از آنها به

)and et al.(2020

چالشها پرداختهاند .به نظر میرسد اگرچه چالشهایی در

 Guptaو حسینی ،غائبی و برادر ( )0011نیز تأیید

بهکارگیری دادههای پیوندی وجود دارد ،اما بهدلیل مزایای

مینمایند که مبحث «دادههای پیوندی» ،در مطالعات «وب

قابل توجه آن متخصصان و پژوهشگران در تالشاند با رفع

معنایی» از پربسامد ترین موضوعات است.

این چالشها ،از دادههای پیوندی در مراکز اطالعرسانی،

از دیگر نتایج این پژوهش میتوان به استفاده از ابزارهای

کتابخانهها و پروژههای مبتنی بر وب بهره کافی ببرند .بر

متنوع جهت تولید دادههای پیوندی اشاره نمود به نحوی که

اساس نتایج پژوهش حاضر ،مهمترین مزایای استفاده از

اسکاس ،دی.بی.پدیا و اف.اُ.ا.اف.پرکاربردترین ابزارهای

فناوریهای دادههای پیوندی عبارتاند از:

در همین راستا ،پژوهشهای

بهکارگیری دادههای پیوندی و هستیشناسی کتابشناختی از
جمله پرکاربرد ترین روشهای پیاده سازی آنها هستند .این
درحالی است که در پژوهش Klímek and et al.
) (2018و در پژوهشهای پازوکی و کشاورزیان ( )0298و
)« Berthoud and Hartley (2021پلتفرم استفاده از

 افزایش تعاملپذیری جوامع کاربری،
 بهبود شبکههای علمی؛
 شناسایی بهتر دادههای تکراری،

 کشف گسترش موجودیتها و افزایش روئتپذیری
دادههای پیوندشده؛

دادههای پیوندی» و بیب فریم بهعنوان ابزارهای بهکارگیری

 افزایش تعاملپذیری معنایی؛

دادههای پیوندی معرفی شدند.

 تسهیل تبدیل موضوعها در مجموعه دادهها؛

در پژوهش حاضر برای بررسی مزایا و چالشهای
بهکارگیری دادههای پیوندی ،بر اساس نتایج پژوهش Ali
) and Warraich (2018به «مؤلفه فنی» (شامل
مجموعه دادههای پیوندی ،روشها یا ابزارها ،فناوریها،

 سنجش شباهت دادهها در کشف دادهها؛

 ارتباط بهتر میان محتوای دادهها در وب؛
 بهبود نتایج دادههای پیوند دادهشده؛
 دادهکاوی اطالعات از جمالت زبان طبیعی؛

هستیشناختی) ،و « مؤلفه مالی و انسانی» پرداخته شده است

 ایجاد همگونی معنایی؛

و مشخص شد که «مسائل مرتبط با مجموعه دادهها» از «

 دسترسی بهتر به اطالعات با کمک پایگاههای دانش مبتنی

مؤلفه فنی» بیش از سایر موارد در بهکارگیری دادههای

بر هستیشناسی؛

پیوندی نقش دارد .نتایج پژوهشKamdar and Musen

 کشف دادههای باز

) (2021در رابطه با بهکارگیری دادههای پیوندی بر کاربرد

مهمترین چالشهای استخراجشدهاز مقاالت عبارتاند از:

«هستیشناختی» و «فناوریهای دادههای پیوندی» اشاره کرده

 تنوع بیش از حد دادههای بین رشتهای؛

است ،اما نتایج پژوهش ) Klímek and et al. (2018بر

 حجم زیاد و پیچیدگی واژگان در دسترس برای

مسئله «ابزارها یا روشهای دادههای پیوندی» تاکید کرده

فرادادههای مشابه؛

است .در نتایج پژوهش Rademaker and et al.

 نبود شباهت کافی بین واژگان؛

) (2015بر «فناوریهای دادههای پیوندی» ،اما در نتایج

 مشکالت مربوط به فهرستنویسی منابع؛

پژوهش ) Hallo and et al. (2016عالوه بر
«فناوریهای دادههای پیوندی» ،به «مجموعه دادهها»،

 مشکالت و دشواری انتقال داده به مدلهای دادهای؛
 نبود کنترل کیفیت مجموعه دادهها؛
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 چالش در انتشار مجموعه دادههای بزرگ کتابشناختی؛
 ردیابی نکردن پیوندها در گرافهای آر.دی.اف؛

 استفاده ناکافی برخی سیستمها از آر.دی.اف و
ایکس.ام.ال؛
 هدر رفت دادههای پیوندشده؛

آزاد و راهنماها» بهعنوان چالش در بهکارگیری دادههای
پیوندی اشاره کرده است که این مسئله در مقاالت مورد
مطالعه این پژوهش مورد توجه نبوده است .از آن جایی که
مطالعات مورد بررسی در این پژوهش بر دو مؤلفه «مسائل
مالی» و «مجوزهای آزاد و راهنماها» توجه نکردهاند،

 مشکالت ترسیم نقشه؛

ضروری است این دو مؤلفه در پژوهشی برای استخراج

 کمبود شاخصها در بهکارگیری دادههای پیوندی؛

مؤلفههای فرعی آن بررسی شوند .ارائه یک تصویر کلی در

 نیاز به پیوندهای مفیدتر از مجموعه دادهها؛

خصوص روشها و ابزارهای بهکارگیری دادههای پیوندی،

 نبود تعریف و کنترل صحیح مالکیت؛

مزایا و چالشهای بهکارگیری دادههای پیوندی میتواند در

 نبود دسترسی به برخی از واژگان استاندارد؛

جهت تحول این موضوع مؤثر باشد .پژوهشگران علم

 نادیده گرفتن ایست واژهها برای نشان دادن رابطه بین دو
مفهوم در زبان طبیعی؛
 کمبود متخصص در موضوعهای مختلف برای تبدیل
دادهها؛

 نبود توافق متخصصان در فراهمآوری دادهها.
نتایج پژوهش ) Ali and Warraich (2018و Nagai

اطالعات و دانششناسی ،مهندسان نرمافزار و ...با آگاهی از
موارد مطرحشده در این پژوهش میتوانند در معماری
کتابخانههای دیجیتال و پروژههای مبتنی بر وب موفقتر
عمل کنند؛ اما با این وجود ،نیاز است همایشها ،کارگاههای
آموزشی مرتبط با دادههای پیوندی برای آگاهی متخصصان
عالقهمند به این موضوع برگزار شود.

) and et al. (2015به مؤلفه «نبود دسترسی به مجوزهای
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