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Abstract
Purpose: To provide a model for natural hazards information for urban areas in Iran such as earthquakes
Method: A researcher-made questionnaire was circulated among184 senior managers of the Iranian Red
Crescent Society selected by purposive sampling. Items of the questionnaire obtained from 114 sources
published between 1990 and 2021, and compiled using meta-combination method and expert approval.138
questionnaires were completed and received. The statistical method was modeling and path analysis based on
structural equations using SMART (PLS) software. To determine the validity of the model, the extracted
Average Variance Extracted (AVE) or convergent validity were calculated. Combined reliability method has
been used to eliminate measurement errors.
Finding: The information process is examined in three sections (ie. informants, tools & media, and message
content). Informants consist of management organizations at national and local levels, as well as the civil society
and the private sector. Tools and media consist of publications, art performance, games and competitions, audio
and video materials, web resources, social media, GIS, and textbooks. Message content include individuals and
families, national and local government organizations with a comprehensive study of earthquake risk in three
pre-crisis, during crisis and post-crisis situations, based on exploratory factor analysis. Finally, 34 indicators in
the section Informants, 41 indicators in the tools and media section and 57 indicators in the content of the
information message section approved.
Conclusion:With regard to the informants section, Presidential Institution, Ministries of Interior, Roads and
Urban Development, Communications and Information Technology, Municipalities and Villages Organization,
Radio and Television Organization, Red Crescent Society, Governors Offices, MPs, city and municipal council
members, heads of local departments, prominent locals, non-governmental organizations, and councilors
approved in all crises. With regard to tools and media, artificial intelligence and cloud space, messengers
(Telegram, WhatsApp, etc.), applications, seismic information systems, Geographical Information Systems
(GIS), maps and satellite imagery, warning systems have been approved in three crisis situations. Content was
agreed to include emergency bag before crisis occurs (0.746), interaction with people during the crisis (0.915),
life skills and problem solving (0.910) after the crisis. With regard to the criteria of national and local
management organizations (survey of jobs and livelihood of the community 0.655 before the crisis, organization
of NGOs during the crisis and 0.721 post-crisis initial warning assessment) approved.
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چکیده
هدف :ارائة الگوی اطالعرسانی و اطالعدهی برای آشنایی جامعة ایران با مخاطرات طبیعی مانند زلزله
روش :پرسشنامة محققساخته بین  181نفر از مدیران ارشد جمعیت هاللاحمر ایران ،که به روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند ،توزیع شد.
شاخصهای این پرسشنامه از  111منبع منتشرشده بین سالهای  1991تا  2121به دست آمده و با استفاده از روش فراترکیبی و تأیید خبرگان تدوین
شده است 138 .پرسشنامه تکمیل و دریافت شده است .روش آماری مبتنی بر مدلسازی و تحلیل مسیر براساس معادالت ساختاری با استفاده از
نرمافزار اسمارت پی.ال.اس .بود .در مدل از شاخص میانگین واریانس استخراجشده یا روایی همگرا استفاده شده است .در این پژوهش برای ازبینبردن
خطاهای اندازهگیری از روش پایایی ترکیبی استفاده شده است.
یافتهها :فرایند اطالعرسانی در سه بخش (اطالعرسانان ،ابزار و رسانهها ،محتوای پیام اطالعدهی) بررسی شده است .معیارهای اطالعرسانان شامل
سازمانهای مدیریت در سطح کشور ،سازمانهای مدیریت در سطح محلی ،جامعة مدنی و بخش خصوصی است .معیارهای ابزار و رسانهها شامل
انتشارات ،عملکرد هنری ،بازیها و مسابقات ،مواد صوتی و تصویری ،منابع وب ،رسانههای اجتماعی ،سامانههای اطالعات جغرافیایی و برنامة کتاب
درسی است .معیارهای محتوای پیام اطالعدهی شامل فردی و خانوادگی ،سازمانهای حاکمیت ملی و محلی با بررسی جامع مخاطرة زلزله در سه
موقعیت پیش از بحران ،حین بحران و پس از بحران ،براساس تحلیل عاملی اکتشافی بررسی شده است و درنهایت  31شاخص در بخش اطالعرسانان،
 11شاخص در بخش ابزار و رسانهها و  75شاخص در بخش محتوای پیام اطالعدهی تأیید شد.
نتیجهگیری :در بخش اطالعرسانان نهاد ریاست جمهوری ،وزارت کشور ،وزارت راه و شهرسازی ،وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،سازمان
شهرداریها و دهیاریها ،سازمان صداوسیما ،جمعیت هاللاحمر ،فرمانداری ،نمایندگان مردم در مجلس ،اعضای شورای شهر و شهرداری ،رؤسای
ادارات محلی ،معتمدان محلی ،سازمانهای مردمنهاد ،شورایاران در تمام موقعیتهای بحران تأیید قرار گرفتهاند ،در بخش ابزار و رسانهها ،هوش
مصنوعی و فضای ابری ،پیامرسانها تلگرام ،واتساپ ،)...،نرمافزارهای کاربردی (اپلیکیشنها) ،سیستمهای اطالعاتی زلزلهنگاری ،سامانههای اطالعات
جغرافیایی(جی.آی.اس ،).نقشهها و تصاویر ماهوارهای ،سیستمهای هشدار در هر سه موقعیت بحران تأیید شدهاند .در محتوای پیام اطالعدهی زلزله در
معیار فردی و خانوادگی (تهیة کیف اضطراری  1/517در پیشازبحران ،تعامل با سایر افراد محل سکونت  1/917در حین بحران ،مهارتهای زندگی و
حل مسئله  1/911پس از بحران) تأیید شدهاند و در معیار سازمانهای مدیریت ملی و محلی (بررسی مشاغل و معیشت جامعه  1/777در پیش از
بحران ،سازماندهی سازمانهای مردمنهاد  1 /521در حین بحران و ارزیابی هشدار اولیه  1/513پس از بحران) تأیید شدهاند.
واژههای کلیدی :ابزار اطالعرسانی ،اطالعرسانان ،اطالعرسانی ،محتوای پیام ،مخاطرات طبیعی
نوع مقاله :پژوهشی
تاریخ دریافت1111/11/11 :؛ دریافت آخرین اصالحات1111/15/11 :؛ پذیرش1111/15/11 :
استناد:

نیکدل ،زهرا ،بابالحوائجی ،فهیمه و حریری ،نجال ( .)1111پیشنهاد الگوی تحلیل عاملی اطالعرسانی مخاطرات طبیعی شهری ایران .مطالعات
کتابداری و سازماندهی اطالعاتDoi: 10.30484/NASTINFO.2021.2915.2059 .19-3 ،)1(33 ،
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مقدمه
سازمان ملل متحد در چارچوب سندیا 2131-21171درک خطرات فاجعه ،آمادگی ،امداد ،بهسازی و بازسازی را چهار هدف
اولویت جهانی برای مقابله با مخاطرات در نظرگرفته است ( .)Desa, 2016بر همین اساس ،شهرها به دلیل ویژگیهای
کالبدی و معماری خاص ،تراکم باالی جمعیت ،دستگاههای زیرساختی فشرده و بههم مرتبط ،آسیبپذیری باالیی در برابر
خطرات طبیعی دارند (ضرغامی و همکاران .)1397 ،اگر شهر و مردم در برنامههای اجرای مدیریت برای مواقع قبل از بحران
اطالعرسانی و آگاهسازی شده باشند ،آنچه برای بعد از بحران باقیمیماند عملکرد صحیح ،بهموقع و برنامهریزیشده است
(اسکندری .)1391 ،در این میان ،دانش اطالعرسانی عرصهای از فعالیت حرفهای و پژوهش علمی است که مسئلة انتقال مؤثر
اطالعات میان انسانها متناسب با نیازهای اجتماعی ،سازمانی و فردی را بررسی میکند (حری :1381 ،ص.)235-237
چگونگی درک گروههای مختلف مردم از فعالیتهای اطالعرسانی مخاطرات ،به نحوة دسترسی ،اشتراک اطالعات ،چگونگی
درک استفاده از کانالهای ارتباطی و همچنین اعتماد آنها بستگی دارد ) .(Samaddar & Okada, 2017مواردی که برنامة
راهنمای هاللاحمر و صلیب سرخ برای مشارکت و پاسخگویی جامعه 2به اطالعرسانان مخاطرات توصیه میکند عبارت است
از :فرایند برنامهریزیشدهای که از انواع ارتباطات برای بهبود دانش مردم ،ایجاد انگیزه در عمل ،ارتقای مشارکت و فراهمکردن
محیط مناسبی برای تغییر پویا استفاده میکند ،و نیز رویکردهایی که برمبنای فرستنده ،کانال و پیام است (International

) .Committee of the Red Cross, 2016مطالعات نشان دادهاند افراد بومی در هر منطقه بهسبب بومیبودن و با توجه به
آشنایی با محلة خود ،اگر آموزشهای الزم را ببینند ،میتوانند در عملیات امدادرسانی نقش مهم و مؤثری ایفا کنند (ثقفینیا،
 .)1388در این راستا ،فراهمآوردن زمینه و ابزارهای مناسب و کارآمد برای برقراری ارتباط با مردم و مخاطبان و
آگاهیرسانیهای اساسی و عمومی برای آنان مهم است ؛ بنابراین نهادهای مرتبط باید نقش خود را در اطالعرسانی و آموزش
همگانی بهخوبی ایفا کنند .پژوهش حاضر پس از شناسایی شاخصهای اطالعرسانی مؤثر در مخاطرات طبیعی شهری ،الگوی
اطالعرسانی مخاطرات طبیعی شهری در ایران در سه موقعیت بحران را با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری عرضه میکند.
سؤاالت پژوهش به قرار زیر است:
 .1اطالعرسانان مناسب اطالعرسانی مخاطرات طبیعی شهری ایران در پیش از بحران ،حین بحران و پس از بحران کدام است؟
 .2ابزارها و رسانههای مناسب اطالعرسانی مخاطرات طبیعی شهری ایران در پیش از بحران ،حین بحران و پس از بحران کدام
است؟
 .3محتوای پیامهای اطالعدهی مورد نیاز شهروندان و مسئوالن شهری در زمینة مخاطرات طبیعی شهری ایران کدام است؟
 .1الگوی اطالعرسانی مخاطرات طبیعی شهری در ایران در سه موقعیت بحران چگونه است؟

پیشینة پژوهش
افزایش سطح آگاهیهای عمومی در مقابله با مخاطراتی که محیط جغرافیا بر زندگی آنها اعمال میکند ،تصمیمات درست
پیشگیرانة قبل و آموزشهای نحوة مقابله بعد از بروز ،میتوانند آسیبهای واردشده به شهرها و مردم را به حداقل برساند.
ازآنجاکه بحرانها اغلب غیرمنتظرهاند ،اطالعات بافتمدار ،اغلب به حد کافی یافت نمیشوند و همچنین با توجه به افزایش
تأثیرات گلخانهای و تغییرات آبوهوایی ،این اطالعات برای مقابله با مخاطرات طبیعی امری مهم است .بررسی ابعاد مختلف
مخاطرات طبیعی شهری از دیدگاه علم اطالعات و خلق فرایند مناسب برای آگاهی جامعه و ارتقای سواد رفتار مخاطراتی در
مواقع خطر باعث کاهش صدمات انسانی مخاطرات است؛ بنابراین در استراتژی اطالعرسانی مخاطرات تاکتیک یا راهکارها
بهسوی آگاهسازی عمومی در سه موقعیت بحرانی و کاهش آنتروپی اطالعاتی است؛ زیرا موجب فعالیتهای تکراری و
مختلکنندة عملیات امداد و نجات است .پیشنمازی و استوار ایزدخواه ( )1391فرایند اطالعرسانی در زلزلههای دوگانة اهر
ورزقان را بررسی کردهاند .در این پژوهش ،وضعیت اطالعرسانی رسانهها و بهویژه سازمان صداوسیما در دو بعد اصلی
اطالعرسانی درحین بحران و اطالعرسانی از آثار زلزله بررسی شده است .نتایج نشان میدهد که اطالعرسانی از وقوع زلزله
1.Sendai
2. Community Engagement and Accountability
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بهدرستی انجامشده و این مورد ناشی از ارتقای عملکرد شبکههای لرزهنگاری و شتابنگاری در کشور است ،اما اطالعرسانی
صحیح و سریع از آثار زلزله همچنان دچار نقصان بوده و رسانههای محلی عملکرد مطلوبتری در پوشش خبری زلزله
بهنسبت رسانة ملی داشتهاند .فقدان اطالعرسانی کامل رسانة ملی از این واقعه ،عرصه را برای فعالیت رسانههای غیررسمی و
بیگانه و بروز شایعات هموار ساخته است .همت و همکاران ( )1398در پژوهشی نقش سامانههای تصمیمیاری 1سیستمهای
جغرافیایی در مدیریت بحرانهای آینده را بررسی کردهاند .نتایج پژوهش نشان میدهد بیشترین نقش تأثیر سامانههای
تصمیمیار در مرحلة حین بحران ،سپس شروع بحران ،پیش از بحران و درنهایت در مرحلة پس از بحران است .روشندل
اربطانی و صلواتیان ( )1389طراحی مدل نقش رسانههای جمعی در مدیریت پیش از بحران را بررسی کردند .براساس این
مدل ،رسانهها در مدیریت پیش از بحران پنج کارکرد اصلی دارند که عبارتاند از :رصد و پایش محیط ،آموزش ،هدایت
افکار عمومی ،اطالعرسانی و ایجاد همبستگی عمومی .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که رسانهها میتوانند در مدیریت
مرحلة پیش از بحران نقش بسزایی داشته باشند .احنیس 2و بانکر )2112( 3در جریان سیل  2111کوئینزلند ،1رسانههای
اجتماعی و بهویژه خدمات میکروبالگینگها 7را برای درک درست از چگونگی استفادة آژانسهای خدمات اضطراری در
هنگام بالیا از رسانههای اجتماعی بررسی کردهاند .یافتهها نشان میدهد که فعالیتهای میکروبالگینگ بیشتر در زمینة توزیع
اطالعات و اخطارها بوده و از قدرت رسانههای اجتماعی برای ارتباط و همکاری دوطرفه با عموم مردم در طول این رویداد
استفاده شده است .اما متأسفانه هیچ چارچوب استانداردی برای پذیرش رسانههای اجتماعی بهمنظور مدیریت حوادث وجود
ندارد و استفاده از رسانههای اجتماعی موقت است بکر و همکاران نقش تجربه قبلی در اطالعرسانی و ایجاد انگیزه در زلزله
را مطالعهکردهاند ،این پژوهش نشانداد تجربه قبلی تأثیر مختلف بر روند آمادگی دارد ازجمله :افزایش آگاهی و دانش ،کمک
به افراد در درک عواقب یک فاجعه ،اعتقادات درحال توسعه ،ایجاد آمادگی ،تأثیر در احساسات و باعث تعامل جامعه درمورد
مسائل مربوط به فاجعه میشود ) .(Becker et al., 2017درودی و سپهریفر ( )1398در پژوهشی ارزیابی مدیریت بحران
در ایران براساس مدل جان کوچک (مطالعة موردی سیل سال  2119در لرستان ،مازندران و زلزله کرمانشاه در سال  )2115را
بررسیکرده است .هدف درودی شناسایی نقاط قوت و پیشرفت مدیریت بحران برای بهبود کیفیت بوده است ،یافتهها نشان
میدهد طراحی پاسخ بحران و ضرورت برنامهریزی بهترتیب بیشترین و کمترین نمرات در مدیریت بحران ایران را نشان
می دهد .سیستم ارسال و توزیع اقالم الزم و سیستم اطالعاتی به افراد و مدیران بخش مدیریت بحران ،ضعیفترین قسمت
مدیریت بحران و استقرار سریع خدمات آب و گاز و همچنین توزیع سریع موارد موردنیاز بهترین بخشهای مدیریت
بحراناند نوحهگر و صالح ( )1395اولویتبندی روشهای مشارکت و آموزش مردم برای پیشبینی و هشداردهی سیل در
ایران را بررسی کردهاند ،یافتههای پژوهش نشان میدهد که بهترتیب روش برگزاری نشست با مردم در دشتهای سیل ،ایجاد
نشانگرهای سیالبهای قبلی ،بازدید از گیاهان و بخشهای صنعتی ،نصب تابلو ،انتشار در روزنامهها ،ارائة دستورالعمل سیل
در قالب کتابچة راهنمای کاربر ،بروشور ،مانورهای آزمایشی ،تعامل رودررو و همچنین تبلیغات آگاهیبخشی در رادیو و
مصاحبه با مدیران سیالب بهترین روش برای مشارکت و آموزش مردم است .هرویچ و همکاران بعد از زلزلة الکوئیال ایتالیا،
در پژوهشی با  21دانشمند زلزله برای پیشبینی ،تحقیقات اولیه و چالشهای ارتباط خطر زلزله در مرحلة چرخة حیات زلزله
(پیش از بحران) مصاحبه کردهاند .نتایج نشان میدهد که دانشمندان زلزله وقتی بسیار کارآمد هستند که اطالعات علمی و فنی
را بهسادگی ترجمهکنند ،از منابع فرهنگی مربوطه استفاده کنند ،از کمپینهای اطالعدهی خطر در پیش از بحران استفاده کنند
و فقدان قطعیت خطر را تصدیق کنند (.)Herovic et al., 2019

روش پژوهش

(1. Geographic Information System )GIS
2 Ehnis
3 Bunker
4. Queensland
5. Microblogging
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روش پژوهش از نوع کاربردی است که بهصورت پیمایشی از ابزار پرسشنامه استفاده شد .متغیرهای تأثیرگذار اطالعرسانی
مخاطرات برگرفته از مبانی نظری و جستوجوی پیشینة پژوهش در داخل کشور در اسناد علمی و گزارشهای پژوهشی که
طی سالهای  1387تا  1398ش .و  1991تا  2121منتشر شـده بودنـد به دست آمد .برای این منظور ،پایگاههای اطالعـاتی
پایاننامههای (ایرانداک) ،نمامتن ،مگ ایران ،نورمگ ،پایگـاه اطالعـاتی جهاد دانشگاهی و پایگاه اطالعاتی پایاننامههای
دانشگاه آزاد اسالمی (سـیکا) و در خـارج کشـور در پایگاههای اطالعـاتی سـاینسدایرکـت ،1پروکوئسـت ،2اشپرینگر،3
گوگلاسکوالر 1جستوجو شد .نتیجة جسـتوجو فهرسـت شایان توجهی از اسـناد گونـاگون شـامل  335مقالـه ،پایاننامه،
کتـاب و گزارشهای نهادهای مرتبط با این حوزه بود .پس از بررسی اسناد از  111منبع شاخصهها استخراج شدند که 121
منبع به زبان انگلیسی و  21منبع به زبان فارسی بود .شاخصهای اطالعرسانی در سه بخش فرایند اطالعرسانی ،شامل بخش
اطالعرسانان در  1مؤلفه و  71شاخص ،بخش ابزار و رسانهها در  8مؤلفه و  77شاخص و بخش محتوای پیام اطالعدهی زلزله
در  2مؤلفه و  58شاخص شناسایی شد .پرسشنامة نهایی شامل این شاخصها ،بر مبنای مقیاس پنجگزینهای لیکرت طراحی
شد .پرسشنامة نهایی بعد از انجام دو مرحلة روش دلفی و بررسی نظریات  17نفر از خبرگان علم اطالعات و جغرافیا برای
ارائه به کارشناسان ارشد مدیریت بحران جمعیت هاللاحمر (شامل  181نفر) آماده شد .در بازه زمانی بهمن تا اسفند 1399
پرسشنامه ارائه شد که از این میان ،بعد از بررسی پرسشنامهها  138پرسشنامه تکمیل و دریافت شد .روش آماری
استفادهشده مدلسازی و تحلیل مسیر مبتنی بر معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار اسمارت پی.ال.اس 7.است که باید
پیشفرضهای این روش شامل روایی ،پایایی و نرمالبودن بررسی شود .برای تعیین روایی مدل از شاخص میانگین واریانس
استخراجشده یا روایی همگرا استفاده شد .مقدار میانگین واریانس استخراجشده نشانمیدهد که چه درصدی از واریانس مدل
مطالعهشده تحت تأثیر نشانگرهای آن بوده است .ازآنجاکه برای تمامی مدلها مقدار  1/7به باال بهدست آمده است ،روایی
مدلها تأیید میشود .قابلیت اعتماد (پایایی) ابزار استفادهشده از طریق آلفای کرونباخ بررسی شد که برای تمامی مدلها
بزرگتر از  1/5محاسبه شد که نشاندهندة همسویی و هماهنگی درونی سؤاالت و پایایی مطلوب ابزار اندازهگیری استفاده
شده است
همچنین در این پژوهش برای ازبینبردن خطاهای اندازهگیری از روش پایایی ترکیبی استفاده شد .این شاخص بیانگر میزان
شدت کنترل خطاهای اندازهگیری در مدلسازی معادالت ساختاری است .در پاسخ به نارساییهایی که روش آلفای کرونباخ
دارد ،این روش نوین جایگزین آن شده است .بهاینترتیب که در روش آلفای کرونباخ ،برای همة سؤاالت ارزش یکسانی قائل
میشویم؛ این درحالی است که چنین امری برای تمام نشانگرهای یک سازه برقرار نیست .ازآنجاکه مقدار پایایی ترکیبی باالتر
از  1/3برای تمامی مدلها اندازهگیری شد ،بنابراین پایایی پژوهش از این لحاظ نیز تأیید شد طبق آزمون کولموگروف-
اسمیرنوف چون سطح معناداری برای کلیة متغیرهای بررسیشده بزرگتر از سطح خطای  1/17است ،توزیع دادهها نرمالاند.

یافتهها
نتایج به دست آمده شامل  31شاخص اطالعرسانی در دو بخش اطالعرسانان مدیریت بحران در سطح ملی و اطالعرسانان
مدیریت بحران در سطح محلی 11 ،شاخص ابزار و رسانهها 75 ،شاخص محتوای اطالعدهی در دو بخش فردی و خانوادگی
و مؤسسات حاکمیت ملی و محلی بود که در سه موقعیت بحران متغیر بود.
اطالعرسانان مناسب اطالعرسانی مخاطرات طبیعی شهری ایران در پیش از بحران ،حین بحران و پس از بحران کدام است؟
جدول  1نشاندهندة مقادیر بارهای عاملی شاخصهای اطالعرسانان زلزله در سـطح ملـی هسـتند کـه در سـه مرحلـة بحـران
محاسبه شده است.
1. Science Direct
2. Proquest
3. Springer
4. Google Scolaro
5. Smart PLS
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جدول  -1مقادیر بارهای عاملی شاخصهای اطالعرسانان (ملی)
پیش از بحران
مؤلفهها

کد شاخص

ضریب مسیر

کد شاخص

ضریب مسیر

کد شاخص

در سطح ملی (زلزله)

حین بحران

ضریب مسیر

شاخصهای اطالعرسانان

پس از بحران

سازمانهای مدیریت بحران در سطح کشور

نهاد ریاست جمهوری

1/771

1/193

1/738

وزارت کشور

1/719

1/771

1/712

وزارت بهداشت و درمان

1/193

1/721

وزارت راه و شهرسازی

1/717

1/195

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

1/711

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

1/159

وزارت آموزشوپرورش

1/791

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

1/171

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

1/111

وزارت دفاع و پشتیبانی

1/137

1/731
1/721
1/195

1/177

دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی

1/723

سازمان بهزیستی

1/777

سازمان شهرداریها و دهیاریها

1/777

بنیاد مسکن انقالب اسالمی
سازمان صداوسیما

1/528

کمیته امداد امام خمینی

1/131

جمعیت هاللاحمر

1/715

سازمان حفاظت محیطزیست

1/795

1/111

1/133

1/131

1/715

1/797

1/721

1/795

1/787

بر اساس جدول  ،1در مرحلة پیش از بحران ،بهترتیب سازمان صداوسیما ،وزارت آموزشوپرورش و جمعیت هاللاحمر ،در
مرحلة حین بحران جمعیت هاللاحمر ،سازمان صداوسیما و وزارت کشور و در مرحلة پس از بحران جمعیت هاللاحمر،
سازمان حفاظت محیطزیست و نهاد ریاستجمهوری بیشترین ضریب مسیر را دارند.

شکل  -1الگوی اندازهگیری بارهای عاملی شاخصهای اطالعرسانان زلزله (ملی)
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جدول  2نشاندهندة مقادیر بارهای عاملی شاخصهای اطالعرسانان زلزله در سازمانهای مدیریت محلی است که در هر سه
مرحلة پیش از بحران ،حین بحران و پس از بحران محاسبه شده است.
جدول  -2مقادیر بارهای عاملی شاخصهای اطالعرسانان (محلی)
پیش از بحران
مؤلفهها

کد شاخص

ضریب مسیر

کد شاخص

ضریب مسیر

کد شاخص

سازمانهای مدیریت محلی
جامعه مدنی
بخش

در سطح محلی (زلزله)

حین بحران

ضریب مسیر

شاخصهای اطالعرسانان

پس از بحران

فرمانداری

r1

0/243

p1

q1

0/237

1/755

نمایندگان مردم در مجلس

r2

1/717

p2

q2

1/737

1/738

شورای شهر و شهرداری

r3

1/513

p3

q3

1/523

1/727

رؤسای ادارات محلی

r4

1/773

p4

q4

1/717

1/191

سازمان نظاممهندسی

r5

1/751

محققان و دانشگاهیان

r6

1/715

گروههای زنان و جوانان

r7

1/773

q5

1/735

معتمدین محلی

r8

1/113

p5

1q6
/131

سازمانهای مردمنهاد

r9

1/711

p6

1q7
/717

ائمه جماعات

r10

1/127

p7

1/711

معلمان

r11

1/719

p8

1/119

گروههای مرجع

r12

1/718

p9

1/177

بنیادهای خیریه

r13

1/192

p10

1/175

روزنامهنگاران

r14

1/187

p11

1/711

شورایاران

r15

p12
1/131

1q8
/135

1/172

q9

1/722

مالکان /انجمنهای مسکن

خصوصی

براساس نتایج جدول  ،2در مرحلة پیش از بحران و حین بحران بهترتیب فرمانداری ،اعضای شورای شهر و شهرداری ،رؤسای
ادارات محلی ،بیشترین میزان ضریب مسیر را دارند .در مرحلة پس از بحران بهترتیب فرمانداری ،نمایندگان مردم در مجلس،
اعضای شورای شهر و شهرداری بیشترین ضریب مسیر را دارند.

شکل  -2الگوی اندازهگیری بارهای عاملی شاخصهای اطالعرسانان زلزله (محلی)

1/717
1/725
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ابزارها و رسانههای مناسب اطالعرسانی مخاطرات طبیعی شهری ایران پیش از بحران ،حین بحران و پس از بحران کدام است؟
جدول  3نشاندهندة مقادیر بارهای عاملی شاخصهای ابزار و رسانههای زلزله است که در سه مرحلة بحران محاسبه شده است.
جدول  -3مقادیر بارهای عاملی ابزار و رسانههای زلزله
پیش از بحران

مؤلفهها

کد شاخص

ضریب مسیر

کد شاخص

انتشارات

کارتهای اطالعاتی

r3

1/711

ضریب مسیر

کتابهای داستان ،شعر...،

r2

1/719

کد شاخص

جزوههای آموزشی

r1

1/713

حین بحران

ضریب مسیر

شاخصهای ابزار و رسانهها زلزله

پس از بحران

عملکرد هنری

بروشور

r4

1/712

q1

1/135

بیلبورد و بنر

r5

1/717

q2

1/187

تابلو اعالنات و راهنما

r6

1/771

قصهگویی

r7

1/711

فیلم و انیمیشن

r8

1/711

p1

1/777

q3

هنرهای تجسمی

بازیها و مسابقات
صوتی و تصویری

شعر و داستان

r9

1/111

بازیهای گروهی

r10

1/719

بازیهای رایانهای

r11

1/731

بازیهای بومی و محلی

r12

1/178

اردوها

r13

1/717

اسباببازی

r14

1/711

رادیو

r15

1/121

تلویزیون

r16

1/713

سی دی و دی وی دی

r17

1/771

r18

1/772
q4

p3

سیستمهای صوتی /بلندگو دستی
کالسهای مجازی

p2

1/778

q5

1/753
1/725

1/731

منابع وب

موتورهای جستجو

p4

1/717

پایگاههای اطالعاتی

p5

1/727

ایجاد وبسایت

r19

1/732

واقعیت افزوده

r20

1/111

هوش مصنوعی و فضای ابری

r21

1/713

ویکی

p6

1/737

p7

1/737

q6

1/191

q7

1/751

q8

1/171

p8

1/717

q9

1/511

p9

1/773

q10

1/515

q11

1/512

p10

1/715

q12

1/717

نرم افزارهای کاربردی (اپلیکیشنها)

r25

1/718

p11

1/111

q13

1/787

سیستم اطالعاتی زلزلهنگاری

r26

1/751

p12

1/131

q14

1/733

پادکست

r22

1/713

1/717

رسانههای اجتماعی

تلفن (تماس و پیام)
پیامرسانها (تلگرام ،واتساپ)...،

r23

1/719

اینستاگرام

r24

1/721

توییتر

فیایی

جغرا

ی

تمها

سیس
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پیش از بحران

حین بحران

مؤلفهها

کد شاخص

ضریب مسیر

کد شاخص

ضریب مسیر

سیستمهای اقلیمشناسی

r28

1/198

p14

1/173

کد شاخص

سیستمهای هواشناسی

r27

1/731

p13

1/179

ضریب مسیر

شاخصهای ابزار و رسانهها زلزله

پس از بحران

برنامة درسی

سامانه اطالعات جغرافیایی(جی.آی.اس).

r29

1/171

p15

1/717

q15

1/719

سیستمهای هشدار

r30

1/171

p16

1/785

q16

1/122

نقشهها و تصاویر ماهوارهای

r31

1/771

p17

1/517

q17

1/172

کتابهای درسی

r32

1/797

تولید محتوای آموزشی

r33

1/721

کیتها و ماکتهای آموزشی

r34

1/119

براساس نتایج جدول  ،3در مرحلة پیش از بحران بهترتیب بازیهای گروهی ،پیامرسانها (تلگرام ،واتساپ ،)...،بازیهای
رایانهای ،در مرحلة حین بحران نقشهها و تصاویر ماهوارهای ،سیستمهای هشدار ،سیستمهای اطالعرسانی صوتی /بلندگو
دستی و در مرحلة پس از بحران پیامرسانها (تلگرام ،واتساپ ،)...،تلفن (تماس و پیام) و اینستاگرام بیشترین ضریب مسیر را
دارند.

شکل  -3الگوی اندازهگیری بارهای عاملی ابزار و رسانههای زلزله
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محتوای پیامهای اطالعدهی موردنیاز شهروندان و مسئوالن شهری در زمینة مخاطرات طبیعی ایران کدام است؟
جدول  1نشاندهندة مقادیر بارهای عاملی شاخصهای محتوای اطالعدهی زلزله (افراد و خانواده) است که در سه مرحلة
بحران محاسبه شده است.
جدول  -4مقادیر بارهای عاملی شاخصهای محتوای اطالعدهی زلزله (افراد و خانواده)
موقعیت بحران
پیش از بحران

کد شاخص

ضریب مسیر

کد شاخص

پس از بحران

ضریب مسیر

حین بحران

شاخصهای محتوای پیام اطالعدهی زلزله

شاخصهای محتوای پیام اطالعدهی

آشنایی فرد با اقدامات زمان زلزله

r1

1/715

روش زندگی در پناهگاه

r8

0/474

یادگیری کمکهای اولیه امداد و نجات

r2

1/728

برنامهریزی بیمه

r9

0/468

ارزیابی غیرسازهای منزل (ایمنی محیط)

r3

1/777

مطالعه دربارة خطر

r10

0/485

ارزیابی سازهای منزل (بنای ساختمان)

r4

1/779

کیف اضطراری

r11

0/748

آشنایی با سامانههای اطالعیابی

r5

1/787

آشنایی با اطفای حریق

r12

0/462

یادگیری کدهای ساختمان

r6

1/721

اتاق امن

r13

0/843

رسم نقشه و انجام مانور با خانواده

r7

1/737

افراد آسیبپذیر خانواده

r14

0/882

تعامل با سایر افراد محل سکونت

p1

1/917

نحوة برخورد با آسیبدیدگان حادثه

p2

1/828

مهارت زندگی و حل مسئله

q1

1/911

حفظ سالمت روحی و روانی

q2

1/572

(افراد و خانواده)

زلزله (افراد و خانواده)

براساس نتایج جدول  ،1در مرحلة پیش از بحران بهترتیب کیف اضطراری ،افراد آسیبپذیر خانواده ،اتاق امن ،در مرحلة حین
بحران تعامل با سایر افراد محل سکونت و در مرحلة پس از بحران مهارت زندگی و حل مسئله بیشترین ضریب مسیر را دارند.

شکل  -4الگوی اندازهگیری بارهای عاملی شاخصهای محتوای اطالعدهی زلزله (افراد و خانواده)

جدول  7نشاندهندة مقادیر بارهای عاملی شاخصهای محتوای اطالعدهی زلزله (سازمانهای مدیریت ملی و محلی) است که در هر
سه مرحله بحران محاسبه شده است.
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جدول  -4مقادیر بارهای عاملی شاخصهای محتوای اطالعدهی زلزله (سازمانهای مدیریت ملی و محلی)
موقعیت بحران
پیش از بحران

کد شاخص

ضریب مسیر

ایجاد و تقویت کمیتههای اضطراری محلی

r2

1/711

ارائه خدمات بیمه

r14

0/435

آموزش تنظیم و مدیریت پناهگاه موقت

r3

1/711

ارزیابی مهندسی (خاک ،سازه)

r15

0/443

تدوین برنامه برای مقابله با مخاطرات

r4

1/721

تمرین و مانور جامعه و کارمندان

r16

0/838

بررسی خطرهای ثانویه (ترک سدها)

r5

1/728

لوازم پناهگاه اضطراری

r17

0/813

بررسی درک ریسک مردم منطقه

r6

1/777

بررسی سطح تحمل جامعه

r18

0/486

بررسی روابط اجتماعی و تعصبات فرهنگی

r7

1/729

مقاومسازی ساختمانهای موجود

r19

0/443

نگهداری انبار تجهیزات مناسب منطقه

r8

1/778

آموزش اطفای حریق

r20

0/845

مکانیابی بیمارستانها و ادارات حیاتی

r9

1/733

آموزش کارگران ساختمانی

r21

0/470

بررسی زیرساختهای اطراف ساختمان

r10

1/731

فراهم نمودن قوانین ورود کمکها

r22

0/817

نقشهبرداری از مناطق در معرض خطر

r11

1/711

مسیرهای مناسب درون و برونشهری

r23

0/804

حمایت و توسعة اجرای کد ساختمان

r12

1/751

کد شاخص

بررسی مشاغل و معیشت جامعه

r1

1/777

آموزش نیروهای برای جستجو و نجات

r13

0/410

(سازمانهای مدیریت ملی و محلی)

(سازمانهای مدیریت ملی و محلی)

ضریب مسیر

شاخصهای محتوای پیام اطالعدهی زلزله

شاخصهای محتوای پیام اطالعدهی زلزله

حین بحران
پس از بحران

کمکهای اضطراری در ساعتهای اولیه

p1

1/777

پروتکل برای جمعآوری سریع کمکها

p5

0/825

مدیریت اجساد

p2

1/791

پرسنل اورژانس برای استقرار سریع

p6

0/814

همکاری و هماهنگی با صلیب سرخ

p3

1/793

ارتباطات بیسیم

p7

0/704

راهاندازی وسایل ارتباطجمعی

p4

1/719

سازماندهی سازمانهای مردمنهاد

p8

0/721

بررسی میزان یادآوری و تأثیر تجربه قبلی

q1

1/718

ارزیابی خسارتها و تلفات جمعی

q5

0/731

امنیت مناطق حادثهدیده و اردوگاهها

q2

1/711

ارزیابی دقیق ایمنی بازسازی

q6

0/867

احیای مجدد شبکههای آب ،برق و گاز

q3

1/781

ارزیابی هشدار اولیه

q7

0/743

اعطای کارت خرید به حادثهدیدگان

q4

1/798

کمکهای روانشناختی

q8

0/880

براساس نتایج جدول  ،7در مرحلة پیش از بحران بهترتیب بررسی مشاغل و معیشت جامعه ،آموزش اطفای حریق،
نقشهبرداری از مناطق در معرض خطر ،در مرحلة حین بحران سازماندهی سازمانهای مردمنهاد ،ارتباطات بیسیم ،مدیریت
اجساد و در مرحلة پس از بحران ارزیابی و هشدار اولیه ،ارزیابی خسارتها و تلفات جمعی ،کمکهای روانشناختی بیشترین
ضریب مسیر را دارند.

پیشنهاد الگوی تحلیل عاملی اطالعرسانی مخاطرات طبیعی شهری ایران /نیکدل و همکاران

شکل  -4الگوی اندازهگیری بارهای عاملی شاخصهای محتوای اطالعدهی زلزله (سازمانهای مدیریت ملی و محلی)

الگوی اطالعرسانی مخاطرات طبیعی شهری در ایران در سه موقعیت بحران چگونه است؟
الگوی مفهومی اطالعرسانی مخاطرات طبیعی شهری در ایران (زلزله)

شکل  -8الگوی مفهومی اطالعرسانی مخاطرات طبیعی شهری در ایران (زلزله)

شکل  -8الگوی مفهومی اطالعرسانی مخاطرات طبیعی شهری در ایران (زلزله)
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شکل  7الگوی اطالعرسانی مخاطرات طبیعی شهرهای ایران با تأکید بر زلزله در سه موقعیت بحران را نشانمیدهد.
مبنای اولویتبندی مؤلفههای اطالعرسانان و ابزار و رسانههای اطالعرسانی ،حضور در سه موقعیت بحران ،دو موقعیت بحران
و یک موقعیت بحران است .بر این اساس ،مهمترین مؤلفهها که در هر سه مرحلة اطالعرسانان حضور دارند شامل موارد
پیشِروست :نهاد ریاست جمهوری ،وزارت کشور ،وزارت راه و شهرسازی ،وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،سازمان
شهرداریها و دهیاریها ،سازمان صداوسیما ،جمعیت هاللاحمر ،فرمانداری ،نمایندگان مردم در مجلس ،اعضای شورای شهر
و شهرداری ،رؤسای ادارات محلی ،معتمدان محلی ،سازمانهای مردمنهاد و شورایاران.
در بین ابزار و رسانههای اطالعرسانی ،نرمافزارهای کاربردی (اپلیکیشنها) هوش مصنوعی و فضای ابری ،پیامرسانها
(تلگرام ،واتساپ ،)...،سیستمهای اطالعاتی زلزلهنگار ،سامانههای اطالعات جغرافیایی نقشهها و تصاویر ماهوارهای و
سیستمهای هشدار با حضور در هر سه مرحله مهمترین مؤلفهها هستند.
در محتوای پیام اطالعدهی زلزله در سطح فردی و خانوادگی فراهمکردن کیف اضطراری در پیش از بحران ،تعامل با سایر افراد
محل سکونت در حین بحران مهارتهای زندگی و حل مسئله مهمترین مؤلفهها هستند و در محتوای پیام اطالعدهی زلزله در
سطح مؤسسات حاکمیت ملی و محلی بررسی مشاغل و معیشت جامعه در پیش از بحران ،سازماندهی سازمانهای مردمنهاد
در حین بحران و ارزیابی هشدار اولیه پس از بحران مؤثرترین مؤلفهها هستند.

نتیجهگیری
الگوی مفهومی بهدستآمده در این پژوهش ،نشاندهندة روابط بین عاملها و مؤلفههای اطالعرسانی است .وظایف شورای
عالی مدیریت بحران در سطح ملی تهیة سند راهبردی ،برنامهریزی ،هماهنگی بین دستگاهها و تصویب ضوابط فنی و
دستورالعملهاست براساس نتایج پژوهش نهاد ریاست جمهوری ،وزارت کشور ،وزارت راه و شهرسازی ،وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات ،سازمان شهرداریها و دهیاریها ،سازمان صداوسیما ،جمعیت هاللاحمر و سازمان شهرداریها و دهیاریها
در سه مرحلة بحران نقش مؤثری در اجرای سیاستهای اطالعرسانی مخاطرات دارند و همة این سازمانها و وزارتخانهها
بهجز سازمان شهرداریها و دهیاریها عضو شورای عالی مدیریت بحراناند .وزارت بهداشت و درمان ،وزارت
آموزشوپرورش ،بنیاد مسکن انقالب اسالمی از اعضای شورای عالی در دو موقعیت بحران بهمنزلة اطالعرسان زلزله شناخته
شدهاند و وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و کمیتة امداد امام خمینی و از اعضای شورای
عالی مدیریت بحران فقط در مرحلة پیش از بحران و وزارت دفاع و پشتیبانی در مرحلة حین بحران مناسب اطالعرسانی
تشخیص داده شدهاند .سازمانهای حاکمیت محلی ،نقش اجرای سیاستگزاریها را برعهده دارند که بیشترین تأثیر را در
عملکرد درست و منطبق بر سیاستهای مصوب دارند ،در سطح محلی فرمانداری در نقش شورای هماهنگی مدیریت بحران
در شهرستان و نمایندگان مردم در مجلس ،اعضای شورای شهر و شهرداری ،رؤسای ادارات محلی در سه موقعیت بحران
مسئول اطالعرسانی شناخته شدهاند .سازمان نظام مهندسی ،که در پیش از بحران و پس از بحران تأیید شده است ،نشاندهندة
اهمیت اطالعات تخصصی در فرایند پیشگیری و بازسازی و جلوگیری از اتفاقات دلخراش مجدد است .سازمانها ،که در دو
موقعیت بحران قرار دارند ،بیشتر از بخش جامعة مدنی و سازمانهای تخصصی هستند که متناسب مخاطرة زلزله روند
اطالعرسانی را تسریع میکنند .جامعة مدنی بخشی از جامعه است که مورد اعتماد عموم مردم است .کریکالس معتقد است که
اطالعجویان ترجیح میدهند اطالعات موردنیاز خود را از فردی که میشناسند کسب کنند و صرفاً زمانی گرایش خود را به
سمت منابع (کتابها ،مجالت ،اسناد و غیره) تغییر میدهند که روش مستقیم و شخصی ناموفق عمل کند)(Krikelas, 1983
 .همچنین سازمانهای غیردولتی توانایی بسیج همگانی عموم برای کمک به صدمات و رهبری در جذب اعضا را دارند و
بهترین عملکرد را در زمان بحران انجام میدهند (حسینی .)1381 ،براساس نتایج بهدستآمده از سؤال اول پژوهش ،پیشنهاد
میشود که نیروی انسانی متخصص برای اطالعرسانی در سه موقعیت بحران بهصورت چندالیهای و شناور برای سناریوهای
مختلف مدیریت بحران تربیت شود و روشهای اطالعرسانی هماهنگ و یکپارچه برای اطالعیابی و تصمیمگیری برای کلیة
سازمانها و نهادها ،که بهنحوی در اجرای مدیریت بحران نقش دارند ،بررسی شود .توجه قوانین و تصمیمگیریها باید به
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نقش کتابخانهها و کتابداران بهمنزلة بخش مهمی از جامعة اطالعرسانان معطوف شود که بهصورت تخصصی در این زمینه
تحصیل و تجربه دارند.
براساس مادة  11قانون مدیریت بحران (قانون مدیریت بحران )1398 ،وزارتخانههای آموزشوپرورش ،علوم ،تحقیقات و
فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی موظفاند با همکاری جمعیت هاللاحمر و سازمان آموزش فنی و حرفهای
کشور و براساس استانداردهای سازمان ،واحدهای درسی «آمادگی در مقابل حوادث و سوانح» در قالب برنامة آموزشی
مدارس ،دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی طراحیکنند و همچنین براساس همین قانون ،جمعیت هاللاحمر موظفاست با
همکاری شوراهای اسالمی شهر و روستا ،شهرداریها ،دهیاریها ،سازمان صداوسیما ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،
سازمانهای مسئول در امور فرهنگی و تبلیغی و ستاد کل نیروهای مسلح و براساس استانداردهای سازمان ،برای آموزش آحاد
جامعه و سازمانهای مردمنهاد در برابر حوادث و سوانح اقدام کند اما علیرغم اشارة مستقیم قانون مدیریت بحران به اهمیت
آموزش و اطالعرسانی ،بهطورجدی به این مسئله پرداخته نشده است.
ابزارها و رسانههای مختلفی را میتوان در مرحلة پیشاز بحران استفاده کرد؛ زیرا امکان تبادل اطالعات راحتتر است و بستر
آموزشی و اطالعیابی مقابله با مخاطرات یا ابزار اطالعرسانی بیشتر فراهم است .اطالعرسانی در جوامع پیچیدة شهری به دلیل
دوری مسافت ،تراکم جمعیت و کمبود وقت ،ارتباطات غیرچهرهای و بیشتر از طریق تلفن و غیره است .افراد در جوامع
شهری کمتر یکدیگر را میبینند و رواج فردیت یا اصالت فرد و تمایالت خارج از جمع بهوضوح دیده میشود (رازقی،
 .)1382انتشارت جزوههای آموزشی ،کارتهای اطالعاتی ،بروشور ،تقویم ،کتابهای داستان ،شعر و ،...روزنامه و نشریات در
پیش از بحران ابزارهایی مناسباند و بروشورها و کارتهای اطالعاتی برای یادآوری مناسباند که در مرحلة حین بحران و
پس از بحران نیز تأیید شدهاند .درحالیکه ابزارهای هنری برای ارسال پیام مخاطرات در حین بحران و پس از بحران مؤثر
نیستند ،هنرهای تجسمی در اطالعرسانی پس از بحران تأیید شده است .بازیها و مسابقات با هدف استفادة بشردوستانه،
ابزاری قدرتمند برای اطالعرسانی پیش از بحران است و صلیب سرخ و جمعیت هاللاحمر در بیش از  31کشور بازیهای
متنوعی برای کاهش مخاطرات طراحی کردهاند ) .(Macklin, 2014رسانههای صوتی و تصویری با توجه به برآیند فکر
اکثریت افراد یکی از بهترین روشهای اطالعرسانی است ،اما نتایج نشان داد که تلویزیون در حین بحران و رادیو در پس از
بحران ،رسانة مؤثری نبوده است .سیستمهای اطالعرسانی صوتی (بلندگو دستی /پیجکردن) در عین سادگی در حین بحران و
پس از بحران برای حادثهدیدگان کارآمدند .منابع وب ،رسانههای اجتماعی ـ ارتباط از راه دور ،سامانههای اطالعات
جغرافیایی ،1بیشترین تأیید را برای سه مرحلة اطالعرسانی دارند که مؤید کاربردهای بیشتر و دسترسی آسانتر و تأثیرگذاری
این ابزار در زندگی امروز انسان است .در زلزلة بم برخی مناطق بارها بهدست گروههای مختلف جستوجو شد .وجود
تجهیزات جی.آی.اس .و سیستم مکانیابی جهانی 2نظیر موبایل میتوانست در انجام این عملیـات کمک شایانی کند (امینی
حسینی )1397 ،ساخت شهرهای هوشمند میتواند در حین بحران و پس از آن بیشترین تأثیر اطالعرسانی برای امداد و نجات
و بازسازی بهموقع را داشته باشد .برنامههای درسی از دستة منابع عمیق و حرفهای هستند که میتوانند یادگیری مادامالعمر را
در پیش از بحران ایجاد کنند .براساس نتایج بهدستآمده از سؤال دوم پژوهش ،پیشنهادمیشود که اطالعرسانان مخاطرات
ابزارها و رسانههایی را انتخاب کنند که بیشترین رویکرد را در جامعه دارد و بهمنظور تقویت زیرساختهای شهر هوشمند
برای اطالعرسانی و مقابله با مخاطرات برنامهریزی شود.
محتوای اطالعیابی باید با استفاده از برنامهای جامع و ملی در زمینة کاهش مخاطرات طبیعی پشتیبانی شود .آموزش عمومی
مؤثر نیاز به تکرار مداوم دارد .پیامهای اطالعیابی نباید متناقض ،ناسازگار یا نامشخص باشند؛ زیرا نتیجة آن گیجی،
بیعالقگی ،بیاعتمادی و فقدان کارایی است .اطالعات بهاشتراک گذاشتهشده وقتی بیشترین تأثیر را دارد که بهموقع ،مرتبط،
دقیق و متناسب با مخاطب باشد .استاندارد جهانی و منطقهای تأکید ویژهای بر اطالعرسانی در همة موقعیتهای بحران و درک
1 Geographical Information System
2. Global Positioning System
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درست از نوع مخاطره و ارتباط پیامها با آن دارد .بیشترین پیامهای تأییدشده در بخش پیش از بحران است و پیامهای با
محتوای خیلی کلی یا خیلی جزئی تأیید نشده است .توجه جزئیسازی پیامها باید براساس خصوصیات بومی و محلی در
ایران صورتگیرد .براساس نتایج بهدستآمده از سؤال سوم پژوهش ،پیشنهاد میشود که برای ایجاد یک نظام اطالعرسانی
منسجم ،ثبت و ضبط دانش ،تجربیات ،یافتهها و کارهای روزانه در سه مرحلة بحران انجام شود و مانند نظام سالمت که برای
هر فرد یک فایل اطالعاتی در نظر گرفته شده است ،برای هر شهر و منطقه اطالعات جامع فراهم و در اطالعرسانی بهموقع
استفاده شود.
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Abstract
Purpose: In order to develop the services of academic libraries and provide new services called Research Data
Management (RDM) for helping faculty members and researchers in managing their own research data and
benefiting from the research data of others, this article seeks to identify the components of RDM in academic
libraries. The outcome can be used as a model for implementing RDM in a systematic and effective way.
Methods: This research was carried out in two steps. The first step was a qualitative content analysis to identify
components of RDM. In the second step using the identified compontents, a questionnaire was composed and
circulated in two Delphi rounds among 20 Iranian experts in the field for validation and refinement. To ensure
the reliability of the questionnaire and the internal consistency of questions, Cronbach's alpha coefficient was
calculated with a result of 0.97.
Findings: In the first step 69 components were identified for 6 steps of RDM process, 1) planning; 2) ethical and
legal issues; 3) organizing, documenting, generating metadata, 4) storing and backing up, 5) preserving,
protecting, deleting data, 6) sharing, and dissemination. Participants added two new steps 1) education and
counseling and 2) technical to the previous 6 steps. Also, some components were removed, modified, merged,
and moved, and finally 56 components were emphasized in 8 stages.
Conclusion: All identified components are important in the management of research data in academic libraries.
In addition, the results showed that the two components of "formulation and development of research data
management plan" and "generating metadata to data and files" are of particular importance. Developing data
management plan helps individuals and research institutes estimate the material and human resources needed for
projects in advance. Also, generating metadata by increasing percision, makes search, retrieval, discovery,
access, and reuse of data by other researchers. Academic libraries should consider this in research data
management activities.
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چکیده
هدف:بهمنظور توسعۀ خدمات کتابخانههای دانشگاهی و ارائۀ خدمات نوین با عنوان «مدیریت دادههای پژوهشی» برای کمک به اعضای هیئت علمی و
پژوهشگران در مدیریت دادههای پژوهشی خود و بهرهمندی از دادههای پژوهشی دیگران ،این مقاله به دنبتال شناستایی مؤلفتههتای متدیریت دادههتای
پژوهشی در کتابخانههای دانشگاهی است .از نتیجه پژوهش میتوان بهمنزلۀ مدلی برای پیادهسازی مدیریت دادههای پژوهشی بهطتور نظتاممنتد و متؤرر
استفاده کرد.
روش :این پژوهش در دو مرحله انجام شد .گام نخست تحلیل محتوای کیفی برای شناسایی مؤلفههای مدیریت دادههای پژوهشی بود .در گام دوم با
استفاده از مؤلفههای شناساییشده پرسشنامهای تهیه و در دو دور دلفی بین 22نفر از متخصصان ایرانی در این زمینه برای اعتبارسنجی و پاالیش توزیع
شد .برای اطمینان از پایایی پرسشنامه و همسانی درونی پرسشها ،ضریب آلفای کرونباخ با نتیجه  2/79محاسبه شد.
يافتهها :در گام نخست  97مؤلفه برای شش مرحله فرایند مدیریت دادههای پژوهشی شناسایی شد )1 :برنامتهریتزی؛  )2اصتول اخال تی و تانونی؛ )3
سازماندهی ،مستندسازی ،تولید فراداده؛  )4ذخیرهسازی و تهیۀ نسخۀ پشتیبان؛  )5نگهداری ،حفاظت ،و حذف دادههتا؛ و  )9اشتترا گتذاری ،و انتشتار
دادهها  .سپس متخصصان دو مرحلۀ جدید  )1آموزش و مشاوره و  )2فنی را به شش مرحلۀ بلی افزودند .همچنین برخی از مؤلفههتا حتذف ،اصتال ،
ادغام و جابهجا شدند و درنهایت بر  59مؤلفه در هشت مرحله تأکید شد
نتیجهگیری :همه مؤلفههای شناساییشده در مدیریت دادههای پژوهشی در کتابخانههای دانشگاهی بااهمیتاند .عالوه بر این ،نتایج نشان داد دو مؤلفه
«تدوین و توسعه طر مدیریت داده پژوهشی» و «تولید فراداده برای دادهها و فایلها» اهمیت ویژهای دارند؛ تدوین طر مدیریت دادهها به افراد و
مؤسسات پژوهشی کمک میکند تا منابع مادی و انسانی الزم برای پروژۀ خود را از بل تخمین بزنند .تولید فراداده برای دادهها و فایلهای پژوهشی نیز
با افزایش د ت در بازیابی ،امکان کاوش ،بازیابی ،کشف ،دسترسی ،و استفاده مجدد از دادههای پژوهشی را برای دیگر پژوهشگران ایجاد میکند .ازاین
رو ،کتابخانههای دانشگاهی در مدیریت دادههای پژوهشی باید به این موضوع نیز توجه ویژهای داشته باشند.
کلیدواژهها :تحلیل محتوای کیفی ،روش دلفی ،کتابخانههای دانشگاهی ،مدیریت دادههای پژوهشی ،مؤلفههای مدیریت دادههای پژوهشی
نوعمقاله :پژوهشی
تاريخدريافت1422/11/27 :؛ دريافتآخريناصالحات1422/12/25 :؛پذيرش1422/12/22 :
استناد:
سلیمانی ،ناهید ،منصوری ،علی ،شعبانی ،احمد و سیادت ،سیدعلی ( .)1421شناسایی مؤلفههای مدیریت دادههای پژوهشی در کتابخانههای
دانشگاهی .مطالعات کتابداری و سازماندهی اطالعاتDoi: 10.30484/NASTINFO.2022.3125.2126 .37-22 ،)1(33 ،

ناشر :سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران
Doi: 10.30484/NASTINFO.2022.3125.2126




© نویسندگان

22

مؤلّفههای مدیریت دادههای پژوهشی در کتابخانههای دانشگاهی /سلیمانی و همکاران

مقدمه
سالیانه پژوهشهای مختلفی در سطح بینالمللی در الب فرایند پژوهشی و بر پایۀ دادههای پژوهشی معتبر انجام میشود .دادۀ
پژوهشی هر چیزی است که بر پایۀ حقایق ،1شواهد ،و سابقۀ وا عی ،2و در جریان پژوهش پژوهشگران به صورت نتایج
آزمایشها ،3نتایج حاصل از برنامههای نرمافزاری ،فایلهای صوتی و رونوشتهای حاصل از مصاحبه ،4پاسخهای پرسش
نامه ،5عکس ،و یا به دیگر صورتهای ممکن و در البهای متفاوتی همچون اسناد ،جدولهای گسترده ،دفترچهیادداشت
آزمایشگاهی ،9یادداشتهای روزانه ،9پایگاههای اطالعاتی ،وبسایتها ،الگوها ،الگوریتمها ،نمونهها ،و یا دیگر البها،
تولید ،جمعآوری ،ذخیرهسازی ،و پردازش میشود تا به تولید نتایج پژوهش و اعتباربخشی و تأیید آنها منجر شود .در
بسیاری از موارد اگر این دادهها بهدرستی مدیریت شوند ،اشترا گذاری ،استفادۀ مجدد ،ترکیب و بازآفرینی ،و کسب ارزش
از این دادهها امکانپذیر خواهد شد .مدیریت دادههای پژوهشی (شکل  )1بل از شروع پژوهش آغاز میشود و تا بعد از
اتمام پژوهش ادامه مییابد و انواع مختلفی از فرایند «مالکیت ،8جمعآوری ،ذخیره ،حفاظت ،نگهداری ،تجزیهوتحلیل ،به
اشترا گذاری ،و گزارش دادهها» را دربر میگیرد.

دادههایپژوهشي( )Research Data Policy, 2019
شکل-1فرايندمديريت 

انتظار میرود کتابخانههای دانشگاهی و تحقیقاتی که تجارب ارزندهای در حوزۀ سازماندهی ،نگهداری ،کنترل و حفظ
اطالعات در البهای گوناگون ( )Payal et al., 2019و همچنین فهرستنویسی ،نمایهسازی ،ایجاد ،توسعه ،و نگهداری
مخازن نهادی ( ،)Si et al., 2015تولید فراداده ،آموزش ،و ارتقای 7کاربران دارند ،بتوانند بهخوبی خدمات مدیریت دادههای
پژوهشی را نیز گسترش دهند.
بهرغم تمایل و تالشهای جهانی سازمانها و مؤسسات ملی و بینالمللی ،بهویژه دانشگاهها و کتابخانههای دانشگاهی در
سطح بینالمللی برای مدیریت دادههای پژوهشی ،در ایران کمتوجهی به این حوزه مشهود است؛ بهنحوی که در عرصۀ کاربرد
مدیریت دادههای پژوهشی ،بررسی اولیۀ سامانهها و سیستمهای مدیریت اطالعات پژوهشی نشان میدهد که این نظامها
دادههای پژوهشی را دربر نگرفتهاند و در دانشگاهها نیز با اینکه به پژوهش و اجرای طر های گوناگون پژوهشی و بهرهگیری
از نتایج آنها برای تولید دانش و تولید رروت توجه عمدهای شده ،اما به نتیجۀ آن یعنی دادههای پژوهشی توجه کافی نشده و
اشترا گذاری دادهها هنوز درحکم فرهنگ و روند معمول به جامعۀ علمی راه نیافته است.
1. Facts
2. Factual Records
3. Results of Experiments
4. Interview Audio Recordings and Transcripts
5. Questionnaire Responses
6. Lab Notebooks
7. Diaries
8. Data Ownership
9. Conducting Training and Promotion
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البته این کمتوجهی در پژوهشهای انجامشده در ایران نیز مشاهده میشود؛ چنانچه فقط معدودی از پژوهشها به بررسی
چالشهای اشترا گذاری دادههای پژوهشی (وزیری و همکاران1379 ،الف) ،شناسایی عوامل مؤرر در اشترا گذاری دادههای
پژوهشی (وزیری و همکاران1379 ،ب) ،شناسایی عناصر و الزامات استفادۀ مجدد از دادههای پژوهشی (سلیمانی و همکاران،
 ،)1377و یا بررسی مسائل و پیشنیازهای گزینش و مدیریت دادهها در مراکز دانشگاهی و ارائه الگو (مجیدی و همکاران،
 )1379پرداختهاند .اما در خارج از کشور ،حجم پژوهشهای جاری در حوزه مدیریت دادههای پژوهشی بهویژه در مؤسسات
آموزش عالی بسیار زیاد بوده و در سالهای اخیر روند افزایشی داشته است که میتوان آنها را به چند دسته تقسیم کرد.
برخی مطالعات به دلیل اینکه تمایل و انگیزۀ پژوهشگران و استادان در بهاشترا گذاری دادههای پژوهشی در چرخۀ حیات
داده اهمیت وافری داشته است ،نظریات این گروه درمورد مدیریت دادههای پژوهشی را بررسی کرده و نیازهای این گروه را
برای شرکت در فعالیت مدیریت دادههای پژوهشی به تصویر (; Renwick et al., 2017; Schöpfel & Prost. 2016

 .)Sulaiman, 2019بحثهای حرفهایتر نقش کتابخانهها در حمایت از پژوهشگران را بررسی و همچنین بر نحوۀ ارتباط
کارکنان کتابخانه با دیگر ذینفعان مدیریت دادههای پژوهشی (همچون حامیان مالی پژوهشی ،واحد فناوری اطالعات ،ادارۀ
پژوهش ،و غیره) تأکید میکنند (Chiware & Becker, ;Wittenberg & Elings, 2017 ; Steeleworthy, 2014

 .)2018دستهای از مطالعات نقشها و فعالیتهای فعلی کتابخانهها در مدیریت دادههای پژوهشی را بررسی و شیوهها و تنوع
خدمات مدیریت دادههای پژوهشی را به تصویر کشیده و سطح آمادگی این مراکز را در ارائۀ خدمات مدیریت دادههای
پژوهشی ارزیابی کرده است (;Tenopir et al., 2013; Si et al., 2015; Liu & Ding, Piracha & Ameen, 2019

; .)2016; Krahe et al., 2020روند انجام پژوهشها فقط به این مطلب ختم نشده و برخی پژوهشها با ترکیب یافتههای
حاصل از وضعیت فعلی کتابخانهها در ارائۀ خدمات مدیریت دادههای پژوهشی و شناسایی شکافهای موجود در این حوزه،
زمینههای اولویت برای توسعۀ مدیریت دادههای پژوهشی را شناسایی کرده و برنامۀ اجرایی برای مدیریت دادههای پژوهشی و
الگوسازی

در

این

زمینه

و

بینش

عمیقتری

درمورد

مدیریت

دادههای

پژوهشی

ارائه

کردهاند

(.) Read et al., 2019; Avuglah, 2016; Blask & Förster, 2020; Avuglah & Underwood, 2019

با توجه به این موارد ،کتابخانههای دانشگاهی ایران بهمنزلۀ مراکز اصلی حمایت از پژوهش و منابع پژوهشی در دانشگاهها،
باید در استقرار نظام مدیریت دادههای پژوهشی پیشگام شوند که البته برنامهریزی استقرار باید براساس اطالعات معتبر و
مطمئن و نیازهای وا عی معین در سطح سازمان باشد تا با صرفهجویی در زمان و هزینه ،ا دامات مناسبی صورت پذیرد و از
دوبارهکاری و اشتباهات پیشگیری شود .ازاینرو یکی از مراحل اولیه برای استقرار نظام مدیریت دادههای پژوهشی در
کتابخانههای دانشگاهی ،شناسایی مؤلفههای مدیریت دادههای مذکور است تا با بررسی ابعاد مختلف موضوع ،امکانات موجود
و الزم ،نوا ص و کمبودها ،اولویتها ،و موانع و محدودیتهای انجام کار مشخص شود و با تصمیمگیری و برنامهریزی
صحیح مرتفع شود .در همین راستا ،پژوهش حاضر سعی دارد تا با شناسایی مؤلفههای مدیریت دادههای پژوهشی در
کتابخانههای دانشگاهی (الزامات ،نقشها ،و خدمات) در فرایند مراحل مختلف مدیریت دادههای پژوهشی (برنامهریزی؛
رعایت اصول اخال ی و انونی؛ سازماندهی ،مستندسازی ،و تولید فراداده؛ ذخیرهسازی ،و تهیۀ نسخۀ پشتیبان؛ نگهداری،
حفاظت ،و حذف دادهها؛ اشترا گذاری ،و انتشار دادهها) ،به کتابخانههای دانشگاهی برای مدیریت دادههای پژوهشی کمک
کند و در نقش راهنمایی برای عملیاتیشدن و اجرای بهتر مدیریت دادههای پژوهشی در کتابخانههای دانشگاهی استفاده شود.

روشپژوهش 
پژوهش حاضر در زمرۀ تحقیقات کاربردی و در دسته اکتشافی رار دارد .برای پاسخگویی به سؤال پژوهش ،از روش تحلیل
محتوای کیفی و نیز روش دلفی استفاده شده است .در این پژوهش ابتدا مؤلفههای مرتبط با مدیریت دادههای پژوهشی در
کتابخانهها با استفاده از تحلیل محتوای کیفی از ادبیات موضوع استخراج شد .محققان روش تحلیل محتوا را یکی از
روشهای تجزیه و تحلیل مطالعات کیفی میدانند که بهوسیلۀ آن دادهها خالصه ،توصیف و تفسیر میشوند .این روش،
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مجموعه رویهای برای جمعآوری و سازماندهی اطالعات در یک شکل استاندارد است که به محقق اجازه میدهد تحلیلهایی
برای استنباط در مورد ویژگیها و معنای متون و مستندات انجام دهند .روشی برای تحلیل ،تلخیص ،طبقهبندی و استنباط
مفاهیم که امکان مقایسهی چندین متن را به محقق میدهد و میتواند در راستای رسیدن به الگو یا چارچوبی مفهومی،
توصیف و تلخیص دادهها ،استنباط از آنها و تدوین نظریه به کار رود .به طور کلی ،تحلیل محتوای کیفی با تبیین مفاهیم،
اصطالحات و ارتباطات بین این مفاهیم سعی در استنباط و آشکار کردن الگوهای نهان در مصاحبهها ،مشاهدات و مستندات
دارد.
جامعۀ آماری در این مرحله شامل مقاالت مرتبط با حوزه پژوهش در پایگاههای استنادی اسکوپوس و گوگل اسکالر ،و
پایگاههای اطالعاتی معتبر مانند «ساینس دایرکت (الزویر) ،1وایلى ،امرالد ،2پروکوئست ،سیج ،3آکادمیک سرچ کامپلت 4و
الیبرری ،اینفورمیشن ساینس اند تکنولوژی ابسترکتس (لیستا)  ،»5و پایگاههای فارسی «بانک اطالعات نشریات کشور (مگ
ایران) ،9پایگاه مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی (سید) ،9و پایگاه مجالت تخصصی نور (نورمگز)» نمایه شدهاند .جست
وجو در پایگاهها در فیلد عنوان ،چکیده ،و کلیدواژه و با استفاده از مجموعه متنوعی از کلیدواژهها (جدول  )1انجام شد .نتایج
بازیابیشده نیز براساس نوع مدر «مقاله» و زبان «انگلیسی و فارسی» محدود شد.
واژههایکلیدیجستوجوشدهدرپايگاهها
جدول -1
واژههایکلیدی 

Research data management
Managing research data
Management of research data
Research data service
Research data services
Research data management service
Research data management services

بر همین اساس ،در این مرحله  3225مقاله یافت شد که جامعه آماری بعد از یکپارچهسازی دادهها در نرمافزار مندلی و حذف
مقاالت با عناوین تکراری ،شامل  2991مقاله علمی نمایه شده در پایگاههای فوق بود .در این مرحله ،از نمونهگیری هدفمند

8

استفاده شد .بدین معنی که در انتخاب مقاالت بهجای انتخاب تصادفی ،باتوجهبه ویژگیهای آنها نسبت به پدیده موردمطالعه،
انتخاب صورت گرفت تا پژوهشگر بتواند اطالعات فراوانی دربارۀ موضوعهای اساسی مربوط به مسئله و هدف پژوهش به
دست آورد .از همین رو در این مرحله مقاالت نامرتبط براساس عنوان ،چکیده ،و مقاالت فا د متن کامل ،و همچنین مقاالت
نامرتبط از نظر محتوا حذف شدند و درنهایت تعداد  52مقاله تجزیهوتحلیل نهایی شد (شکل .)2

)1. Science Direct (Elsevier
2. Emerald
3. Sage
4. Academic Search Complete
)5. Library, Information Science & Technology Abstract (LISTA
6. Magiran
)7. Scientific Information Database (SID
8 Purposeful Sampling
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تعداد کل مقاالت بازیابیشده

N=3005
تعداد کل مقاالت بعد از حذف عناوین تکراری

N= 2671

تعداد مقاالت ردشده بهدلیل عنوان

N=1795

تعداد مقاالت برای بررسی چکیده
تعداد مقاالت ردشده از نظر چکیده

N=876

N=738

تعداد مقاالت برای بررسی محتوای کامل
N=138

تعداد مقاالت ردشده از نظر محتوا
N=88

مقاالت نهایی
N=50
شکل-2مراحلانتخابمقاالتنهاييبرایمرحلةتحلیلمحتوایکیفي 

سپس مؤلفههای شناساییشده در الب پرسشنامه در اختیار متخصصان موضوع در ایران رار گرفت که در دور دوم تکنیک
دلفی ،متخصصان اعتبار آن را تأیید کردند .منظور از خبرگان یا متخصصان در این پژوهش ،اعضای هیئت علمی است که
سابقۀ راهنمایی و مشاورۀ پایاننامه یا تألیف مقاله در حوزۀ مدیریت دادههای پژوهشی را داشتهاند و همچنین همه
پژوهشگرانی که سابقۀ تألیف ارر (پایاننامه یا مقاله) در این حوزه را داشتهاند .بدینترتیب فهرستی از واجدین شرایط تهیه شد.
جامعهی آماری در این پژوهش ،در دور نخست دلفی ،مشارکت  22نفر از متخصصان بود که در دور دوم دلفی نیز مشارکت
کامل کردند.
روایی پرسشنامه براساس ارسال آن و دریافت نظریات متخصصان تأیید شده است .بهمنظور اطمینان از پایایی پرسشنامه و
همسانی درونی پرسشهای آن ،از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .میزان کلی آلفای کرونباخ برای پرسشنامه  0/79بهدست
آمد که ر م مناسبی است و تضمین میکند که با تکرار گردآوری دادهها از طریق این ابزار ،به احتمال زیاد به دادههای همسانی
دست خواهیم یافت.

يافتهها 

روشتحلیلمحتوا 
در پژوهش حاضر از تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است .گفتنی است در این مرحله ،فرایند مدیریت دادههای پژوهشی
(تصویر  )1بهمنزلۀ مبنای کار و اساس تقسیمبندی طبقات رار گرفت و  97مؤلفه و کدی که در روش تحلیل محتوای کیفی
در حوزۀ مدیریت دادههای پژوهشی در کتابخانهها شناسایی شده بود در شش طبقه یا مفهوم (برنامه ریزی؛ رعایت اصول
اخال ی ،و انونی؛ سازماندهی ،مستندسازی ،و تولید فراداده؛ ذخیرهسازی ،و تهیۀ نسخۀ پشتیبان؛ نگهداری ،حفاظت ،و حذف

مؤلّفههای مدیریت دادههای پژوهشی در کتابخانههای دانشگاهی /سلیمانی و همکاران

دادهها؛ اشترا گذاری و انتشار دادهها) دستهبندی شد .پیوست  1ترتیب استقرار مؤلفههای (کدهای) استخراجشده مربوط به
مدیریت دادههای پژوهشی در کتابخانههای دانشگاهی را در مفاهیم ششگانۀ مذکور و همچنین منابع آنها را نشان میدهد.
کتابخانهها

دادههایپژوهشيدر
مؤلفههایمديريت 
نتايجدوراولدلفي،نظرسنجيازمتخصصاندربارة 
در دور نخست دلفی ،پرسشنامهای حاصل از مؤلفههای شناساییشده در مرحلۀ تحلیل محتوای کیفی ،در اختیار کلیۀ اعضای
پانل رار گرفت تا میزان اهمیت هریک را در چرخۀ مدیریت دادههای پژوهشی کتابخانههای دانشگاهی مشخص کنند.
همچنین ،از آنان خواسته شد تا افزون بر مؤلفههای موجود ،مؤلفههای مدنظر خود را در این فهرست بیفزایند و پیشنهاد کنند.
بعد از دریافت پاسخها و محاسبۀ میانگین و انحراف معیار پرسشنامۀ بسته ،به دلیل اینکه میانگین همۀ مؤلفهها بیشتر از  3و
انحراف معیار آنها کمتر از  1بود ،هیچیک از مؤلفهها به لحاظ آماری حذف نشد؛ اما بررسی پاسخ به پرسشهای باز در
پرسشنامههای دور نخست ،تغییراتی از بیل افزودن دو مفهوم جدید «فنی» و «آموزش و مشاوره» ،اصال  ،ادغام ،جابهجایی،
و حذف چندین مؤلفه را دربر داشت؛ بنابراین پرسشنامۀ دور دوم با اصالحات انجامشده در اختیار اعضای پانل رار گرفت.
دادههایپژوهشيدرکتابخانهها
مؤلفههایمديريت 
نتايجدوردومدلفي،نظرسنجيازمتخصصاندربارة 
ازآنجاکه در این دور ،انحراف معیار هیچیک از کدها باالتر از یک و میانگین هیچیک از کدها نیز کمتر از سه نبود ،هیچ کدی
حذف نشد و ازاینرو ،نیازی به ادامهی دورهای بعدی دلفی نبود و درنهایت  1مقولۀ اصلی 8 ،مفهوم ،و  59کد تأیید و
اعتباریابی شد (شکل .)2

نتیجهگیری 

سالیانه پژوهشهای بیشماری در کشور انجام میشود که صحت و کیفیت نتایج آن ،وابسته به و برگرفته از دادههایی است که
در جریان پژوهش با د ت کافی جمعآوری شده و بعد از توصیف و مستندسازی ،پردازش و تجزیهوتحلیل میشوند؛ بنابراین
مدیریت دادههای پژوهشی گسترهای نوین و ضروری است؛ زیرا اهمیت دارد که دادهها بهدرستی مدیریت شوند تا از بین
نروند یا دستکاری نشوند و تغییر نیابند و بهاشترا گذاشته شوند و مجدداً استفاده شوند.
اگرچه در ایران مبحث دادههای پژوهشی ،و توجه به اشترا گذاری و مدیریت آن عرصهای جدید است ،اما نگاهی به کارنامۀ
فعالیتهای کتابخانههای دانشگاههای بزرگ در دنیا نشان میدهد که از چندی پیش ،ارائۀ خدمات مدیریت دادههای پژوهشی
را شروع کرده و هریک صد دارند بهتر از دیگران در این حوزه فعالیت کنند .هرچند برنامۀ عملی منسجم و یکپارچهای برای
شناسایی و انجام الزامات و خدمات کتابخانههای دانشگاهی بهمنظور مدیریت دادههای پژوهشی در عرصۀ پژوهشهای جهانی
وجود ندارد .بنابراین پژوهش حاضر سعی دارد با شناسایی مؤلفههای مدیریت دادههای پژوهشی در کتابخانههای جهان و
اعتبارسنجی مؤلفهها در ایران ،به کتابخانههایی که صد آغاز مدیریت دادههای پژوهشی در کشور را دارند ،مدد رسانند تا با
اخذ سیاستگذاری مناسب و تسریع هماهنگ بتوانند مدیریت دادههای پژوهشی مؤسسۀ خود را پی گیرند؛ همچنین در جریان
کار با مشکالت و موانع کمتری مواجه شوند.
کسب میانگین بیش از  4برای همۀ مؤلفههای شناساییشده ،نشاندهندۀ اهمیت آنها برای کتابخانههای دانشگاهی بهمنظور
سیاستگذاری مدیریت دادههای پژوهشی است؛ اما در این میان ،کسب میانگین  5برای دو مؤلفۀ «تدوین و توسعۀ طر
مدیریت دادۀ پژوهشی» و «تولید فراداده به دادهها و فایلها» در دو مفهوم «برنامهریزی» ،و «سازماندهی ،مستندسازی ،تولید
فراداده» نشاندهندۀ اهمیت آنهاست .تدوین طر مدیریت داده به محققان و مؤسسات پژوهشی ،که درصدد انجام طر
(بهویژه طر هایی با دادههای بزرگ و حساس) هستند کمک میکند تا بتوانند همهی منابع مادی و انسانی الزم برای طر
خود را تخمین زنند و بل از اجرای طر  ،درصدد تأمین آن باشند؛ در غیر اینصورت در حین کار ممکن است با مشکالت و
چالشهای بسیاری روبهرو شوند و نتوانند طر خود را به پایان برسانند .در این زمینه ،کتابخانههای دانشگاهی باید با تهیۀ
الگوها و ابزارهای برخط به پژوهشگران در تدوین طر مدیریت داده کمک کنند .همچنین تولید فراداده به دادههای پژوهشی
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و فایلهای پژوهشگران نیز با افزایش د ت در بازیابی ،امکان کاوش ،بازیابی ،کشف ،دسترسی ،و استفادۀ مجدد از دادههای
پژوهشی را برای دیگر پژوهشگران فراهم میکند و اگر همۀ مراحل مدیریت دادههای پژوهشی در کتابخانهها بهدرستی انجام
شود ولی فرادادۀ مناسب به دادههای پژوهشی اختصاص نیابد ،عمالً بیفایده خواهد بود؛ ازاینرو کتابخانههای دانشگاهی باید
به این امر نیز توجه ویژهای کنند و البته آموزش نحوۀ استفاده از این ابزار و استانداردها را نیز برای پژوهشگران در دستور کار
رار دهند.

پیشنهادها


مؤلفههای مناسب در این پژوهش با توجه به بررسی ادبیات موضوع و اعتبارسنجی متخصصان بهصورت کلی و عمومی
تدوین شد .برای بهرهگیری کتابخانههای دانشگاهی ایران ،پیشنهاد میشود به زیرساخت ،امکانات و نیازهای هر کتابخانه
توجه شود.



کتابخانههای دانشگاهی برای آغاز فرایند مدیریت دادههای پژوهشی در سطح دانشگاهی و ارائۀ خدمات به ذینفعان
مدیریت دادههای پژوهشی ،از مفاهیم و مؤلفههای پیشنهادی بهره برند تا با سرعت بیشتری به انجام مدیریت دادههای
پژوهشی در دانشگاه مبادرت کنند.
دادههایپژوهشيتوسطمتخصصان 
جدول-2تأيیدمقوله،مفاهیموکدهای(مؤلفههای)مديريت 

مقوله 

کدها

مفاهیم 

شناسایی ذینفعان مدیریت دادۀ پژوهشی در درون /برون دانشگاه
نیازسنجی اولیه و مصاحبه با پژوهشگران و ذینفعان برای برنامهریزی مدیریت دادههای پژوهشی در کتابخانه
شناسایی خدمات مدیریت دادۀ پژوهشی در دانشگاه
تعیین انواع و البهای متداول داده و تعیین شیوۀ مناسب مدیریت دادههای پژوهشی

مدیریت دادههای پژوهشی

تدوین و توسعۀ خط مشی ،دستورالعمل ،استانداردها ،و خدمات مدیریت دادههای پژوهشی
برنامهریزی

تدوین و توسعۀ سیاست سازمانی در رابطه با مدیریت دادههای پژوهشی

1

تدوین سیاست سازمانی مربوط به تأمیتتن بودجتته
تدوین و توسعۀ طر مدیریت دادۀ پژوهشی
تدوین دستورالعمل ارائۀ خدمات دادهای به سایرین
تدوین دستورالعمل ارزیابی مدیریت دادههای پژوهشی
برنامهریزی برای اطالعرسانی ،و بازاریابی مدیریت دادههای پژوهشی
تعیین راهبردهای مدیریت و انتشار دادههای پژوهشی
تصمیمگیری و انتخاب د یق دادههای باارزش برای نگهداری کوتاهمدت ،بلندمدت و یا اشترا گذاری
ایجاد و توسعۀ وبسایت مدیریت دادههای پژوهشی در کتابخانه
تدوین تمهیدات رعایت مسائل اخال ی و حقو ی (حق مؤلف ،حریم خصوصی)

رعایت اصول
اخال ی و انونی

تدوین تمهیدات برای ایجاد و کنترل دسترسی به داده و فایلهای پژوهشی
تدوین الگوی همکاری درون /برونسازمانی برای مدیریت دادههای پژوهشی
تدوین راهنمای مربوط به ارائه خدمات  help deskبرای مدیریت دادههای پژوهشی

 .1سیاست مربوط به رعایت اصول اخال ی و انونی ،سازماندهی و مستندسازی و تولید فراداده ،ذخیرهسازی و تهیۀ نسخۀ پشتیبان ،نگهداری و حفاظت و حذف ،و اشترا گذاری دادههای پژوهشی

مؤلّفههای مدیریت دادههای پژوهشی در کتابخانههای دانشگاهی /سلیمانی و همکاران

مقوله 

کدها

مفاهیم 
ارزیابی محدودیتهای انونی ،اخال ی ،تجاری

کسب رضایتنامه (موافقتنامه) از صاحبان داده برای استفادۀ مجدد سایر پژوهشگران از دادههای پژوهشی
مدیریت فایلها (نامگذاری ،ساختار ،و)...
مستندسازی و نامگذاری دادهها ،حاشیهنویسی و توصیف دادههای پژوهشی
سازماندهی،
مستندسازی،
ایجاد فراداده

تولید فراداده برای دادهها و فایلها
ایجاد و استفاده از هستیشناسیها و فرهنگ لغت داده (واژهنامه)
اسکن ،یکدستسازی و پا سازی دادههای پژوهشی
گزینش داده (بهویژه دادۀ فعال) براساس استانداردهای تدوینشده
آماده سازی و تفسیر د یق داده یا مجموعه داده برای واسپاری در مخزن
سازماندهی و طبقهبندی دادهها (بهویژه دادۀ کیفی)
ایجاد فهرستی از دادههای پژوهشی سازمان (الفبایی ،موضوعی)
آمادهسازی زیرساختهای فناوری اطالعات ،دیجیتالی ،اینترنتی ،سایبری و فراهمکردن امکان متفاوت ذخیرهسازی
(هارد ،یو اس بی ،وب)
توسعه و نگهداری پایگاه مدیریت داده

ذخیرهسازی و
تهیۀ نسخه
پشتیبان

دیجیتال سازی اطالعات و داده مطابق با استانداردها
ارزیابی کیفیت دادههای پژوهشی و ارتقای آن
رمزگذاری و حفظ امنیت دادههای پژوهشی مطابق با سیاست سازمانی
ذخیرهسازی دادههای پژوهشی و فایلهای داده برای پژوهشگران
پشتیبانگیری از دادههای پژوهشی بهویژه دادههای باارزش
ایجاد رابط کاربری مناسب برای دسترسی به پایگاههای دادهای
تشویق پژوهشگران و بخشهای مختلف سازمانی در بال سپردن دادههای پژوهشی به مخزن سازمانی

نگهداری،
حفاظت ،و حذف
دادهها

ارزش گذاری /ارزیابی /اعتبارسنجی دادههای پژوهشی در طول چرخۀ حیات داده ،و مدیریت دادههای پژوهشی
عملیاتیسازی (اجرای) راهبرد حفظ و نگهداری کوتاه /طوالنی مدت دادههای پژوهشی
حذف دادههای پژوهشی یا مجموعه دادهها از مخزن براساس استانداردها
انتخاب واسپارگاه یا پایگاه داده مناسب

فنی

تعیین و اختصاص شناسههای دائمی و منحصربهفرد ( )DOIدر مخزن
پیگیری و کنترل نسخههای (ویرایش) مختلف دادههای پژوهشی و فایلها و همچنین حذف برخی از آنها
تهیۀ راهنمای بهرهگیری ازداده ،ابزار ،سیستم ،نرمافزارهای برونخط و برخط مدیریت دادههای پژوهشی
تهیۀ راهنمای اشترا و انتشار دادههای پژوهشی در سیستم

اشترا گذاری و
انتشار دادهها

ایجاد امکان تجزیهوتحلیل داده و تحلیل داده و شبکۀ اجتماعی
فراهمآوری و آموزش ابزار تجزیهوتحلیل داده ،دادهکاوی ،و مصورسازی دادههای پژوهشی
امکانات محاسباتی پیشرفته برای تجزیهوتحلیل دادههای پژوهشی
فراهمکردن امکان دسترسی به نرمافزارهای آماری عمومی برای استفادۀ پژوهشگران
عملیاتیسازی (اجرای) راهبرد اشترا گذاری و انتشار دادههای پژوهشی براساس استانداردهای سازمانی
فراهمسازی امکان مبادلۀ بینالمللی دادههای پژوهشی (کنشپذیری) یا همکاری با سایر کشورها

آموزش و مشاوره

تدوین دستورالعمل آموزشی برای کتابداران و پژوهشگران سازمان
تدوین دستورالعمل راهنمایی و مشاوره به کاربران و پژوهشگران سازمان
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مقوله 

کدها

مفاهیم 

آموزش مسائل حقو ی (مالحظات اخال ی ،حقوق مادی و معنوی دادهها ،و حق مالکیت آنها)
کمک به پژوهشگران در ارائۀ خدمات دادهای (مکانیابی ،بازیابی ،و کشف بهتر دادههای پژوهشی)


منابع 
سلیمانی ،آمنه ،فهیمنیا ،فاطمه ،نفشینه ،نادر ،و سلیمانینژاد ،عادل ( .)1377استفاده مجدد از دادههای پژوهشی در ایران :شناسایی عناصر و
الزامات .پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران.972–993 ،)3(35 ،
سلیمانینژاد ،عادل ،درودی ،فریبرز ،و جهانشاهی جواران ،فرزانه ( .)1377بررسی شیوههای مدیریت و نیازمندیهای دادههای پژوهشی در
پژوهشگران علم اطالعات در ایران .پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعات.358–327 ،)2(39 ،
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پیوست 1
در اینجا ترتیب رارگیری مؤلفههای (کدهای) استخراجشده در مفاهیم ششگانۀ مدیریت دادههای پژوهشی و منابع آنها آورده شده است.

مفاهیم 

منابع 

کدها

کوتز ()2214؛ سی و همکاران ()2215؛ تنوپیر و همکاران ()2219؛ آمپادو
شناسایی

مدیریت

ذینفعان

دادۀپژوهشی در درون  /برون دانشگاه

()2219؛ پیترز ()2219؛ تریپاتی و همکاران ()2219؛ کولتای ()2219؛
بروچو و برنز ()2217؛ عاشیق و همکاران ()2222؛ کیم ()2222؛ موشی و
همکاران ()2222؛ برفی و ساکی ()2221؛ بورکاکوتی و همکاران (.)2221
پیراچا و امین ()2217؛ تنوپیر و همکاران ()2214؛ کوتز ()2214؛ کربی

نیازسنجی

اولیه
و

پژوهشگران

و

مصاحبه

ذینفعان

با
برای

برنامهریزی مدیریت دادههای پژوهشی
در کتابخانه

()2219؛ سی و همکاران ()2215؛ بودا و پکوسکی ()2219؛ لیور ()2219؛
چیور و مته ()2219؛ آمپادو ()2219؛ پیترز ()2219؛ رایس ()2217؛ پایال و
همکاران ()2217؛ فدرر ()2218؛ تنگ و هو ()2217؛ حمد و همکاران
()2221؛ موشی و همکاران ()2222؛ آلمیدا و سندون ()2222؛ کیم ()2222؛
برفی و ساکی ()2221؛ مجیدی و همکاران ()1377؛ سلیمانی و همکاران
()1377؛ عصاره و همکاران ()1422

شناسایی

مدیریت

خدمات

دادۀ

پژوهشی در دانشگاه

تنوپیر و همکاران ()2214؛ سلیمانینژاد و همکاران ()1377

تعیین انواع و البهای متداول داده و

کوتز ()2214؛ ماترن و همکاران ()2215؛ رایس ()2217؛ تنگ و هو

تعیین شیوۀ مناسب مدیریت دادههای

()2217؛ بروچو و برنز ()2217؛ آلمیدا و سندون ()2222؛ بورکاکوتی و

پژوهشی

سینگ ()2221؛ عصاره و همکاران ()1422
چیور و مته ()2219؛ آمپادو ()2219؛ تریپاتی و همکاران ()2219؛ عبدالدیان

تدوین و توسعۀ خطمشی ،دستورالعمل،

ابیفرین و همکاران ()2217؛ حمد و همکاران ()2221؛ فردریک و ران

مدیریت

()2217؛ پیراچا و امین ()2217؛ آلمیدا و سندون ()2222؛ آندوواره و موتوال

استانداردها،
برنامهریزی

و

خدمات

دادههای پژوهشی

()2222؛ بنکار و بهارات ()2222؛ موشی و همکاران ()2222؛ بورکاکوتی و
سینگ ()2221؛ وزیری و همکاران ()1379؛ مجیدی و همکاران ()1379
پینفیلد و همکاران ()2214؛ پیراچا و امین ()2217؛ سی و همکاران ()2215؛

تدوین و توسعۀ سیاست نهادی در
رابطه با مدیریت دادههای پژوهشی

چیور و مته ()2219؛ تنوپیر و همکاران ()2219؛ آمپادو ()2219؛ پیترز
()2219؛ تریپاتی و همکاران ()2219؛ حمد و همکاران ()2221؛ رایس
()2217؛ آلمیدا و سندون ()2222؛ آندوواره و موتوال ()2222؛ موشی و
همکاران ()2222؛ برفی و ساکی ()2221؛ سلیمانینژاد و همکاران ()1377

تدوین سیاست مربوط به تأمیتتن

حمد و همکاران ()2221؛ چاوینگا و زین ()2222؛ سلیمانینژاد و همکاران

بودجتته

()1377
پیترز ()2219؛ پینفیلد و همکاران ()2214؛ سی و همکاران ()2215؛ بودا و
پکوسکی ()2219؛ لیور ()2219؛ کولتای ()2219؛ آمپادو ()2219؛ تریپاتی و

تدوین و توسعۀ طر

مدیریت داده

پژوهشی

همکاران ()2219؛ فوهر ()2217؛ پایال و همکاران ()2217؛ تنگ و هو
()2217؛ رایس ()2217؛ فردریک و ران ()2217؛ آندوواره و موتوال
()2222؛ آلمیدا و سندون ()2222؛ چاوینگا و زین ()2222؛ موشی و
همکاران ()2222؛ چیور و بکر ()2222؛ کیم ()2222؛ بورکاکوتی و سینگ
()2221؛ صرافزاده ()1374؛ عصاره و همکاران ()1422

تدوین دستورالعمل ارائۀ خدمات به
بیرون از سازمان

آمپادو ()2219؛ لی سی ()2219؛ رایس ()2217؛ فوهر ()2217؛ فردریک و
ران ()2217؛ موشی و همکاران ()2222؛ چیور و بکر ()2222؛ چاوینگا و
زین ()2222؛ آلمیدا و سندون ()2222

تدوین دستورالعمل آموزشی برای

پینفیلد و همکاران ()2214؛ پیترز ()2219؛ پیراچا و امین ()2217؛ کوتز

کتابداران و پژوهشگران

()2214؛ سی و همکاران ()2215؛ وو و چن ()2219؛ چیور و مته ()2219؛
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تنوپیر و همکاران ()2219؛ بودا و پکوسکی ()2219؛ لیور ()2219؛ کولتای
()2219؛ کاکس و همکاران ()2219؛ تریپاتی و همکاران ()2219؛ پایال و
همکاران ()2217؛ تنگ و هو ()2217؛ فدرر ()2218؛ فوهر ()2217؛
فردریک و ران ()2217؛ حمد و همکاران ()2221؛ رایس ()2217؛ بروچو و
برنز ()2217؛ موشی و همکاران ()2222؛ کیم ()2222؛ آلمیدا و سندون
()2222؛ چاوینگا و زین ()2222؛ بنکار و بهارات ()2222؛ آندوواره و
موتوال ()2222؛ چیور و بکر ()2222؛ ماسینده و همکاران ()2221؛ عاشیق و
همکاران ()2221؛ الجرادات ()2221؛ بورکاکوتی و سینگ ()2221؛ صراف
زاده ()1374؛ سلیمانی و همکاران ()1377؛ سلیمانینژاد و همکاران ()1377؛
عصاره و همکاران (.)1422
بروچو و برنز ()2217؛ بنکار و بهارات ()2222؛ بودا و پکوسکی ()2219؛
پایال و همکاران ()2217؛ پینفیلد و همکاران ()2214؛ پیراچا و امین
()2217؛ تنگ و هو ()2217؛ تنوپیر و همکاران ()2214؛ پیترز ()2219؛
تدوین دستورالعمل راهنمایی و مشاوره

چاوینگا و زین ()2222؛ چیور و بکر ()2222؛ چیور و مته ()2219؛ حمد و

به کاربران و پژوهشگران

همکاران ()2221؛ رایس ()2217؛ عصاره و همکاران ()1422؛ سلیمانینژاد
و همکاران ()1377؛ عاشیق و همکاران ()2221؛ فردریک و ران ()2217؛
فوهر ()2217؛ کاکس و همکاران ()2219؛ کیم ()2222؛ وو و چن ()2219؛
لی و سی ()2219؛ ماسینده و همکاران ()2221

تدوین دستورالعمل چگونگی ارزیابی و
اخذ بازخورد در مدیریت دادههای

کوتز ()2214؛ لیور ()2219؛ فدرر ()2218؛ آلمیدا و سندون ()2222

پژوهشی
پایال و همکاران ()2217؛ تریپاتی و همکاران ()2219؛ تنگ و هو ()2217؛
برنامهریزی

اطالعرسانی،

برای

و

بازاریابی مدیریت دادههای پژوهشی

تنوپیر و همکاران ()2219؛ حمد و همکاران ()2221؛ رایس ()2217؛
سلیمانینژاد و همکاران ()1377؛ سلیمانی و همکاران ()1377؛ سی و
همکاران ()2215؛ فدرر ()2218؛ فردریک و ران ()2217؛ کوتز ()2214؛
لیور ()2219؛ مجیدی و همکاران ()1379
پیترز ()2219؛ پایال و همکاران ()2217؛ چیور و بکر ()2222؛ حمد و

ایجاد و توسعۀ وبسایت مدیریت

همکاران ()2221؛ رایس ()2217؛ عصاره و همکاران ()1422؛ سی و

دادههای پژوهشی در کتابخانه

همکاران ()2215؛ فدرر ()2218؛ فردریک و ران ()2217؛ کولتای ()2219؛
موشی و همکاران ()2222

تدوین تمهیدات رعایت مسائل اخال ی
و

حقو ی

(حق

مؤلف،

حریم

خصوصی)

رعایت اصول
اخال ی و
انونی

الجرادات ()2221؛ آلمیدا و سندون ()2222؛ چیور و بکر ()2222؛ عاشیق و
همکاران ()2221؛ کولتای ()2219

تدوین تمهیدات برای ایجاد و کنترل

چاوینگا و زین ()2222؛ سلیمانی نژاد و همکاران ()1377؛ کولتای ()2219؛

دسترسی به داده و فایلهای پژوهشی

مجیدی و همکاران (.)1379

تدوین الگوی همکاری درون /برون

بودا و پکوسکی ()2219؛ تنوپیر و همکاران ()2219؛ چاوینگا و زین

دادههای

()2222؛ چیور و مته ()2219؛ کوتز ()2214؛ لیور ()2219؛ ماسینده و

سازمانی

برای

مدیریت

پژوهشی

همکاران ()2221
الجرادات ()2221؛ آلمیدا و سندون () 2222؛ آندوواره و موتوال ()2222؛
پیترز ()2219؛ پایال و همکاران ()2217؛ تریپاتی و همکاران ()2219؛ تنگ

تدوین راهنمای مربوط به ارائۀ خدمات

و هو ()2217؛ تنوپیر و همکاران ()2214؛ تنوپیر و همکاران ()2219؛

 help deskبرای مدیریت دادههای

چاوینگا و زین ()2222؛ حمد و همکاران ()2221؛ رایس ()2217؛ عصاره و

پژوهشی

همکاران ()1422؛ سلیمانینژاد و همکاران ()1377؛ سلیمانی و همکاران
()1377؛ سی و همکاران ()2215؛ عاشیق و همکاران ()2222؛ عاشیق و
همکاران ()2221؛ فدرر ()2218؛ فردریک و ران ()2217؛ فوهر ()2217؛
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کاکس و همکاران ()2219؛ کربی ()2219؛ کوتز ()2214؛ کولتای ()2219؛
کیم ()2222؛ لیور ()2219؛ ماسینده و همکاران ()2221؛ موشی و همکاران
()2222؛ وزیری و همکاران ()1379؛ وو و چن ()2219؛ یون و شولتز
()2219
آلمیدا و سندون ()2222؛ تریپاتی و همکاران ()2219؛ چاوینگا و زین
()2222؛ حمد و همکاران ()2221؛ سی و همکاران ()2215؛ فوهر ()2217؛

صدور مجوز دادههای پژوهشی

کاکس و همکاران ()2219؛ کوتز ()2214
آموزش

سیاستهای

حقو ی

و

مالحظات اخال ی و حقوق داده

بنکار و بهارات ()2222؛ تنگ و هو ()2217؛ حمد و همکاران ()2221؛
عصاره و همکاران ()1422؛ عاشیق و همکاران ()2221؛ ماسینده و همکاران
()2221
بنکار و بهارات ()2222؛ تنگ و هو ()2217؛ چیور و بکر ()2222؛ حمد و

آموزش و مشاوره در زمینۀ حق مالکیت
مادی و معنوی دادهها

همکاران ()2221؛ عصاره و همکاران ()1422؛ سی و همکاران ()2215؛
صرافزاده ()1374؛ عاشیق و همکاران ()2222؛ فردریک و ران ()2217؛
کاکس و همکاران ()2219؛ کولتای ()2219؛ ماسینده و همکاران ()2221؛
موشی و همکاران ()2222

ارزیابی رعایت محدودیتهای انونی،
اخال ی ،تجاری
مدیریت فایلها (نامگذاری ،ساختار،
و)...
مستندسازی

و

نامگذاری

دادهها،

حاشیهنویسی و توصیف دادههای
پژوهشی

عصاره و همکاران ()1422
آمپادو ()2219؛ چیور و بکر ()2222؛ صرافزاده ()1374؛ کولتای (.)2219
آلمیدا و سندون ()2222؛ آندوواره و موتوال ()2222؛ چاوینگا و زین
()2222؛ چیور و بکر ()2222؛ چیور و مته ()2219؛ بورکاکوتی و سینگ
()2221؛ عصاره و همکاران ()1422؛ سلیمانی و همکاران ()1377؛ کربی
()2219؛ کوتز (.)2214
آندوواره و موتوال ()2222؛ بودا و پکوسکی ()2219؛ بورکاکوتی و سینگ
()2221؛ پایال و همکاران ()2217؛ پیترز ()2219؛ تریپاتی و همکاران

تولید فراداده برای دادهها و فایلها

()2219؛ تنگ و هو ()2217؛ تنوپیر و همکاران ()2214؛ رایس ()2217؛ سی
و همکاران ()2215؛ صرافزاده ()1374؛ فردریک و ران ()2217؛ کوتز
()2214؛ کولتای ()2219؛ کیم ()2222؛ لی سی ()2219

ایجاد و استفاده از هستیشناسیها و
سازماندهی،

فرهنگ لغت داده (واژهنامه)

مستندسازی،

اسکن ،یکدستسازی و پا سازی

ایجاد فراداده

دادههای پژوهشی

آلمیدا و سندون () 2222؛ پایال و همکاران ()2217؛ تنگ و هو ()2217؛
سی و همکاران ()2215؛ فدرر ()2218
آلمیدا و سندون () 2222؛ عصاره و همکاران ()1422
آلمیدا و سندون ()2222؛ آمپادو ()2219؛ پایال و همکاران ()2217؛ تریپاتی
و همکاران ()2219؛ تنگ و هو ()2217؛ چاوینگا و زین ()2222؛ چیور و

گزینش داده (بهویژه داده فعال) براساس

مته ()2219؛ پیترز ()2219؛ حمد و همکاران ()2221؛ رایس ()2217؛ سی و

استانداردهای تدوینشده

همکاران ()2215؛ فدرر ()2218؛ فوهر ()2217؛ کاکس و همکاران ()2219؛
کولتای ()2219؛ کیم ()2222؛ موشی و همکاران ()2222؛ مجیدی و
همکاران ()1379

آمادهسازی و تفسیر د یق داده یا
مجموعه داده برای واسپاری در مخزن

پیترز ()2219؛ تنوپیر و همکاران ()2214؛ تنوپیر و همکاران ()2219؛ حمد
و همکاران ()2221؛ عصاره و همکاران ()1422؛ سی و همکاران ()2215؛
کاکس و همکاران ()2219؛ کولتای ()2219؛ کیم ()2222
آلمیدا و سندون ()2222؛ آندوواره و موتوال ()2222؛ تریپاتی و همکاران

سازماندهی و طبقهبندی دادهها (بهویژه

()2219؛ تنگ و هو ()2217؛ چیور و بکر ()2222؛ بورکاکوتی و سینگ

داده کیفی)

()2221؛ سلیمانینژاد و همکاران ()1377؛ سلیمانی و همکاران ()1377؛ سی
و همکاران ()2215
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آلمیدا و سندون ()2222؛ پینفیلد و همکاران ()2214؛ تنگ و هو ()2217؛
سلیمانی و همکاران ()1377؛ کاکس و همکاران ()2219؛ کیم ()2222؛

ایجاد فهرست دادهها

ماسینده و همکاران ()2221؛ موشی و همکاران ()2222
الجرادات ()2221؛ آلمیدا و سندون ()2222؛ بروچو و برنز ()2217؛ تنگ و
هو ()2217؛ چاوینگا و زین ()2222؛ چیور و بکر ()2222؛ چیور و مته
پشتیبانی از مدیریت داده پژوهشی

()2219؛ حمد و همکاران ()2221؛ رایس ()2217؛ عصاره و همکاران
()1422؛ سلیمانی و همکاران ()1377؛ صرافزاده ()1374؛ عاشیق و
همکاران ()2221؛ کاکس و همکاران ()2219؛ کولتای ()2219؛ ماسینده و
همکاران ()2221؛ موشی و همکاران ()2222؛ وو و چن ()2219

آمادهسازی

زیرساخت

دیجیتالی،

اینترنتی ،و سایبری

الجرادات ()2221؛ آلمیدا و سندون () 2222؛ برفی و ساکی ()2221؛ چیور
و مته ()2219؛ حمد و همکاران ()2221؛ سی و همکاران ()2215؛ وزیری و
همکاران ()1379؛ هوفیدیتز و همکاران ()2222
آلمیدا و سندون ()2222؛ پایال و همکاران ()2217؛ تنوپیر و همکاران

آمادهسازی

زیرساختهای

فناوری

اطالعات

()2219؛ چیور و بکر ()2222؛ حمد و همکاران ()2221؛ عصاره و همکاران
()1422؛ سلیمانی و همکاران ()1377؛ سی و همکاران ()2215؛ عاشیق و
همکاران ()2222؛ عاشیق و همکاران ()2221؛ فردریک و ران ()2217؛ فوهر
()2217؛ کیم ()2222؛ لی سی ()2219؛ هوفیدیتز و همکاران ()2222

توسعه و نگهداری سیستم مدیریت داده

آلمیدا و سندون ()2222؛ آمپادو ()2219؛ چیور و بکر ()2222؛ چیور و مته

و ابزار آن

()2219؛ سلیمانی و همکاران ()1377؛ موشی و همکاران ()2222
الجرادات ()2221؛ آمپادو ()2219؛ بنکار و بهارات ()2222؛ پایال و

فراهمکردن امکان متفاوت ذخیرهسازی
ذخیره سازی

(هارد ،یو اس بی ،وب)

رایس ()2217؛ عصاره و همکاران ()1422؛ سلیمانینژاد و همکاران (1377
)؛ سلیمانی و همکاران ()1377؛ فوهر ()2217؛ لیور ()2219؛ مجیدی و

و تهیه نسخه
پشتیبان

همکاران ()2217؛ تریپاتی و همکاران ()2219؛ چاوینگا و زین ()2222؛

همکاران ()1379؛ موشی و همکاران ()2222
دیجیتالسازی اطالعات و داده مطابق با

چاوینگا و زین ()2222؛ چیور و مته ()2219؛ عصاره و همکاران ()1422؛

استانداردها

صرافزاده ()1374؛ فوهر ()2217؛ ماترن و همکاران ()2215
الجرادات ()2221؛ آلمیدا و سندون ()2222؛ بودا و پکوسکی ()2219؛

خرید ،فراهمآوری و اشترا

مجموعه

دادهها یا پایگاههای دادهای

تریپاتی و همکاران ()2219؛ تنوپیر و همکاران ()2219؛ چیور و بکر (2222
)؛ چیور و مته ()2219؛ حمد و همکاران ()2221؛ عصاره و همکاران
()1422؛ سی و همکاران ()2215؛ صرافزاده ()1374؛ عاشیق و همکاران
()2221؛ فدرر ()2218؛ مجیدی و همکاران ()1379
الجرادات ()2221؛ آلمیدا و سندون ()2222؛ آندوواره و موتوال ()2222؛
بنکار و بهارات ()2222؛ بودا و پکوسکی ()2219؛ پایال و همکاران
()2217؛ تریپاتی و همکاران ()2219؛ تنگ و هو ()2217؛ تنوپیر و همکاران
()2214؛ چاوینگا و زین ()2222؛ چیور و بکر ()2222؛ چیور و مته

انتخاب مخزن مناسب (سرور مناسب)

()2219؛ حمد و همکاران ()2221؛ رایس ()2217؛ عصاره و همکاران
()1422؛ سلیمانینژاد و همکاران ()1377؛ سلیمانی و همکاران ()1377؛ سی
و همکاران ()2215؛ صرافزاده ()1374؛ عاشیق و همکاران ()2221؛
فردریک و ران ()2217؛ فوهر ()2217؛ کاکس و همکاران ()2219؛ کوتز
()2214؛ کولتای ()2219؛ کیم ()2222؛ لی سی ()2219؛ ماسینده و همکاران
()2221؛ مجیدی و همکاران ()1379؛ موشی و همکاران ()2222
آلمیدا و سندون ()2222؛ آمپادو ()2219؛ تریپاتی و همکاران ()2219؛ چیور

تعیین و اختصاص شناسههای دائمی و

و بکر ()2222؛ چیور و مته ()2219؛ رایس ()2217؛ بورکاکوتی و سینگ

منحصربهفرد در مخزن

()2221؛ عصاره و همکاران ()1422؛ سلیمانی و همکاران ()1377؛ فردریک
و ران ()2217؛ کوتز ()2214؛ موشی و همکاران ()2222
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کدها

منابع 

مفاهیم 

ارزیابی کیفیت دادههای پژوهشی و

پایال و همکاران ()2217؛ عصاره و همکاران ()1422؛ کولتای ()2219؛

ارتقا آن

هوفیدیتز و همکاران ()2222

انتقال داده به فرمت جدیدتر

آلمیدا و سندون ()2222؛ چاوینگا و زین ()2222
الجرادات ()2221؛ آلمیدا و سندون ()2222؛ آندوواره و موتوال ()2222؛

رمزگذاری و حفظ امنیت دادههای
پژوهشی مطابق با سیاست سازمانی

تنگ و هو ()2217؛ چاوینگا و زین ()2222؛ چیور و بکر ()2222؛
بورکاکوتی و سینگ ()2221؛ ماسینده و همکاران ()2221؛ عصاره و
همکاران ()1422؛ سلیمانینژاد و همکاران ()1377؛ عاشیق و همکاران
()2222؛ ماسینده و همکاران ()2221
الجرادات ()2221؛ آلمیدا و سندون ()2222؛ بنکار و بهارات ()2222؛ بودا و
پکوسکی ()2219؛ پایال و همکاران ()2217؛ تریپاتی و همکاران ()2219؛

ذخیرهسازی دادههای پژوهشی و

تنگ و هو ()2217؛ تنوپیر و همکاران ()2214؛ چاوینگا و زین ()2222؛

فایلهای داده برای پژوهشگران

چیور و بکر ()2222؛ حمد و همکاران ()2221؛ عصاره و همکاران
()1422؛ سی و همکاران ()2215؛ صرافزاده ()1374؛ عاشیق و همکاران
()2221؛ کوتز ()2214؛ کیم ()2222؛ مجیدی و همکاران ()1379

پشتیبانگیری از دادههای پژوهشی به

آلمیدا و سندون ()2222؛ آمپادو ()2219؛ آندوواره و موتوال ()2222؛ تریپاتی

ویژه دادههای با ارزش

و همکاران ()2219؛ چیور و بکر ()2222؛ عصاره و همکاران ()1422

دسترسی

کاربرپسند

به

دادههای

آلمیدا و سندون ()2222؛ چیور و بکر ()2222؛ حمد و همکاران ()2221؛

پژوهشی

سی و همکاران ()2215؛ وزیری و همکاران ()1379

دسترسی کنسرسیومی

الجرادات ()2221؛ سلیمانی و همکاران ()1377

تشویق پژوهشگران در بال سپردن
دادههای پژوهشی به مخزن سازمانی
عملیاتیسازی (اجرای) استراتژی حفظ
و نگهداری دادههای پژوهشی
تعیین نوع ذخیرهسازی کوتاهمدت یا
بلندمدت دادههای پژوهشی
تصمیمگیری و انتخاب د یق دادههای
با ارزش برای نگهداری بلندمدت
تصمیمگیری درمورد دادههایی که
میتوانند به اشترا گذاشته شوند

پایال و همکاران ()2217؛ تریپاتی و همکاران ()2219؛ تنوپیر و همکاران
()2214؛ عبدالدیان و همکاران ()2217؛ سلیمانی و همکاران ()1377؛ سی و
همکاران ()2215
آلمیدا و سندون () 2222
چاوینگا و زین ()2222
آلمیدا و سندون ()2222؛ تنوپیر و همکاران ()2214؛ تنوپیر و همکاران
()2219؛ چاوینگا و زین ()2222؛ عصاره و همکاران ()1422؛ موشی و
همکاران ()2222
چاوینگا و زین ()2222
الجرادات ()2221؛ آلمیدا و سندون ()2222؛ آمپادو ()2219؛ آندوواره و

نگهداری،
حفاظت ،و

خدمات حفظ و نگهداری کوتاه/

حذف دادهها

طوالنیمدت دادههای پژوهشی

موتوال ()2222؛ بنکار و بهارات ()2222؛ عبدالدیان و همکاران ()2217؛
چاوینگا و زین ()2222؛ چیور و بکر ()2222؛ سی و همکاران ()2215؛
صرافزاده ()1374؛ عاشیق و همکاران ()2222؛ کاکس و همکاران ()2219؛
کیم ()2222؛ ماسینده و همکاران ()2221؛ وزیری و همکاران ()1379

حذف دادههای پژوهشی یا مجموعه

آلمیدا و سندون ()2222؛ تنوپیر و همکاران ()2214؛ تنوپیر و همکاران

دادهها از مخزن براساس استانداردها

()2219؛ سی و همکاران ()2215؛ کاکس و همکاران ()2219؛ کیم ()2222

پیگیری و کنترل نسخه های(ویرایش)
مختلف دادههای پژوهشی و فایلها و
همچنین حذف برخی از آن ها

آلمیدا و سندون ()2222؛ آمپادو ()2219؛ تنگ و هو ()2217؛ موشی و
همکاران ()2222

ارزشگذاری/ارزیابی/اعتبارسنجی
دادههای پژوهشی در طول چرخه
حیات داده ،و مدیریت دادههای
پژوهشی

آلمیدا و سندون ()2222؛ عصاره و همکاران ()1422؛ کولتای ()2219
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مفاهیم 

منابع 

کدها
اطالعرسانی در مورد تصحیح و حذف
دادههای پژوهشی
تعیین راهبردهای مدیریت و انتشار
دادههای پژوهشی
بررسی

(سنجش

تاریر

اررات)

اشترا گذاری و استفاده مجدد از
دادههای پژوهشی

کولتای ()2219
آلمیدا و سندون ()2222
آلمیدا و سندون () 2222؛ بنکار و بهارات ()2222؛ حمد و همکاران
()2221؛ عصاره و همکاران ()1422؛ لیور ()2219
آلمیدا و سندون () 2222؛ بروچو و برنز ()2217؛ تریپاتی و همکاران
()2219؛ تنگ و هو ()2217؛ تنوپیر و همکاران ()2214؛ تنوپیر و همکاران

ایجاد راهنمای بهرهگیری از داده ،ابزار،

()2219؛ حمد و همکاران ()2221؛ رایس ()2217؛ عصاره و همکاران

سیستم ،نرمافزارهای برونخط و برخط

()1422؛ سلیمانینژاد و همکاران ()1377؛ سی و همکاران ()2215؛ صراف

مدیریت دادههای پژوهشی

زاده ()1374؛ عاشیق و همکاران ()2221؛ فدرر ()2218؛ فردریک و ران
()2217؛ کاکس و همکاران ()2219؛ کولتای ()2219؛ کیم ()2222؛ ماسینده
و همکاران ()2221
بنکار و بهارات ()2222؛ بودا و پکوسکی ()2219؛ تنگ و هو ()2217؛ حمد

تهیه راهنمای اشترا

و انتشار دادههای

پژوهشی در سیستم

و همکاران ()2221؛ عصاره و همکاران ()1422؛ سلیمانینژاد و همکاران
()1377؛ عاشیق و همکاران ()2221؛ ماسینده و همکاران ()2221؛ وو و چن
()2219
آلمیدا و سندون ()2222؛ آمپادو ()2219؛ آندوواره و موتوال ()2222؛ بنکار
و بهارات ()2222؛ تنگ و هو ()2217؛ تنوپیر و همکاران ()2214؛ چاوینگا
و زین ()2222؛ چیور و بکر ()2222؛ چیور و مته ()2219؛ حمد و همکاران

اشترا گذاری
 ،و انتشار

ایجاد امکان تجزیهوتحلیل داده و تحلیل

()2221؛ عصاره و همکاران ()1422؛ سلیمانینژاد و همکاران ()1377؛ سی

داده و شبکۀ اجتماعی

و همکاران ()2215؛ صرافزاده ()1374؛عاشیق و همکاران ()2222؛ فدرر
()2218؛ فردریک و ران ()2217؛ فوهر ()2217؛ کاکس و همکاران ()2219؛

دادهها

کوتز ()2214؛ کیم ()2222؛ ماسینده و همکاران ()2221؛ موشی و همکاران
()2222
فراهمآوری

و

تجزیهوتحلیل

داده،

آموزش
دادهکاوی،

ابزار
و

مصورسازی دادههای پژوهشی

آلمیدا و سندون ()2222؛ پایال و همکاران ()2217؛ تنگ و هو ()2217؛
چاوینگا و زین ()2222؛ حمد و همکاران ()2221؛ عصاره و همکاران
()1422؛ سی و همکاران ()2215؛ لی سی ()2219؛ ماسینده و همکاران
()2221

ایجاد امکانات محاسباتی پیشرفته برای

آلمیدا و سندون () 2222؛ تریپاتی و همکاران ()2219؛ چاوینگا و زین

تجزیه و تحلیل دادههای پژوهشی

()2222؛ چیور و بکر ()2222؛ موشی و همکاران ()2222

فراهمکردن

امکان

دسترسی

نرمافزارهای

آماری

عمومی

به
برای

استفادۀ پژوهشگران

آلمیدا و سندون ()2222؛ تنگ و هو ()2217؛ چاوینگا و زین ()2222؛ چیور
و بکر ()2222؛ فدرر ()2218

کسب رضایتنامه (موافقتنامه) از صاحبان
داده

برای

استفادۀ

مجدد

سایر

آلمیدا و سندون ()2222؛ سلیمانی و همکاران ()1377

پژوهشگران از دادههای پژوهشی
الجرادات ()2221؛ آلمیدا و سندون ()2222؛ آمپادو ()2219؛ آندوواره و
موتوال ()2222؛ پینفیلد و همکاران ()2214؛ پیترز ()2219؛ تنگ و هو
کمک به پژوهشگران در مکانیابی،
بازیابی ،و کشف بهتر دادههای پژوهشی

()2217؛ تنوپیر و همکاران ()2214؛ چاوینگا و زین ()2222؛ چیور و بکر
()2222؛ حمد و همکاران ()2221؛ عصاره و همکاران ()1422؛ سلیمانینژاد
و همکاران ()1377؛ سی و همکاران ()2215؛ صرافزاده ()1374؛ کاکس و
همکاران ()2219؛ کوتز ()2214؛ کیم ()2222؛ لی سی ()2219؛ ماسینده و
همکاران ()2221؛ مجیدی و همکاران ()1379؛ وو و چن ()2219
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مفاهیم 

کدها
اشترا گذاری
پژوهشی

و

براساس

منابع 
دادههای

الجرادات ()2221؛ آلمیدا و سندون () 2222؛ آمپادو ()2219؛ تنگ و هو

انتشار

استانداردهای

()2217؛ چاوینگا و زین ()2222؛ چیور و بکر ()2222؛ سلیمانینژاد و

سازمانی

همکاران ()1377؛ سی و همکاران ()2215

پژوهشی (کنشپذیری) یا همکاری با

سلیمانی و همکاران ()1377؛ مجیدی و همکاران ()1379

امکان

مبادله

بینالمللی

دادههای

سایر کشورها
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Abstract
Purpose: To explore the views of experts regarding the components of strategic management in public libraries
in Iran. Findings can help provide efficient services and achieve the goals and vision of public libraries and be a
good tool for operationalizing the strategic management of public libraries.
Methods: Delphi technique was employed to obtain the opinions of 20 strategic management and information
science specialsists selected purposefully in three rounds. Shapiro-Wilk test was used to check normality of
individual data. With a significance level of less than 0.05 alpha, with 0.95 confidence, the data were nonparametric (not normal). Due to the quality and sequence of the Likert spectrum and non-parametric items, nonparametric binomial tests were used which are specified in the table of results of the binomial test of the data
ratio in the two groups. Also, if the significance level obtained was less than 0.05 alpha, it as considered
significant with 0.95 confidence. Significance level greater than 0.05 alpha, was not significant with 0.95
confidence and was removed. Kendall test was also used to determine the degree of coordination between views
expressed. Such coefficient is denoted by the symbol w, meaning a value between 0 and 1. If the Kendall
coefficient was zero, it meant complete disagreement, and if it was one, it meant absolute agreement.
Findings: Out of 99 components of strategic management, 78 were approved . Out of 41 components related to
the development of strategic plans, 11 existed in the mission of the Public Library Foundation, 8 related to the
environmenta scanning (ie. opportunities and threats), 15 reflecting internal factors (ie. strengths and
weaknesses), and 7 related to the selection of appropriate strategies. Outo of 25 components related to the
implementation, 12 related to operational plans, marketing, financial and accounting, research&development,
information technology, and 13 focused on management issues. Components of control and evaluation of
strategic plans also included 12 components, including control and evaluation of internal and external factors.
Panelists agreed control and evaluation is highly imporntant in th eprocess.
Conclusion: Seventy-eight basic components for strategic management were identified and approved and
presented in a framework. The process and framework shows a deeper understanding of the strategic
management system in public libraries. Public library administrators should identify gaps and shortcomings in
strategic plans in the process of development, implementation, and evaluation.
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Evaluation, Iran
Article Type: Research Article
Article history: Received. 14 Mar. 2021; Revised: 16 Feb. 2022; Accepted: 22 Feb. 2022
Citation:
Kohzadi Tahneh, M., Zarei, A., Maroofi, F., & Bayat, B. (2022). Components of Strategic Management in
Iranian Public Libraries, Librarianship and Information Organization Studies, 33(1), 40-71. Doi:
10.30484/NASTINFO.2022.3046.2100
Publisher: National Library and Archives of I.R. of Iran
Doi: 10.30484/NASTINFO.2022.3046.2100

1

© The Author(s).

. This article reports research results from a dissertation entitled Strategic Gap Analysis of Iranian Public
Libraries.

کتابخانههایعمومیایران

مؤلفههایمدیریتراهبردی

مریمکهزادیطهنه

1

،عاطفهزارعی

2

،فخرالدینمعروفی

3

1

،بهروزبیات

4



 .1دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانششناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد همدان ،همدان ،ایران؛ m.kohzadi64@gmail.com
.2

استتتادیاگ وتتروه علتتم اطالعتتات و دانتتششناستتی ،دانشتتگاه آزاد استتالمی ،واحتتد همتتدان ،همتتدان ،ایتتران (نویستتندم مستت و ؛

atefehzarei@gmail.com
 .3دانشتتت اگ وتتتروه متتتدیریی ازگوتتتانی ،دانشتتتگاه کردستتتتان ،دانشتتت دم اد تتتات و علتتتوا ا،تمتتتاعی ،کردستتتتان ،ایتتتران؛
maroofif2900@gmail.com
 .4استادیاگ وروه علم اطالعات و دانششناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد همدان ،همدان ،ایران؛ behrooz.bayat@gmail.com

چکیده
هدف  :رگسی دیدواه خبروان دگخصوص مؤلفههای مدیریی گاهبردی کتا خانههای عمومی ایران .یافتهها میتواند ه اگائة خدمات کاگآمد و دست ا ی
ه اهداف و چشمانداز کتا خانههای عمومی کمک کند و ا زاگ مناسبی رای عمل اتیکردن مدیریی گاهبردی کتا خانههای عمومی اشد.
روش :ا استفاده از ت ن ک دلفی ،نظر  22نفر از متخصصان مدیریی گاهبردی و علوا اطالعات ،که هصوگت هدفمند دگ سه نو ی انتخاب شدند ،هدسی
آمد .رای رگسی نرما ودن دادههای فردی از آزمون شاپ رو  -ویلک استفاده شد .دادهها ا سطح معنیداگی کمتر از آلفا  2/20و ا اطم نان 2/50
ناپاگامتریک (غ رنرما

ودند .ا تو،ه ه ک ف ی و توالی ط ف ل رت و مواگد ناپاگامتریک ،از آزمونهای دو،ملهای ناپاگامتریک استفاده شد که دگ ،دو

نتایج آزمون دو،ملهای ،نسبی دادهها دگ دو وروه مشخص شده اسی .همچن ن اور سطح معنیداگی هدسیآمده کمتر از آلفای  2/20ود ،ا اطم نان 2/50
معنیداگ دگنظر ورفته شد .سطح معنیداگی شتر از آلفا  2/20ا اطم نان  2/50معنیداگ نبود و حذف شد .همچن ن رای تع ن م زان هماهنگی ن
دیدواههای انشده از آزمون کندا استفاده شد .این ضریب ا عالمی  wنشان داده میشود؛ یعنی مقداگی ن  2تا  .1اور ضریب کندا صفر ود ،ه
معنای نبود توافق کامل و اور یک ود ،ه معنای توافق مطلق ود.
یافتهها :از  55مؤلفة مدیریی گاهبردی 87 ،مؤلفه تأی د شد .از  41مؤلفة مر وط ه تدوین رنامههای گاهبردی 11 ،مؤلفه دگ مأموگیی نهاد کتا خانههای

عمومی 7 ،مؤلفه مر وط ه پویش مح طی (یعنی فرصیها و تهدیدها  10 ،مؤلفه منع سکنندم عوامل داخلی (یعنی نقاط قوت و ضعف و  8مؤلفه
مر وط ه انتخاب گاهبردهای مناسب ود .از  20مؤلفة مر وط ه ا،را 12 ،مؤلفه مر وط ه رنامههای عمل اتی ،ازاگیا ی ،مالی و حسا داگی ،تحق ق و
توسعه ،فناوگی اطالعات و  13مؤلفه مر وط ه موضوعات مدیریتی اسی .مؤلفههای کنتر و اگزیا ی رنامههای گاهبردی ن ز دگ رداگندم  12مؤلفه شامل
کنتر و اگزیا ی عوامل داخلی و خاگ،ی ود .خبروان توافق کردند که کنتر و اگزیا ی دگ این فرایند س اگ مهم اسی.
نتیجهگیری :دگ  87مؤلفة اساسی رای مدیریی گاهبردی شناسایی و تصویب و دگ یک چاگچوب اگائه شد .فرایند و چاگچوب ،دگک عم قتری از

فرایند توسعه ،ا،را و اگزیا ی شناسایی میکنند.
کلیدواژهها :کتا خانههای عمومی ،مدیریی گاهبردی ،ا،رای گاهبرد ،کنتر گاهبرد ،اگزیا ی گاهبرد ،ایران
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 .1این مقاله رورفته از گساله دکتری ا عنوان تحل ل ش اف گاهبردی کتا خانههای عمومی ایران اسی.

مؤلفههای مدیریی گاهبردی کتا خانههای عمومی ایران  /کهزادی طهنه و دیگران

مقدمه
سازمانهای امروزی پ وسته ا امواج سهمگ نی از تغ رات دائمی گو هگویند و مدیریی گاهبردی ی ی از هترین ا زاگها رای
آنهایی اسی که دگصددند دون تسل م دگ را ر تغ ر ،ا حضوگی آواهانه و موفق یآم ز دگ صحنة گقا ی ،سرنوشی خود گا
گقم زنند و آینده گا تحی کنتر دگآوگند (اعرا ی و دهقان . 1352 ،رای آن ه سازمان داند ه کجا خواهد گفی اید داند
اکنون دق قاً کجا قراگ ورفته اسی .پس از آن اید آنچه گا میخواهد اشد هدگستی تعریف و چگونگی گس دن ه آن ،ایگاه گا
مشخص کند .مستندات حاصل از این فرایند گا رنامة گاهبردی سازمان مینامند ( . Yadav, 2019رنامهگیزی گاهبردی
تالشی منظم و سازمانیافته همنظوگ اتخاذ تصم مها و مبادگت ه اقدامات ن ادی اسی که ه مو،ب آن ،این ه یک سازمان (یا
هر مو،ودیی دیگر چ سی ،چه میکند و چه اموگی گا انجاا میدهد مشخص خواهد شد ( . Adler, 2020چالش و تغ ر
دگ عواملی مانند مح ط کالن ،س اسیها و اولوییهای دولتی ،خصوصیسازی ،واوذاگی تصدیها ،استفاده از فناوگی
اطالعات ،دولی ال ترون ک ،محدودییهای مال اتی و تحریمهای نالمللی دگ س ستم مدیریی گاهبردی سازمان تأث ر
میوذاگند؛ ازاینگو ،پایش و هبود نظاا مدیریی گاهبردی سازمان ا،تنابناپذیر اسی ( . Alogan et al., 2015دگ
سازمانهای مختلف و هویژه دگ کتا خانهها ،گاهبرد ،رنامهگیزی گاهبردی و مدیریی گاهبردی هکاگ ورفته شده اسی
( رایسون . 1355 ،دگ مح ط خاگج هم سازمانها ا چالش استفادهکنندوان موا،هاند که میخواهند هر چ زی گا سفاگشی کنند
و همهچ ز گا دگ حداقل زمان میخواهند و همچن ن رآوگدهکردن دگخواسیهایی که دائم دگحا تغ رند هم مو،ب
وخ مترشدن چالشهای رنامهگیزی و سازماندهی کاگ رای حداکثر کاگایی و سودمندی شده اسی (Alogan et al., 2015

رای همگااشدن ا این تغ رات و ایجاد تحو دگ خدمات کتا خانهها ،لزوا داشتن رنامهای گاهبردی هصوگت مدون و
کاگآمد امری ضروگی اسی که دگ آن همة ،وانب پ شرفی ،فرصیها و تهدیدها دگ نظر ورفته شود (خاشعی و حس نی،
 . 1351کتا خانهها هم از چن ن فشاگهایی دگ امان ن ستند و الزا اسی مدیران کتا خانه چگونگی تأث روذاگی این ن روها گا دگ
سازمانهای خویش دگیا ند .مدیریی کتا خانه ه همان مهاگتهای ن ادینی ن از داگد که مدیریی هر نوع سازمان دیگری؛ اما
دگ این حا ا عاد ویژم کتا خانه ،همچون غ رانتفاعی ودن ،نوع خدمات و ورایش آموزشی و پروگشی کتا خانه ،وا ستگی ه
سازمان زگگتر یا مادگ و اگتباط آن ا سایر سازمانها و ساختاگهای ا،تماعی دیگر ،اموگی اسی که نوع تو،ه ه مدیریی این
نوع از سازمان و رنامة گاهبردی متناسب ا کاگکردهای آن گا متمایز میکند .افزایش نااطم نانی و دگهمتن دوی اموگ دگ دن ای
امروزی اعث شده سازمانهای غ رانتفاعی و عمومی نظ ر کتا خانهها ه ف ر تدا ری گاهبردی رای اداگم اموگ و ماندن دگ
شرایط گقا تی کنونی شوند.
رنامهگیزی گاهبردی دگ کتا خانه از ،مله تخصصهای ضروگی دگ حوزم فعال ی حرفهای کتا داگی اسی که ا ت ه ر
گوشها ،فنون و مهاگتهای علمی ،آواهی و دانش تخصصی و ن ز تجر ههای اگزشمند پشت بانی میشود (پاگس ان و اعرا ی،
 . 1357رای رنامهگیزی ا مدیریی مطلوب دگ فضای کتا خانه ،داشتن رنامهای گوشمند و مبتنی ر مبانی ساختاگی
رنامهگیزی ضروگی اسی ( . Engert et al., 2016دگحا حاضر ،س اگی از کتا خانهها گاهبردهای مشخص و دق قی داگند،
کتا خانههای عمومی هم ا تو،ه ه چشمانداز و سند مأموگیی سازمان گاهبردهایی داگند ،اما فقط تعداد اندکی از کتا خانهها ه
ا،رای کاگآمد گاهبردها دگ همة مراحل مدیریی گاهبردی و همة سطوح موفق میشوند ( ات و ام نی. 1358 ،
حا این سؤا پ ش میآید که چه چ زی سبب موفق ی رخی از کتا خانهها دگموگد رنامهگیزی گاهبردی میشود و چه
عواملی سبب میشود کتا خانههای عمومی ه وضع مطلوب مدنظر خود نرسند؟ همة کتا خانهها ا هکاگورفتن ا زاگهای
مختلف ،هدنبا گس دن ه هدف مطلوب خودند .ی ی از این ا زاگها ،تدوین رنامة گاهبردی رای کتا خانههای عمومی اسی
که گوشی مناسب رای پ ش نی و گویاگویی ا مح ط دگحا تغ ر آیندم کتا خانههاسی .آیا مؤلفههای اساسی دگ تدوین ،ا،را
و اگزیا ی گاهبردهای کتا خانة عمومی رای دست ا ی ه اهداف و چشمانداز ،امع و سودمندند؟ ا شناسایی مؤلفههای مهم و
تأث روذاگ مدیریی گاهبردی کتا خانة عمومی میتوان ش اف گاهبردی کتا خانههای عمومی دگ هریک از مراحل تدوین ،ا،را و
اگزیا ی گاهبردها گا شناسایی و اقدامات اصالحی رای دست ا ی ه اهداف ،اگتقای ک ف ی خدمات و گس دن ه وضع مطلوب گا
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انجاا داد؛ نا راین محقق دگصدد شناسایی مؤلفههای رنامههای مدیریی گاهبردی دگ کتا خانههای عمومی ایران و پاسخوویی
ه سؤاالت زیر اسی:
 1مؤلفههای تدوین رنامههای گاهبردی دگ کتا خانههای عمومی کداااند؟
 2مؤلفههای ا،رای رنامههای گاهبردی دگ کتا خانههای عمومی کداااند؟
 3مؤلفههای کنتر و اگزیا ی رنامههای گاهبردی دگ کتا خانههای عمومی کداااند؟

پیشینۀپژوهش 
خاشعی و هم اگان ( 1351دگ پژوهشی ا عنوان اگائة مد کنتر گاهبردی رای ا،را و اگزیا ی گاهبردها و چشمانداز
گاهبردی نهاد کتا خانه های عمومی کشوگ ه رگسی موضوع پرداختند .نتایج نشان داد کنتر گاهبردی ه دنبا کنتر ا،رای
گاهبردها و چشماندازهای سازمان مطرح شده اسی .چشمانداز گاهبردی نهاد کتا خانههای عمومی کشوگ همنزلة سند االدستی
یک نهاد عمومی غ ردولتی ا مس لة ش اف ایده تا عمل موا،ه اسی .سنگری و وفائ ان ( 1350دگ مطالعهای ه اگائه و تدوین
رنامهگیزی گاهبردی راساس مد سوات دگ کتا خانههای مرکزی دانشگاهی پرداخی .همنظوگ ا،را ،اگزیا ی و نظاگت ر
ا،رای رنامههای گاهبردی تدوینشده پ شنهادهایی اگائه شد .پریرخ و هم اگان ( 1352ا هدف رگسی وضع ی مو،ود
کتا خانههای سازمان مدیریی و رنامهگیزی و اگائة الگویی رای دست ا ی ه وضع ی مطلوب اگائة خدمات ،رنامهای گاهبردی
گا تدوین کردند وتوانمندیها ،ضعفها و ن ز فرصیها و هبودهای ناظر ر موضوعهای گاهبردی کتا خانههای رگسیشده
شناسایی شد .
پاپ ی ش لدز 1و ویر گایی 2218( 2دگ پژوهشی ا عنوان « رنامهگیزی و مدیریی گاهبردی دگ کتا خانهها» ه این نت جه
گس دند که پ شرفی فناوگی کتا خانهها گا قادگ ساخته تا ه ط ف وس عی از مواد که ه چ کتا خانهای هتنهایی نمیتواند مالک
آن اشد ،دسی یا ند .مدیران کل و ،زء اید از گویههای س اگی که دگ مح ط کتا خانهها تأث ر میوذاگند آواه اشند و
اموزند که چگونه میتوانند از این تغ رات ه نحو احسن رای خش و سازمان خود هره رداگی کنند .ی ی از گوشها و
گوی ردهای نوین مدیریتی ،رنامهگیزی گاهبردی اسی، .انتز 2218( 3دگ پژوهشی ا عنوان «چشمانداز ،نوآوگی و گهبری دگ
کتا خانههای تحق قاتی» ،گا طة ان ة کتا خانة تحق قاتی گا رگسی کردند؛ همانطوگ که دگ یک ان ه چشمانداز و نوآوگی
کتا خانه عمومی منتشر شده اسی .هطوگ کلی گا طة مثبی ن چشمانداز ،ان ة گهبری و انواع عوامل سازمانی گا نشان
میدهد .دگنت جه مشخص شد که و،ود ان ة چشمانداز ه طوگ مثبی و معنیداگی ا نوآوگی کتا خانه مرتبط اسی .پ وگن

4

( 2211دگ پژوهشی ه اگزیا ی رنامههای گاهبردی دگ کتا خانههای دانشگاه پزش ی پرداختند .دگ این پژوهش گوشهای
اگزش ا ی استفادهشده دگ کتا خانههای دانشگاه پزش ی گا دگ رنامهگیزی گاهبردی شناسایی کردند .نتایج نشان میدهد
رنامهگیزی گاهبردی ا زاگ مدیریی رای مدیران کتا خانهها هشماگ میگود .دگ رگسیهای تخصصی گاهبردهای کتا خانة دن
کاستر کانس ل دگ سا های  ،2221-2217ه ا عاد متفاوتی مانند غنیسازی فرهنگی و خالق ،افزایش خواندن و سواد ،هبود
دسترسی دیج تا و سواد ،کمک ه همه رای دست ا ی ه پتانس ل کامل خود ،زندوی سالم و شادتر ،سعادت شتر، ،وامع
مح متر و مقاواتر اشاگه شد .رگسی متون و پژوهشهای این حوزه نشان میدهد این فعال یها گا دگ دو دستة عمده میتوان
،ای داد .رخی از آنها ،مطالعاتی نظری اسی که زم نهساز تدوین رنامة گاهبردی دگ کتا خانهها وده و هطوگ مشخص
چگونگی تدوین رنامة گاهبردی گا مدنظر قراگ داده اسی و دستة دوا پژوهشهایی اسی که ه اگائة یافتههای هدسیآمده از
تدوین یا ا،رای رنامة گاهبردی دگ سطح خرد و کالن فعال یهای یک کتا خانه پرداختند.
کتا خانههای عمومی هگغم تمرکز ر مدیریی گاهبردی دگ گس دن ه اهداف چشمانداز خود ناکاااند .هکاگو ری گاهبرد
صح ح و تداوا آن ،ی ی از اگکان اصلی موفق ی اسی .تنها تدوین رنامة گاهبردی ضامن موفق ی ن سی؛ زیرا فرایند مدیریی
گاهبردی شامل ش لو ری چشم انداز گاهبردی ،تع ن اهداف ،تدوین گاهبرد ،ا،رای گاهبرد و سپس ا وذشی زمان آغاز
1

Papke-Shields
Boyer-Wright
3
Jantz
4
Piorun
2
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هروونه اصالح دگ چشمانداز ،گاهبردها و ا،رای مناسب اسی که ا تو،ه ه مطالعات پ ش ن دگ حوزم مدیریی گاهبردی
کتا خانههای عمومی مطالعة ،امعی صوگت نگرفته و هم ن امر محرکی رای انجاا پژوهش حاضر وده اسی تا توان ا
شناسایی مؤلفههای مدیریی گاهبردی دگ فرایند تدوین ،ا،را و اگزیا ی ،چاگچو ی رای اگزیا ی رنامههای گاهبردی کتا خانة
عمومی اگائه و ه مدیران دگ گس دن ه اهداف چشمانداز کمک کرد و اعث هبود عمل رد سازمان ،گفع مش الت ،گضایی
کاگ ران و دگنهایی ماندواگی کتا خانههای عمومی و گس دن ه وضع مطلوب کمک کرد.

روشپژوهش 
این پژوهش کاگ ردی ،ا گوی رد ک فی و ،هیو ری اکتشافی انجاا شده اسی، .امعة آماگی پژوهش گا  22نفر از خبروان
مدیریی گاهبردی و علم اطالعات و دانششناسی تش ل میدهند که اعضای ه ی علمی دانشگاهها و داگای مدگک دکتری
تخصصی و حداقل دو سا سا قة مدیریتی هستند .وفتنی اسی ،امعة آماگی ه گوش هدفمند انتخاب شدند .رای
تصم مو ری و غر الگری شاخصها از طریق گس دن ه ا،ماع و رگسی این ه آیا سؤا دگ پرسشنامه اقی میماند یا نه و
همنظوگ شناسایی و تع ن اهم ی مؤلفههای مدیریی گاهبردی کتا خانههای عمومی از ت ن ک دلفی ،که ی ی از پرکاگ ردترین
گوشهای تحق ق ک فی اسی ،استفاده شده اسی .همچن ن از مطالعات کتا خانهای و منا ع ملی و نالمللی رای رگسی
مستندات و استخراج مؤلفههای اساسی تدوین ،ا،را و اگزیا ی رنامههای گاهبردی کتا خانههای عمومی استفاده شده اسی.
دگ پژوهش حاضر 55 ،مؤلفة اساسی استخراج شد که دگنهایی خبروان  87مؤلفة اساسی گا ا استفاده از ت ن ک دلفی تأی د
کردند .سه مرحلة ت ن ک دلفی راساس آزمون دو،ملهای انجاا شد .این آزمون وقتی استفاده میشود که توزیع دادهها نرما
نباشد و خواه م نمرات هدسیآمده از یک پژوهش گا ا عددی ثا ی مقایسه کن م  .ا آزمون شاپ رو ویلک 1نرما ودن یا
نبودن تکتک دادههای وویهها رگسی شد و چون سطح معناداگی هدسیآمده کمتر از الفا  2/20ود ا اطم نان  2/50نت جه
میو ریم که دادههای وویهها ناپاگامتریک (غ رنرما

هستند .ا تو،ه ه ک فی ودن و ترت بی ودن ط ف ل رت و

ناپاگامتریک ودن وویهها از آزمون دو،ملهای استفاده شده اسی و ازآنجاکه چهاگ وزینه داگیم ،م انگ ن استانداگد هدسیآمده
عدد  2/0اسی و دادههایی که کوچکتر یا مساوی  2/0هستند کد  1و دادههایی که زگگتر از  2/0هستند کد  2منظوگ شده
اسی .دگ ،دو نتایج آزمون دو،ملهای نسبی دادهها دگ دو وروه مشخص شده اسی و همچن ن ا تو،ه ه سطح معناداگ ه
دسیآمده ،اور کوچکتر از الفای  2/20اشد ا اطم نان  2/50وویه معناداگ اسی و اور زگگتر از الفای  2/20اشد ا اطم نان
 2/50وویه معناداگ ن سی و اید حذف شود .همچن ن از آزمون کندا رای تع ن م زان هماهنگی م ان نظریات استفاده شده
اسی .این ضریب ا نماد  Wنشان داده میشود و مقداگی ن  2و  1اسی .اور ضریب کندا صفر اشد ،یعنی توافق کامل
و،ود نداگد و اور یک اشد ،یعنی توافق کامل و،ود داگد .ویژویهای ضریب کندا ی ی از مهمترین کاگ ردهای این آزمون
گا دگ مدیریی فراهم کرده اسی .اور ضریب کندا

شتر از  82دگصد اشد و همچن ن سطح معنیداگی آزمون کندا کمتر از

 2/20اشد ،وویای این مطلب اسی که هماهنگی م ان نظریات پاسخدهندوان معناداگ اسی و سؤا تأی دشدم خبروان اسی و
حذف نمیشود .رای تجزیهوتحل ل دادهها از نراافزاگ اسپیاساس  220استفاده شده اسی.

یافتهها 

هایعمومیکداماند؟


هایراهبردیدرکتابخانه

هایتدوینبرنامه
سؤالاول :
مؤلفه

رای پاسخوویی ه سؤا او پژوهش از ت ن ک دلفی دگ سه مرحله استفاده شد .
مراحلتکنیکدلفی 
مراحل او  ،دوا و سوا ت ن ک دلفی دگ ،دو  1مشاهده میشود:
جدول-1مرحلۀاول،دوم،سومتکنیکدلفیمربوطبهسؤالاولپژوهش(سادهبودن) 

1

. Shapiro-Wilk Test
. SPSS 25
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دلفی

آزمونکندال

ردیف

3مرحلۀدلفی

میانگینرتبه

ضریبکندال

دوآمارةخی

درجۀآزادی

یداری
سطحمعن 

میانگین

درصد)

ازمیانگین(به

نسبتمقادیربیش

منبع

یداری
سطحمعن 

مؤلفهها


دوجملهای 

آزمون

.1مرحله او فرایند گاهبری :ایجاد (تدوین گاهبرد ( 44مؤلفه
 1-1مأموگیی سازمان و ویژویهای آن ( 11مؤلفه
آقازاده و ا والملوکی ( 1358؛

1

داشتن

آل سون وکی 2220( 1؛

سند چشمانداز

دیوید ( 1385؛

گسمی و

دیوید و هم اگان ( 2212؛

گوزآمد

ویوگین و هم اگان ( 2218؛
2

هریس (2225
آقازاده و هم اگان ( 1358؛
داشتن
2

سند چشمانداز
هدفمند و
قا لدگک

دیوید ( 1385؛
وچانون وکوزینز 2212( 4؛
کانتا وترا و اوگی 2212( 0؛

،انتز ( 2218؛

1

59/63

1
2/73
2

53

2/000

>2/0

122

2/222222

>2/0

122

2/222222

1360/75
8

2

61/68

>2/0

122

2/222222

3

66/78

>2/0

122

2/222222

1

57/5

>2/0

122

2/222222

4

ن ازها و

اوکانل و هم اگان ( 2211؛

انتظاگات

مصلح و هم اگان ( 2212؛

کاگ ران /ذی

دیوید و هم اگان ( 2212؛

نفعان

3

62/08

2/35

652/801

53

2/000

>2/0

122

2/222222

مصلح و عالیزاده ( 1350؛

وچانون و هم اگان ( 2212؛

3

2

35/83

2

اوا و پاتریک 1557( 3؛

،انتز (2218

مشخصشدن

1

48/43

/157

387/899

57

2/000

>2/0

122

2/222222

8

کاپالن و نوگتن ( 2227؛
7

2

3

64/00

66/78

>2/0

>2/0

122

122

2/222222

2/222222

ویلن و هانگر (2218
مشخص ودن
4

0

آقازاده و هم اگان ( 1358؛

نوع محصوالت

ر ( 2224؛

1

62/30

>2/0

122

2/222222

و منا ع (چاپی،

دیوید ( 1385؛

2

59/40

>2/0

122

2/222222

ال ترون ی،

کاپالن و هم اگان ( 2227؛

دیج تالی

مصلح و هم اگان (1350

3

66/78

>2/0

122

2/222222

5

مشخص ودن

12

نوع خدمات و

11

پ وگن ( 2211؛
ماگت ن ( 2214؛

1
2

62/30
59/40

>2/0
>2/0

122
122

2/222222
2/222222
1

. Allison, M & Kaye
. Harris
3
. Baum & Kirkpatrick
4
. Buchanan & McMenemy
5
. Kantabutra & Avery
6
. O'Connell et al
7
. Kaplan & Norton
8
. Wheelen & Hunger
9
. Baker
10
. Piorun
11
. Martin
2

مؤلفههای مدیریی گاهبردی کتا خانههای عمومی ایران  /کهزادی طهنه و دیگران

دلفی

44

دوجملهای 

آزمون

آزمونکندال

ردیف

3مرحلۀدلفی

میانگینرتبه

ضریبکندال

دوآمارةخی

درجۀآزادی

یداری
سطحمعن 

میانگین

دیج تالی

آقازاده و هم اگان ( 1358؛

درصد)

ال ترون ی

مصلح و هم اگان ( 1350؛

3

66/78

>2/0

ازمیانگین(به

منا ع (چاپی،

دیوید ( 1385؛
122

یداری
سطحمعن 

مؤلفهها


نسبتمقادیربیش

منبع

2/222222

هریس (2225
تو،ه ه استفاده
و اگتقای
فناوگی

4

اطالعات

ویلن و هم اگان ( 2218؛

واگتباطات

وچانون و هم اگان ( 2212؛

(ت نولوژی

دیوید ( 1385؛

پ شرفته دگ

هریس ( 2225؛

1

54/55

>2/0

122

2/222222

2

33/48

>2/0

122

2/222222

3

اگائة خدمات

62/08

>2/0

122

2/222222

ه کاگ ران
کتا خانه

8

تو،ه ه قای

عباسی و معتضدیان ( 1350؛

گشد و تعالی

آقازاده و هم اگان ( 1358؛

فرهنگی

وچانون و هم اگان ( 2212؛

سازمان

دیوید ( 1385؛

تو،ه ه ویژوی
ممتاز و مزیی
گقا تی کاگکنان
7

(تواناییهای
خالق و سازندم
کاگکنان دگ

1

59/63

>2/0

122

2/222222

2

47/90

>2/0

122

2/222222

3

66/78

>2/0

122

2/222222

1

39/70

>2/0

72

2/212

هان 2212( 1؛
 ،نگ 2و هم اگان ( 2214؛

2

26/65

>2/0

122

2/222222

دیوید ( 1385؛
فوگسی 2214( 3؛

3

66/78

>2/0

122

2/222222

ازاگ
تو،ه ه کسب
دانش و

مک ویل امز و سایگل

مشاگکی

( 2211؛

کاگکنان
5

4

دیوید ( 1385؛

1

2

52/15

38/15

>2/0

>2/0

122

122

2/222222

2/222222

0

کتا خانه دگ

اندگوز و هم اگان ( 2225؛

انجاا اموگ

وچانان و مک منمی

(اگتقای دانش

( 2212؛

کاگکنان همنزلة

فوگسی ( 2214؛

3

62/08

>2/0

122

2/222222

مؤلفه فرهنگ
1

. Hahn
. Jing
3
. Forest
4
. McWilliams & Siegel
5
Andrews.
2
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48

دلفی

آزمونکندال

ردیف

3مرحلۀدلفی

میانگینرتبه

ضریبکندال

دوآمارةخی

درجۀآزادی

یداری
سطحمعن 

میانگین

درصد)

ازمیانگین(به

نسبتمقادیربیش

منبع

یداری
سطحمعن 

مؤلفهها


دوجملهای 

آزمون

سازمانی

تو،ه ه
کاگکنان:

12

مشخصشدن

مک ویل امز و هم اگان

اوگها،

( 2211؛

اگزشهای

دیوید ( 1385؛

کاگکنان و

اندگوز و هم اگان ( 2225؛

اولوییهای

وچانان و هم اگان ( 2212؛

اخالقی،

فوگسی ( 2214؛

1

37/05

>2/0

80

2/241

2

53/03

>2/0

122

2/222222

3

66/78

>2/0

122

2/222222

آموزش ،انگ زه
و پاداش
تع ن اهداف
لندمدت و
کوتاهمدت
11

واضح و مرتبط،
واقع نانه دگ
،دو زمانی

ر ( 2224؛
آقازاده و هم اگان ( 1358؛

1

51/40

>2/0

80

2/241

2

47/90

>2/0

122

2/222222

دیوید ( 1385؛
3

مشخص و قا ل

66/78

>2/0

122

2/222222

اگزیا ی
(فرصتهاوتهدیدها)(8مؤلفه)

.1-2تدوینراهبرد:عواملخارجی
تدوین
چاگچوب رای
وردآوگی،
12

دسته ندی و
تجزیهوتحل ل
عوامل خاگ،ی
(فرصی

1

53/50

>2/0

70

2/223

دیوید ( 1385؛
هریمن 2227 ( 1؛

2

47/90

>2/0

122

2/222222

،انتز ( 2218؛
2

کام نگز و وگلی (  2214؛
دیوید ( 1385؛

3

27/18

>2/0

122

2/222222

وتهدیدها

13

هم اگی و

دیوید و هم اگان ( 2212؛

مشاگکی

دیوید ( 1385؛
3

مدیران و

پوگتر ( 2211؛

کاگکنان دگ

مصلح و هم اگان ( 1350؛

رگسی عوامل

پاگس ان و هم اگان(1357

1

42/88

>2/0

122

2/222222

2

28/88

>2/0

122

2/222222

3

62/08

>2/0

122

2/222222

1

. Harriman
. Cummings & Worley
3
. Porter
2

مؤلفههای مدیریی گاهبردی کتا خانههای عمومی ایران  /کهزادی طهنه و دیگران

دلفی

دوجملهای 

آزمون

آزمونکندال

ردیف

3مرحلۀدلفی

میانگینرتبه

ضریبکندال

دوآمارةخی

درجۀآزادی

یداری
سطحمعن 

میانگین

درصد)

ازمیانگین(به

نسبتمقادیربیش

منبع

یداری
سطحمعن 

مؤلفهها


47

خاگ،ی
کتا خانه
استفاده از
فناوگی

14

اطالعات و

دیوید و هم اگان ( 2212؛

اگتباطات و

دیوید ( 1385؛

فناوگیهای

پوگتر ( 2211؛

،دید و

مصلح و هم اگان (1350

گوزآمد

1

50/05

>2/0

122

2/222222

2

17/38

>2/0

122

2/222222

3

62/08

>2/0

122

2/222222

دگ رگسی
عوامل خاگ،ی
شناسایی منا ع

10

مالی رای ته ة

،انتز ( 2214؛

منا ع /اگائة

دیوید ( 1385؛

1

60/85

>2/0

122

2/222222

2

47/90

>2/0

122

2/222222

1

خدمات ه

کوپان وا و س اس ( 2210؛

کاگ ران

مصلح و هم اگان ( 1350؛

3

66/78

>2/0

122

2/222222

کتا خانه
تو،ه ه
تغ رات عوامل
14

ا،تماعی و
تأث رات آن دگ
اگائة خدمات/

آقازاده و هم اگان ( 1358؛
دیوید ( 1385؛
مصلح و هم اگان ( 1350؛

1

38/33

>2/0

80

2/241

2

59/40

>2/0

122

2/222222

3

27/18

>2/0

122

2/222222

منا ع ه کاگ ران
تو،ه ه عوامل
س اسی ،قانونی
و دولتی
18

(فرصیها و
تهدیدها و

1
ماواکی 2و هم اگان ( 2214؛

2

46/25
17/38

>2/0
>2/0

122
122

2/222222
2/222222

توکلی و هم اگان ( 1354؛
دیوید (1385
3

پ ش نی

22/48

>2/0

122

2/222222

تأث رات آنها
تو،ه ه اگتقای
فناوگی و
17

تأث رات آن
(ایجاد
فرصیها و
تهدیدها دگ

1

45/50

>2/0

2/241

80

دیوید ( 1385؛
ویلن و هم اگان ( 2218؛

2

47/90

>2/0

122

2/222222

مصلح و هم اگان ( 1350؛
3

27/18

>2/0

122

2/222222
1

. Kopaneva & Sias
. Mwaki

2
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45

دلفی

آزمونکندال

ردیف

3مرحلۀدلفی

میانگینرتبه

ضریبکندال

دوآمارةخی

درجۀآزادی

یداری
سطحمعن 

میانگین

درصد)

ازمیانگین(به

نسبتمقادیربیش

منبع

یداری
سطحمعن 

مؤلفهها


دوجملهای 

آزمون

اگائة خدمات
ه کاگ ران
کتا خانه
شناسایی

1

ن روهای

60/60

>2/0

122

2/222222

گقا تی،

15

2

وردآوگی و

دیوید ( 1385؛

اگزیا ی

ه گ نز 1554( 1؛

اطالعات

آقازاده و هم اگان (1358

مر وط ه

3

کتا خانههای

50/20

27/18

>2/0

>2/0

122

122

2/222222

2/222222

دیگر (دگ منطقه
و ،هان
.1-3تدوینراهبرد:عواملداخلی(نقاطقوتوضعف)(18مؤلفه)
وردآوگی،
1

دسته ندی و

53/50

>2/0

2/223

70

اگزیا ی
اطالعات

22

مر وط ه

دیوید ( 1385؛

عمل ات

مصلح و هم اگان ( 1350؛

حوزههای

ویلن و هم اگان ( 2218؛

مختلف

ویوگین و هم اگان (2218

کتا خانة

2

3

50/20

64/48

>2/0

>2/0

122

122

2/222222

2/222222

عمومی (اداگی،
مالی ،فناوگی،
...
هماهنگی و
هم اگی
اثر خشی ن
21

مدیریی

1

28/25

>2/0

2/023

42

2

کتا خانه و
مدیران
واحدهای

3

وظ فهای

1

. Higgins

مؤلفههای مدیریی گاهبردی کتا خانههای عمومی ایران  /کهزادی طهنه و دیگران

دلفی

02

دوجملهای 

آزمون

آزمونکندال

ردیف

3مرحلۀدلفی

میانگینرتبه

ضریبکندال

دوآمارةخی

درجۀآزادی

یداری
سطحمعن 

میانگین

درصد)

ازمیانگین(به

یداری
سطحمعن 

مؤلفهها


نسبتمقادیربیش

منبع

همسو ودن
فرهنگ

1

38/33

>2/0

80

2/241

سازمانی ا
گاهبردهای
تدوینشده
22

(یعنی حمایی
از هدف
مشترک و تعهد

ن لسون 1و هم اگان ( 2227؛

2

47/90

>2/0

122

2/222222

دیوید ( 1385؛
2

آلن و هم اگان (2212

کتا داگان و

3

کاگکنان رای

59/78

>2/0

122

2/222222

دست ا ی ه این
هدف
رنامهگیزی
1

مناسب مدیران

47/60

>2/0

80

2/241

(پ ش نی،

23

تع ن

3

اخ و آلن ( 2212؛

هدفهای

دیوید ( 1385؛

لندمدت،

مصلح و هم اگان ( 1350؛

س اسیها،

ویلن و هم اگان (2218

تع ن اهداف

2

3

61/70

27/18

>2/0

>2/0

122

122

2/222222

2/222222

کوتاهمدت،
تع ن گاهبردها
هماهنگی ن
1

ساختاگ

55/60

>2/0

70

2/223

سازمانی (تع ن
کاگها ،گوا ط
ن پسیها و
24

دیوید ( 1385؛
4

انتظاگات

الووون و هم اگان

سازمانی ا

( 2210؛

گاهبردهای

ن س و نان وس1570( 0

کتا خانة

2

50/20

>2/0

122

2/222222

3

27/18

>2/0

122

2/222222

عمومی
هماهنگ
اسی .
1

. Neilson
. Allen
3
. Bach & Allen
4
. Balogun
5
. Bennis & Nanus
2
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01

دلفی

آزمونکندال

ردیف

3مرحلۀدلفی

میانگینرتبه

ضریبکندال

دوآمارةخی

درجۀآزادی

یداری
سطحمعن 

میانگین

درصد)

تعهد ن

ازمیانگین(به

ایجاد انگ زه و

1

27/60

>2/0

نسبتمقادیربیش

منبع

30

یداری
سطحمعن 

مؤلفهها


دوجملهای 

آزمون

2/243

کاگکنان رای
2

ا،رای گاهبردها
و دست ا ی ه
20

اهداف
(نوآوگی و
خالق ی

3

گضایی شغلی،
تأم ن ن ازها،
...
تو،ه ه تأم ن
1

ن روی انسانی

55/60

>2/0

70

2/223

متخصص و

24

هماهنگی م ان

چانس و ویل امز ( 2225؛

آنها رای

دیوید ( 1385؛

دست ا ی ه

مصلح و هم اگان (1350

2

59/40

>2/0

122

2/222222

اهداف کتا خانه
( هکاگو ری

3

26/43

>2/0

122

2/222222

دانشآموختگان
علم اطالعات
نظاگت و اعما
کنتر ا

1

55/60

>2/0

70

2/223

(مع اگهای
عمل رد،
محاسبه
عمل رد افراد و
28

سازمان ،مقایسة
عمل رد واقعی
ا مع اگهای

2

47/90

>2/0

122

2/222222

دیوید ( 1385؛
کاپالنن و هم اگان ( 2222؛
ویلن و هم اگان (2218

عمل رد
3

رنامهگیزی

22/48

>2/0

122

2/222222

شده و انجاا
اقدامات
اصالحی
27

ایجاد فرایند و

دیوید ( 1385؛

چاگچو ی رای

ویوگن و هم اگان ( 2218؛

1

53/50

>2/0

70

2/223

مؤلفههای مدیریی گاهبردی کتا خانههای عمومی ایران  /کهزادی طهنه و دیگران

دلفی

آزمونکندال

3مرحلۀدلفی

میانگینرتبه

ضریبکندال

دوآمارةخی

درجۀآزادی

یداری
سطحمعن 

میانگین

درصد)

ازمیانگین(به

ردیف

منبع

نسبتمقادیربیش

شناسایی

دوجملهای 

آزمون

یداری
سطحمعن 

مؤلفهها


02

ویلن و هم اگان (2218
2

وپ ش نی نوع

47/90

>2/0

122

2/222222

ن ازها و
خواستههای
کاگ ران
کتا خانه رای
3

مشخصشدن

64/48

>2/0

122

2/222222

نوع
محصوالت/
خدمات
چاگچو ی رای
ایجاد و تأم ن

25

ن ازها و

هامبریک و فردگی سون1

خواستههای

( 2221؛

کاگ ران

دیوید ( 1385؛

کتا خانه رای

،انتز (2218

انواع خدمات/

1

52/05

>2/0

72

2/212

2

47/90

>2/0

122

2/222222

3

26/43

>2/0

122

2/222222

محصوالت
رگسی و

32

شناسایی نقاط

دیوید ( 1385؛

قوت و ضعف

،انتز ( 2218؛

کتا خانه از نظر

آقازاده و هم اگان ( 1358؛

مالی ه ش وهای

مصلح و هم اگان (1350

1

41/25

>2/0

70

2/223

2

45/18

>2/0

122

2/222222

3

64/48

>2/0

122

2/222222

اثر خش
تأم ن و

31

1

شناسایی منا ع

فوگسی ( 2214؛

مالی (داخلی

دیوید ( 1385؛

رای تدوین و

آقازاده و هم اگان ( 1358؛

ا،رای

مصلح و هم اگان (1350

گاهبردهای

2

3

55/60
47/90

26/43

>2/0
>2/0

>2/0

70
122

122

2/223
2/222222

2/222222

کتا خانه
شناسایی نقاط
قوت و ضعف
32

واحد عمل ات/
اگائة خدمات
کتا خانه

دیوید ( 1385؛

1

49/70

>2/0

2/241

80

،انتز ( 2218؛
کاپالن و هم اگان ( 2227؛
هریس (2225

2

44/88

>2/0

122

2/222222

1

. Hambrick & Fredrickson
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دلفی

آزمونکندال

ردیف

3مرحلۀدلفی

میانگینرتبه

ضریبکندال

دوآمارةخی

درجۀآزادی

یداری
سطحمعن 

میانگین

درصد)

ازمیانگین(به

نسبتمقادیربیش

منبع

یداری
سطحمعن 

مؤلفهها


دوجملهای 

آزمون

(مشخصشدن
م زان ظرف ی،
3

مو،ودی،

24/08

>2/0

122

2/222222

ن روی کاگ،
ک ف ی و ...
تو،ه ه
1

آموزش و

39/05

>2/0

00

2/724

یادو ری
کاگکنان

2

کتا خانه رای
افزایش
33

(کاگایی ،ک ف ی
اگائة خدمات،
هرهوگی،

3

خالق ی،
نوآوگی و
گضایی شغلی
آنها
ایجاد واحد
تحق ق و توسعه
رای شناسایی
34

نقاط قوت و
ضعف داخلی
کتا خانة

الهراتی 1و هم اگان ( 2218؛
دیوید ( 1385؛

1

52/05

>2/0

72

2/212

2

47/90

>2/0

122

2/222222

پویستر و استریپ 2220( 2؛
ا ل و دامریس2214( 3

3

26/43

>2/0

122

2/222222

عمومی
اگتباط واحد
تحق ق و توسعه

30

ا سایر

دیوید ( 1385؛

واحدهای

آقازاده و هم اگان ( 1358؛

2

59/40

>2/0

122

2/222222

4

کتا خانة

البانا ( 2225؛

عمومی ،واحد

دوگاند و دیگران (2218

فناوگی ،اداگی،

1

53/50

>2/0

70

2/223

3

26/43

>2/0

122

2/222222

مالی و ...

1

. Alharthy
. Poister & Streib
3
. Abel & Damaris
4
. Elbanna
2

مؤلفههای مدیریی گاهبردی کتا خانههای عمومی ایران  /کهزادی طهنه و دیگران

دلفی

دوجملهای 

آزمون

آزمونکندال

ردیف

3مرحلۀدلفی

میانگینرتبه

ضریبکندال

دوآمارةخی

درجۀآزادی

یداری
سطحمعن 

میانگین

فناوگی

درصد)

استفاده از

ازمیانگین(به

1

39/80

>2/0

نسبتمقادیربیش

منبع

یداری
سطحمعن 

مؤلفهها


04

2/212

72

اطالعات و
اگتباطات رای

34

2

اگتقا و هبود

دیوید ( 1385؛

اگائة اک ف ی

آقازاده و هم اگان ( 1358؛

خدمات،

البانا ( 2225؛

اگتقای عمل رد

،انتز (2218

و تصم مات

3

28/88

26/43

>2/0

>2/0

122

122

2/222222

2/222222

مدیریی دگ
کتا خانة
عمومی
استفاده از
نراافزاگهای
تخصصی رای
38

اگائة خدمات
هتر ه کاگ ران
و مدیریی

دیوید ( 1385؛
مصلح و هم اگان ( 1350؛

1

52/05

>2/0

72

2/212

2

59/40

>2/0

122

2/222222

پاگس ان و اعرا ی (1357
3

گاهبردی

26/43

>2/0

122

2/222222

کتا خانه
.1-4تدوینراهبرد:انتخابراهبردها(9مؤلفه)
اهداف

37

1

لندمدت

ماواکی مگری و هم اگان

کتا خانه ه

( 2217؛

صوگت کمّی

دیوید ( 1385؛

سنج دنی و

توکلی و هم اگان ( 1354؛

دسییافتنی

ویوگین و هم اگان (2218

1

62/30

>2/0

122

2/222222

2

59/40

>2/0

122

2/222222

3

26/43

>2/0

122

2/222222

هستند.
مشخصکردن
دوگم زمانی
اهداف لند
35

مدت کتا خانه

1

47/85

>2/0

2/110

82

2

که مس ر
فعال یهای
کتا خانه گا

3

مشخص
1

. Mwaki Magiri
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00

دلفی

آزمونکندال

ردیف

3مرحلۀدلفی

میانگینرتبه

ضریبکندال

دوآمارةخی

درجۀآزادی

یداری
سطحمعن 

میانگین

درصد)

ازمیانگین(به

نسبتمقادیربیش

منبع

یداری
سطحمعن 

مؤلفهها


دوجملهای 

آزمون

میکند.
سطوح
1

سازمانی

39/85

>2/0

00

2/724

کتا خانة
عمومی (کل،

2

وظ فهای،
42

خشی هریک
اهداف لند
مدت مشخصی

3

رای دست ا ی
ه هدف اصلی
داگند.
تع ن پاداش و

1

مزایای مدیران

28/43

>2/0

82

2/110

راساس تأم ن
م زان اهداف
41

2

لندمدت و
ا،رای
گاهبردهای

3

مشخصشدم
کتا خانه
تع ن
اولوییهای
42

رپایة اهداف
لندمدت و
ساالنه

الهراتی و هم اگان ( 2218؛
دیوید ( 1385؛
ویوگن و هم اگان ( 2218؛
ویلن و هم اگان (2218

هماهنگی و
حمایی فرهنگ
43

سازمانی از
گاهبردهای
تدوینشده

دیوید ( 1385؛
،انتز ( 2218؛
هریس (2225

1

64/40

>2/0

122

2/222222

2

47/90

>2/0

122

2/222222

3

66/78

>2/0

122

2/222222

1

44/80

>2/0

122

2/222222

2
3

33/48
62/08

>2/0
>2/0

122
122

2/222222
2/222222

رای کتا خانه
حمایی
44

گاهبردها از

دیوید ( 1385؛

محصوالت

مصلح و هم اگان ( 1350؛

فرهنگی خاص

پاگس ان وهم اگان (1357

،امعه

1

51/08

>2/0

122

2/222222

2

47/90

>2/0

122

2/222222

3

66/78

>2/0

122

2/222222

مؤلفههای مدیریی گاهبردی کتا خانههای عمومی ایران  /کهزادی طهنه و دیگران

دلفی

دوجملهای 

آزمون

آزمونکندال

ردیف

3مرحلۀدلفی

میانگینرتبه

ضریبکندال

دوآمارةخی

درجۀآزادی

یداری
سطحمعن 

میانگین

درصد)

ازمیانگین(به

نسبتمقادیربیش

منبع

یداری
سطحمعن 

مؤلفهها


04

(اگزشها،
اوگها ،مراسم
و...
تو،ه ه

1

،نبههای

51/08

>2/0

122

2/222222

س اسی اثروذاگ
دگ تدوین
گاهبردها و
40

اگائة
گاه اگهای
س اسی

2

دیوید ( 1385؛

47/90

>2/0

122

2/222222

ا ل و هم اگان ( 2214؛
ل ن 2227( 1؛
اگنی و هسترلی2227( 2
3

اثر خش رای

24/55

>2/0

122

2/222222

مطرحشدن
مسائل مهم
اگائة گاهبردهای

1

تدوینشده
داگای
چاگچوب
ی پاگچه و
44

منسجم هدسی
متخصصان
تدوین و

دیوید ( 1385؛

2

هان ( 2212؛
کلی پاتریک و س لوگمن

60/60

47/90

>2/0

>2/0

122

122

2/222222

2/222222

3

( 2220؛
مصلح و هم اگان (1350

تأی دشدم

3

64/43

>2/0

122

2/222222

اعضای ه ی
مدیره

راساس نتایج ،دو  ،1ضریب کندا  2/157اسی که این امر نشان میدهد هماهنگی ن نظریات پاسخدهندوان تقریباً 22
دگصد اسی که اید شتر از  82دگصد اشد .همچن ن سطح معنیداگی آزمون کندا کمتر از  2/20اسی؛ یعنی هماهنگی ن
نظریات پاسخدهندوان معنیداگ اسی .نا راین رای اگتقای ضریب کندا  ،مرحلة دوا ت ن ک دلفی انجاا شد .چون سطوح
معنیداگی تکتک سؤاالت پرسشنامه ه،ز از سؤاالت ( 41-42-35-33-20-21از آزمون دو،ملهای کمتر از  2/20هستند؛
نا راین ن م انگ ن هر سؤا

ه غ ر از شش سؤا و مقداگ اگزشی تفاوت معنیداگی و،ود داگد .نا راین چون سطوح

معنیداگی این سؤاالت زگگتر از  2/20اسی ا اطم نان  2/50وویه معناداگ ن سی و اید حذف شود؛ نا راین این سؤاالت دگ
این مرحله از ت ن ک دلفی از پرسشنامه حذف میشوند؛ نا راین رای مرحلة دوا ت ن ک دلفی ،دگ مرحلة تدوین گاهبردها
 41سؤا اقیمانده مجدد آزمون شد .ا تو،ه ه نتایج تحل ل کندا دگ مرحلة سوا ،ضریب کندا حدود  2/832و آزمون
1

. Linn
. Barney & Hesterly
3
. Kilpatrick & Silverman
2
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دو،ملهای دگ سة مرحلة ت ن ک دلفی ،مؤلفههای مدیریی گاهبردی دگ مرحلة تدوین گاهبرد شامل  41مؤلفه اسی 11 .مؤلفه
مر وط ه مأموگیی سازمان و ویژویهای آن 7 ،مؤلفه مر وط ه عوامل خاگ،ی (فرصیها و تهدیدها که عوامل اقتصادی،
ا،تماعی ،س اسی ،فناوگی و ن روهای گقا تی گا دگ ر میو رد 10 ،مؤلفه مر وط ه عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف که
عوامل مدیریی ،ازاگیا ی ،مالی ،فرایند (تول د /عمل ات  ،واحد تحق ق و توسعه ،و فناوگی و س ستم گا شامل میشود و 8
مؤلفة دیگر شامل مواگدی که دگ انتخاب گاهبردها اید رگسی شود.

هایعمومیکداماند؟


هایراهبردیدرکتابخانه

هایاجرایبرنامه
سؤالدومپژوهش :
مؤلفه
رای پاسخوویی ه سؤا دوا پژوهش ،از ت ن ک دلفی دگ سه مرحله استفاده شد.

مراحلتکنیکدلفی 
مرحلة او  ،دوا و سوا ت ن ک دلفی دگ ،دو  2مشاهده میشود.
جدول-2مرحلۀاول،دوموسومتکنیکدلفیمربوطبهسؤالدومپژوهش(سادهبودن) 
دلفی

آزمونکندال

ردیف 

3مرحلۀدلفی

میانگینرتبه

ضریبکندال

آمارةخیدو

درجۀآزادی

یداری
معن 

سطح 

میانگین

درصد)

ازمیانگین(به

نسبتمقادیربیش

سطح 

یداری
معن 

مؤلفهها

منبع 

دوجملهای 

آزمون

.2مرحلۀفرایندراهبردی:اقداموعملراهبردی(اجرایراهبرد)(33مؤلفه) 
.برنامههایعملیاتی(14مؤلفه) 

2-1
دگک مدیران و
کاگکنان کتا خانة
عمومی از
گاهبردهای
48

تدوینشده و
تعهد و توانایی
کافی دگ ا،را و
پ ادهسازی

رایسون ( 2217؛

1

15/52

2/157

899/387

57

000/

>2/0

122

2/222222

ماگت ن ( 2214؛
مصلح و هم اگان ( 1350؛

2

38/17

2/301

801/652

53

000/

>2/0

122

2/222222

ل ن ( 2227؛
دیوید ( 1385؛
،انتز (2218

3

43/64

2/832

75/1360
7

53

000/

>2/0

122

2/222222

گاهبردها
لزوا هم اگی و

1

اگتباط هماهنگ

88/56

>2/0

122

2/222222

و اثر خش
47

مدیران همة

دیوید ( 1385؛

خشها و

فوگسی ( 2214؛

واحدهای

توکلی و هم اگان (1354

وظ فهای ا

2

3

90/47

25/29

>2/0

>2/0

122

122

2/222222

2/222222

ی دیگر دگ
ا،رای گاهبردها
تقس م ندی
کاگ ران دگ
45

کتا خانة عمومی
ر اساس ن ازها و
اگائة خدمات

دیوید ( 1385؛

1

08/51

>2/0

122

2/222222

فوگسی ( 2214؛
وچانون و هم اگان
(2212

2

90/47

>2/0

122

2/222222

مؤلفههای مدیریی گاهبردی کتا خانههای عمومی ایران  /کهزادی طهنه و دیگران

دلفی

دوجملهای 

آزمون

آزمونکندال

ردیف 

3مرحلۀدلفی

میانگینرتبه

ضریبکندال

آمارةخیدو

درجۀآزادی

یداری
معن 

سطح 

میانگین

درصد)

ازمیانگین(به

نسبتمقادیربیش

سطح 

یداری
معن 

مؤلفهها

منبع 

07

خاص ه دسته و
وروههای خاص
3

(معلوالن،

08/62

>2/0

122

2/222222

کودکان،
نو،وانان و ...
ا،رای

02

گاهبردهای ویژه

عباسی و هم اگان

رای تبل غات

( 1350؛

محصوالت/

دیوید ( 1385؛

خدمات کتا خانه

فوگسی (2214

رای ،ذب

1
2

3

15/39
38/17

15/28

>2/0
>2/0

>2/0

80
122

122

2/241
2/222222

2/222222

کاگ ران ،دید
تجزیهوتحل ل
1

خواستهها و

30/57

>2/0

52

2/2224

انتظاگات کاگ ران
01

کتا خانه

دیوید ( 1385؛

(نوع منا ع/

فوگسی (2214

2

90/47

>2/0

122

2/222222

خدمات و
مشخصکردن

3

ش وم تأم ن

78/66

>2/0

122

2/222222

ن ازهای آنها

02

تأم ن سرمایه و

ل ن ( 2227؛

منا ع مالی رای

دیوید ( 1385؛

ا،رای رنامههای

،انتز ( 2218؛

گاهبردی کتا خانة

وچانون و هم اگان

عمومی

(2212

پ ش نی و
تجزیهوتحل ل
صوگتهای مالی
کتا خانة عمومی
03

(حداقل صوگت
مالی
سه سا آینده

ل ن ( 2227؛
دیوید ( 1385؛

1
2

85/46
90/47

>2/0
>2/0

70
122

2/223
2/222222

3

78/66

>2/0

122

2/222222

1

08/51

>2/0

122

2/222222

2

90/47

>2/0

122

2/222222

،انتز ( 2218؛
پ وگن (2211
3

رای

25/29

>2/0

122

2/222222

ا،رای گاهبردها
04

مشخصکردن

دیوید ( 1385؛

،زئ ات مر وط

فاستر و هم اگان ( 2228؛

ه چگونگی

دیوید و هم اگان (2212

1

10/53

>2/0

72

2/212
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دلفی

آزمونکندال

ردیف 

3مرحلۀدلفی

میانگینرتبه

ضریبکندال

آمارةخیدو

درجۀآزادی

یداری
معن 

سطح 

میانگین

درصد)

ازمیانگین(به

نسبتمقادیربیش

سطح 

یداری
معن 

مؤلفهها

منبع 

دوجملهای 

آزمون

ش وه تأم ن و،وه
و مصرف آنها

2

90/47

>2/0

122

2/222222

رای دوگم زمانی
مشخص
( ود،ة مالی

3

دگ ا،رای

78/66

>2/0

122

2/222222

گاهبردها
تع ن و تش ل
1

ت م تحق ق و

50/40

>2/0

42

2/023

توسعه دگ
کتا خانه رای
00

2

اصالح و هبود
خدمات/
محصوالت و

3

ا،رای موفق ی
آم ز گاهبردها
مشخصشدن
تخصص ت م

1

تحق ق وتوسعة

60/55

>2/0

70

2/223

کتا خانة عمومی
دگ انتقا

04

فناوگیهای

دیوید ( 1385؛

پ شرفته ،تعدیل

کاگتن 1و هم اگان

فرایندها ،تنوع

( 2214؛

خش دن ه

عباسی و هم اگان (1350

2

90/47

>2/0

122

2/222222

فعال یها ،توسعة
خدمات،
نوآوگی ،مدیریی

3

دانش و ...ا

43/64

>2/0

122

2/222222

استفاده از
چاگچوب خاص
گا طة متقا ل و
اثر خش ن
08

کاگکنان واحد
تحق ق و توسعه
ا سایر واحدهای
کتا خانة عمومی

دیوید ( 1385؛
2

لندا و هم اگان (2224

1

50/53

>2/0

70

2/223

2

90/47

>2/0

122

2/222222

3

25/29

>2/0

122

2/222222

1

. Carton, A., Murphy, C., & Clark, J
. Landau, D., Drori, I., & Porras, J.

2

مؤلفههای مدیریی گاهبردی کتا خانههای عمومی ایران  /کهزادی طهنه و دیگران

دلفی

آزمونکندال

ردیف 

3مرحلۀدلفی

میانگینرتبه

ضریبکندال

آمارةخیدو

درجۀآزادی

یداری
معن 

سطح 

میانگین

درصد)

ازمیانگین(به

نسبتمقادیربیش

سطح 

1

25/28

دوجملهای 

آزمون

یداری
معن 

مؤلفهها

منبع 

42

ت م تحق ق و
توسعة کتا خانه

>2/0

42

2/023

فرصیهای
خاگ،ی گا ا
07

2

نقاط قوت
داخلی کتا خانه
ترک ب و آنها گا
ا هدفهای

3

لندمدت مرتبط
میکنند
اگتباط منسجم و
1

ی پاگچة

50/53

>2/0

70

2/223

واحدهای
05

مختلف کتا خانه

مصلح و عالیزاده ( 1350؛

ا ی دیگر از

دیوید ( 1385؛

طریق س ستمهای

ویلن و هم اگان (2218

پ شرفته هویژه

2

3

فناوگی اطالعات

40/59

78/66

>2/0

>2/0

122

122

2/222222

2/222222

و اگتباطات
تو،ه ه اگتقای
س ستمهای

42

اطالعاتی و

پاتریک و هم اگان

فناوگی پ شرفته

( 2220؛

رای ا،رای

دیوید ( 1385؛

گاهبردها و

پاگس ان و اعرا ی (1357

ماندواگی

1

15/39

>2/0

80

2/241

2

18/31

>2/0

122

2/222222

3

25/29

>2/0

122

2/222222

کتا خانه
-2-2اجرایراهبرد:مسائلمدیریت(11مؤلفه)
مشاگکی و
1

هم اگی مستق م
مدیران خشها
و واحدهای
41

وظ فهای نهاد دگ
فعال یهای
مر وط ه ا،رای

30/62

>2/0

122

2/222222

پاتریک و هم اگان
( 2220؛

2

40/59

>2/0

122

2/222222

دیوید ( 1385؛
لندا و هم اگان (2224
3

گاهبردها ا تف ر

25/29

>2/0

122

2/222222

و دانش گاهبردی
42

آواهی مدیران از

دیوید ( 1385؛

1

60/47

>2/0

80

2/241

مطالعات کتا داگی و سازماندهی اطالعات  ، 1( 33هاگ 1421

41

دلفی
ردیف 

3مرحلۀدلفی

میانگینرتبه

ضریبکندال

آمارةخیدو

درجۀآزادی

یداری
معن 

سطح 

میانگین

درصد)

3

25/29

>2/0

122

2/222222

سطح 

40/59

>2/0

122

2/222222

گاهبردها و متعهد
دگ ا،رای

ازمیانگین(به

هدفها و

هریس (2225

نسبتمقادیربیش

علی و،ودی

پویسترو هم اگان ( 2220؛

2

آزمونکندال

یداری
معن 

مؤلفهها

منبع 

دوجملهای 

آزمون

گاهبردها
مدیران
کتا خانههای

1

60/60

>2/0

122

2/222222

عمومی اهداف
ساالنه گا ( رای
تخص ص منا ع،
43

اگزیا ی عمل رد،
نظاگت ر
پ شرفی

مصلح و هم اگان ( 1350؛

2

90/47

>2/0

122

2/222222

دیوید ( 1385؛
نعمتی و هم اگان (1354

فعال یها ،تع ن

3

اهداف لندمدت،

78/66

>2/0

122

2/222222

تع ن اولوییها
تع ن میکنند.
اهداف ساالنة
کتا خانه ه
44

آواهی همگان
گسانده میشود
و ا،راشدنی
اسی.

گویو و هم اگان ( 2212؛
الهراتی و هم اگان
( 2218؛

گویهها ،مقرگات
و ش وههای
40

خاص رای
حمایی و

2

40/59

>2/0

122

2/222222

دیوید ( 1385؛
ا ل و هم اگان ( 2214؛
مصلح و هم اگان (1350

استفادم مدیران از
گهنمودها،

1

50/53

>2/0

70

2/223

3

1

78/66

60/55

>2/0

>2/0

122

70

2/222222

2/223

الهراتی و هم اگان
( 2218؛ دیوید ( 1385؛

2

90/47

>2/0

122

2/222222

ا ل و هم اگان ( 2214؛
مصلح و هم اگان (1350

دست ا ی ه

3

78/66

>2/0

122

2/222222

هدفهای تع ن
شده
دستوگالعملهای
مستند رای
ا،رای کامل
44

گاهبردهای
کتا خانه که
مدیران ته ه و
ا،را میکنند

الهراتی و هم اگان

1

50/53

>2/0

70

2/223

( 2218؛
دیوید ( 1385؛
ا ل و هم اگان ( 2214؛
البانا ( 2225؛
نعمتی و هم اگان(1354

2

3

90/47

18/27

>2/0

>2/0

122

122

2/222222

2/222222

مؤلفههای مدیریی گاهبردی کتا خانههای عمومی ایران  /کهزادی طهنه و دیگران

دلفی

دوجملهای 

آزمون

آزمونکندال

ردیف 

3مرحلۀدلفی

میانگینرتبه

ضریبکندال

آمارةخیدو

درجۀآزادی

یداری
معن 

سطح 

میانگین

درصد)

ازمیانگین(به

نسبتمقادیربیش

سطح 

یداری
معن 

مؤلفهها

منبع 

42

(مرتبطساختن
حقوق و پاداش
ه هدفهای
ساالنه یا
لندمدت،
اگتقادادن افراد
دگون سازمان و
...
تخص ص منا ع
(مالی ،ف زی ی،
انسانی و
فناوگی هدسی
48

مدیران راساس
اولوییهایی که
هوس لة هدف
های ساالنه تع ن

1

دیوید ( 1385؛

40/64

>2/0

122

2/222222

ویلن و هم اگان ( 2218؛
2

هریس ( 2225؛

90/47

>2/0

122

2/222222

نعمتی و هم اگان ( 1354؛
وچانون و هم اگان
(2212

3

10/63

>2/0

122

2/222222

شده اسی.
تو،ه مدیران ه
1

اختالف نظرها و

47

مس لة تعاگض و

دیوید ( 1385؛

حل آن ه

هریس ( 2225؛

ش وهای معقو

نعمتی و هم اگان ( 1354؛

90/47

>2/0

122

2/222222

1

رای ایجاد

دگاماکس و وودالیز

سازماندهی و

( 2228؛

هماهنگی ن

ویلن و هم اگان (2218

کاگکنان و

2

30/62

>2/0

122

2/222222

3

25/29

>2/0

122

2/222222

واحدهای دیگر.
ساختاگ سازمانی
کتا خانه اثر خش

1

50/40

>2/0

42

2/023

و اعث تسه ل
دگ گوند اداگی و
45

ا،رای گاهبردها
میشود

2

(مس ول یها و
مس رهای ا،را
و پاسخوویی

3

مشخصشده

1

. Drumaux & Goethals
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43

دلفی
ردیف 

3مرحلۀدلفی

میانگینرتبه

ضریبکندال

آمارةخیدو

اطالعات و

درجۀآزادی

از فناوگی

یداری
معن 

81

سطح 

رای تطب ق

ازسازی فرایند

میانگین

3

کتا خانه گا داگند.

تدوینشده دگ

درصد)

مرتبط ا اهداف

ا گاهبردهای

2/023

2

زمانی مشخص و

ساختاگ سازمان

ازمیانگین(به

82

ا،را دگ محدودم

نسبتمقادیربیش

شده که قا ل ی

1

50/40

>2/0

42

سطح 

گاهبردهای تع ن

آزمونکندال

یداری
معن 

مؤلفهها

منبع 

دوجملهای 

آزمون

1

80/39

>2/0

72

2/212

دیوید( 1385؛
هریس( 2225؛
نعمتی و هم اگان( 1354؛

2

38/17

>2/0

122

2/222222

وچانون و
هم اگان(2212
3

اگتباطات استفاده

78/66

>2/0

122

2/222222

میشود.
پاداشها و
افزایش حقوق

82

ا تو،ه ه

دیوید ( 1385؛

عمل رد کاگکنان

هریس ( 2225؛

و مبتنی ر

نعمتی و هم اگان ( 1354؛

دست ا ی ه

وچانون و هم اگان

اهداف ساالنه و

(2212

1

50/58

>2/0

122

2/222222

2

90/47

>2/0

122

2/222222

3

78/66

>2/0

122

2/222222

لندمدت
کتا خانه
مدیران رای
هحداقلگساندن

1

مقاومی کاگکنان

60/60

>2/0

122

2/222222

دگ را ر تغ رات
و همچن ن

83

رقراگی اگتباط و

دیوید ( 1385؛

احساس مشترک،

هریس ( 2225؛

از چاگچوب

نعمتی و هم اگان ( 1354؛

خاصی (مانند

ورنی (2214

2

90/47

>2/0

122

2/222222

مشاگکی دگ
تصم م ،آموزش،
ایجاد انگ زه و
الفاظ مؤثر
استفاده میکنند.

3

18/27

>2/0

122

2/222222

مؤلفههای مدیریی گاهبردی کتا خانههای عمومی ایران  /کهزادی طهنه و دیگران

دلفی

آزمونکندال

ردیف 

3مرحلۀدلفی

میانگینرتبه

ضریبکندال

آمارةخیدو

پشت بانی از

(2210

درجۀآزادی

(ایجاد فرهنگ

کوپان واو هم اگان

3

78/59

یداری
معن 

مؤثر و،ود داگد

( 1358؛

سطح 

ن آنها اگتباط

آقازاده و هم اگان

میانگین

کتا خانه همسو و

نعمتی و هم اگان ( 1354؛

2

90/47

>2/0

>2/0

درصد)

تدوینشدم

هریس ( 2225؛

ازمیانگین(به

84

ا گاهبردهای

دیوید ( 1385؛

122

122

نسبتمقادیربیش

فرهنگ سازمانی

>2/0

122

سطح 

1

50/58

دوجملهای 

آزمون

یداری
معن 

مؤلفهها

منبع 

44

2/222222

2/222222

2/222222

گاهبردها
رای ایجاد انگ زه

1

و هبود عمل رد
دگ کاگکنان
80

کتا خانه اگتباط
مناسبی ن
پرداخیها و

دیوید ( 1385؛
هریس ( 2225؛

2

35/48

38/17

>2/0

>2/0

122

122

2/222222

2/222222

ویلن و هم اگان (2218
3

عمل رد کاگکنان

18/27

>2/0

122

2/222222

و،ود داگد.
ن منافع
شخصی کاگکنان
و منافع کتا خانه
گا طة معقولی

84

و،ود داگد

دیوید ( 1385؛

(شایستگی،

هریس ( 2225؛

توانایی ،تعهد و

مصلح و هم اگان (1350

م زان اخت اگات
کاگکنان دگ

1

05/52

>2/0

122

2/212

2

90/47

>2/0

122

2/222222

3

18/27

>2/0

122

2/222222

ا،رای گاهبرد
مشخص شده
اسی

راساس نتایج ،دو  ،2وفتنی اسی که ضریب کندا دگ مرحلة  2دلفی حدود  2/301اسی که این امر نشان میدهد
هماهنگی ن نظریات پاسخدهندوان تقریباً  30دگصد اسی که اید شتر از  82دگصد اشد .همچن ن سطح معنیداگی آزمون
کندا کمتر از  2/20اسی؛ یعنی هماهنگی ن نظریات پاسخدهندوان معنیداگ اسی؛ نا راین رای اگتقای ضریب کندا ،
مرحلة سوا ت ن ک دلفی انجاا شد .ازآنجاکه سطوح معنیداگی تکتک سؤاالت پرسشنامه ه غ ر از سؤاالت (-45-07-00
 82از آزمون دو،ملهای کمتر از  2/20هستند؛ نا راین ن م انگ ن هر سؤا

ه غ ر از  4سؤا و مقداگ اگزشی تفاوت

معنیداگی و،ود داگد .نا راین ،چون سطوح معنیداگی این سؤاالت زگگتر از  2/20اسی ا اطم نان  2/50وویه معناداگ
ن سی و اید حذف شود .نا راین ،این سؤاالت دگ مرحلة او ت ن ک دلفی از پرسشنامه حذف میشوند .رای مرحلة دوا
ت ن ک دلفی ،دگ مرحلة ا،رای گاهبردها  24سؤا اقیمانده مجدد آزمون شد .ا تو،ه ه نتایج تحل ل کندا  2/832و آزمون

مطالعات کتا داگی و سازماندهی اطالعات  ، 1( 33هاگ 1421

40

دو،ملهای دگ مرحلة سوا ت ن ک دلفی ،مؤلفههای مدیریی گاهبردی دگ مرحلة ا،رای گاهبرد شامل  20مؤلفه اسی.
رنامههای عمل اتی شامل  12مؤلفه اسی که ازاگیا ی ،مالی /حسا داگی ،تحق ق و توسعه ،و فناوگی اطالعات گا دگ ر میو رد.
مسائل مدیریی شامل  13مؤلفه اسی که دیدواه مدیریی ،هدفهای ساالنه ،مالی ،تعاگض ،تطب ق ساختاگ ا گاهبردها ،حقوق
و عمل رد ،مدیریی مقاومی ،فرهنگ پشت بانی از گاهبردها و منا ع انسانی گا دگ ر میو رد.
هایعمومیکداماند؟


هایراهبردیدرکتابخانه

هایکنترلوارزیابیبرنامه
سؤالسومپژوهش :
مؤلفه

،هی پاسخوویی ه سؤا سوا پژوهش از ت ن ک دلفی دگ سه مرحله استفاده شد .
مراحلتکنیکدلفی 
مرحلة او  ،دوا و سوا ت ن ک دلفی دگ ،دو  3مشاهده میشود:
جدول-3مرحلۀاول،دوموسومتکنیکدلفیمربوطبهسؤالسومپژوهش(سادهبودن) 
دلفی

آزمونکندال

ردیف 

3مرحلۀدلفی

میانگینرتبه

ضریبکندال

آمارةخیدو

درجۀآزادی

یداری
سطحمعن 

میانگین

درصد)

ازمیانگین(به

نسبتمقادیربیش

سطح 

یداری
معن 

مؤلفهها 

آزموندوجملهای 

.3مرحلۀفرایندراهبردی،انطباق،کنترلوارزیابی(23مؤلفه)(کنترلعملیاتی،کنترلراهبردی،اقداماتاصالحی) 
.3-1عواملداخلی(11مؤلفه) 

88

87

85

72

71

72

73

گاهبردهای ا،راشده دگ کتا خانة

1

00/4

.157

387.899

57

.000

>2/0

70

2/223

اثر خش (اقتصادی ،معقو  ،ههنگاا و

2

90/47

.351

652.801

53

.000

>2/0

122

2/222222

مف د هستند.

3

18/27

.732

1360.758

53

.000

>2/0

122

2/222222

گاهبردهای ا،راشده دگ کتا خانه

1

35/20

>2/0

00

2/724

داگای ثبات گویه و ا هدفهای کوتاه
مدت و س اسیها سازواگ و

2

هماهنگاند.

3

گاهبردهای کتا خانه ام انپذیر و دگ

1

محدودم منا ع (مالی ،انسانی و

2

ف زی ی ا،را شدهاند.

3

گاهبردهای نهاد دگ چاگچوب زمانی

1

مشخص و مناسب ا،را و هموقع

2

از نی و اگزیا ی میشوند.

3

م زان پ شرفی همنظوگ تأم ن و

1

دست ا ی ه اهداف لندمدت و کالن

2

سازمان اگزیا ی و مشخص میشود.

3

دگ اگزیا ی گاهبردها از شاخصهای

42/4

38/47

42/0

>2/0

>2/0

>2/0

42

00

42

2/023

2/724

2/023

1

00/4

>2/0

70

2/223

2

05/42

>2/0

122

2/222222

هطوگ همزمان استفاده میشود.

3

28/17

>2/0

122

2/222222

رای محاسبة عمل رد کتا خانه،

1

44/4

>2/0

122

2/222222

کمی و ک فی(مانند مالی ،گضایی
کاگ ران و کاگکنان ،اثر خشی و...

مؤلفههای مدیریی گاهبردی کتا خانههای عمومی ایران  /کهزادی طهنه و دیگران

دلفی
ردیف 

3مرحلۀدلفی

میانگینرتبه

2

05/42

>2/0

122

2/222222

3

44/47

>2/0

122

2/222222

رنامههای گاهبردی تع ن و ا،راشده

1

04/7

>2/0

50

2/22224

ا مح ط عمل اتی کتا خانه هماهنگی

2

05/42

>2/0

122

2/222222

داگند.

3

44/87

>2/0

122

2/222222

انع اس و اگزیا ی عمل رد کاگکنان

1

08/30

>2/0

122

2/222222

2

05/42

>2/0

122

2/222222

کاگکنان دگ ا،رای رنامههای گاهبردی

3

44/47

>2/0

122

2/222222

م زان پایبندی ه اگزشهای محوگی و

1

42/4

>2/0

122

2/222222

2

48/52

>2/0

122

2/222222

3

44/47

>2/0

122

2/222222

1

03/0

>2/0

122

2/223

2

48/52

>2/0

122

2/222222

3

44/87

>2/0

122

2/222222

1

42/0

>2/0

42

2/023

سازمان و دگیافی ازخوگد عمل رد
کاگکنان گاهاندازی شده و موانع و
مش الت مو،ود مشخص اسی.

سازمان تدوین و انتشاگ دگموگد
چگونگی اگزیا ی رنامههای گاهبردی
کتا خانه گاهنمایی مستند اگائه دادهاند.

78

77

75

ه مدیران اگشد رای رقراگی اگتباط
مناسب ن پاداشها و عمل رد

خطمشیهای تدوینشده رای حفظ
هدف اصلی کتا خانه شناسایی و
کنتر میشوند.

52

مدیران کل دی کتا خانه دگ اگزیا ی
گاهبردها تخصص کافی داگند
مدیران از چاگچوب خاصی رای

51

گدیا ی گیشههای عمل رد مالی و
عمل رد مالی هتر دگ کتا خانه استفاده
میکنند.

2
3

ضریبکندال

1

44/4

>2/0

122

2/222222

کنتر و اگزیا ی دگ سطوح مختلف

آمارةخیدو

3

44/47

>2/0

122

2/222222

مش الت کاگ ران (یعنی تع ن نقاط

درجۀآزادی

2

05/42

>2/0

122

2/222222

مراکز مس ول ی و پاسخوویی ه

74

یداری
سطحمعن 

1

41/23

>2/0

122

2/222222

میانگین

اگائة محصوالت /خدمات

3

44/87

>2/0

122

2/222222

درصد)

گضایی کاگکنان و کاگ ران از ک ف ی

2

48/52

>2/0

122

2/222222

تحل ل و ان میکنند.

ازمیانگین(به

تو،ه ه عوامل انسانی (مانند م زان

1

43/13

>2/0

122

2/222222

رنامهها و تحققن افتن گاهبردها گا

یداری
معن 

3

44/87

>2/0

122

2/222222

سطح 

2

05/42

>2/0

122

واقعی مقایسه و علی انحراف از

70

آزمونکندال

2/222222

مس والن نتایج مدنظر گا ا نتایج

74

آزموندوجملهای 
نسبتمقادیربیش

مؤلفهها 

44
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دلفی
ردیف 

3مرحلۀدلفی

میانگینرتبه

ضریبکندال

آمارةخیدو

درجۀآزادی

گاهبردهای کتا خانه اگزیا ی میشوند.

یداری
سطحمعن 

اگتباطات دگ تدوین و ا،رای

میانگین

53

و کاگایی فناوگی اطالعات و

درصد)

س ستمهای اطالعاتی و م زان پ شرفی

ازمیانگین(به

فعال یهای دگآمدزا رای کتا خانه.

نسبتمقادیربیش

52

رای تشخ ص هتر منا ع و

1

42/4

>2.0

42

سطح 

استفادم مدیران از چاگچوب خاص

آزمونکندال

یداری
معن 

مؤلفهها 

آزموندوجملهای 

2/023

2
3
1

42/0

>2/0

42

2/023

2
3
-3-2عواملخارجی(4مؤلفه)

54

گاهبردهای ا،راشده ا عوامل مح طی
نهاد هماهنگ و سازواگند.

ا،رای گاهبرادها اعث مزیی گقا تی
50

دگ منا ع ،مهاگت، ،ایگاه محصوالت
و خدمات کتا خانه شده اسی.

3
1

42/20

>2/0

00

2/724

2
3

دگ اگزیا ی گاهبردی کتا خانه عوامل

1

03/0

>2/0

70

کاگ ران ،تغ ر دگ فناوگی ،اقدامات

2

48/52

>2/0

122

2/222222

3

31/42

>2/0

122

2/222222

1

42/4

>2/0

42

2/023

دولی ،تغ رات اقتصادی دگ نظر
ورفته شدهاند.
رگسی منظم و مستمر شرایط مح طی
58

2

2/223

خاگ،ی (مانند تغ ر دگ تقاضای
54

1

24/7

>2/0

00

2/724

همنظوگ شناسایی عوامل مؤثر دگ
انحراف و تحققن افتن رنامههای

2

گاهبردی کتا خانه

3

اقدامات اصالحی گاهبردهای کتا خانه

1

دگ چاگچوب زمانی مناسب صوگت

2

میو رد.

3

.3-3کنترلوارزیابی:اقداماتاصالحی(2مؤلفه)

57

55

متخصصان گاهبردی (استراتژیسیها
اقدامات اصالحی گا انجاا میدهند.

48/4

>2/0

82

2/110

1

43/30

>2/0

70

2/223

2

41/47

>2/0

122

2/222222

3

22/47

>2/0

122

2/222222

راساس نتایج ،دو  3وفتنی اسی که ضریب کندا دگ مرحلة سوا دلفی ،حدود  2/832اسی که این امر نشان میدهد
هماهنگی ن نظریات پاسخدهندوان ،تقریباً  83دگصد اسی که شتر از  82دگصد اسی .همچن ن سطح معنیداگی آزمون

مؤلفههای مدیریی گاهبردی کتا خانههای عمومی ایران  /کهزادی طهنه و دیگران

کندا کمتر از  2/20اسی؛ یعنی هماهنگی ن نظریات پاسخدهندوان معناداگ اسی .نا راین ،ه دل ل این ه ضریب کندا
نزدیک ه  82دگصد اسی ،ت ن ک دلفی ه اتماا میگسد .همچن ن ازآنجاکه سطوح معنیداگی تکتک سؤاالت پرسشنامه ه
غ ر از سؤاالت ( 57-58-50-54-53-52-51-71-72-85-87از آزمون دو،ملهای کمتر از  2/20هستند ،ن م انگ ن هر
سؤا ه غ ر از سؤاالت و مقداگ اگزشی تفاوت معنیداگی و،ود داگد .نا راین چون سطوح معنیداگی  11سؤا زگگتر از
 2/20اسی ،ا اطم نان  2/50وویه معناداگ ن سی و اید حذف شود .این سؤاالت دگ مرحلة او ت ن ک دلفی از پرسشنامه
حذف شدند .نا راین رای مرحلة دوا ت ن ک دلفی ،دگ مرحلة کنتر و اگزیا ی گاهبردها  12سؤا اقیمانده مجدد آزمون
شد .از طرفی چون دگ مرحلة سوا دلفی سطح معنیداگی تکتک سؤاالت پرسشنامه از آزمون دو،مله ای کمتر از 2/20
هستند ،نا راین ا اطم نان  2/50وویه معناداگ اسی؛ یعنی ن م انگ ن هر سؤا و مقداگ اگزشی تفاوت معنیداگی و،ود داگد.
نا راین دگ مرحلة سوا دلفی سؤالی حذف نشد .ا تو،ه ه نتایج تحل ل کندا و آزمون دو،ملهای دگ مرحلة سوا ت ن ک
دلفی ،مؤلفههای مدیریی گاهبردی کتا خانة عمومی دگ مرحلة کنتر و اگزیا ی گاهبرد شامل  12مؤلفه ،کنتر عمل اتی ،کنتر
گاهبردی ،و اقدامات اصالحی اسی.

نتیجهگیری 

راساس نتایج ،دو های  1تا  ،3دگنهایی خبروان  87مؤلفة اساسی دگ مراحل مدیریی گاهبردی کتا خانة عمومی شناسایی و
تأی د شد و دگ قالب چاگچو ی اگائه شد .ا تو،ه ه االترین م انگ ن ،اولویی مؤلفههای تدوین گاهبرد عباگتاند از 1 :داشتن
سند چشمانداز هدفمند و قا لدگک؛  2مشخصشدن ن ازها و انتظاگات کاگ ران /ذینفعان؛  3مشخص ودن نوع محصوالت و
منا ع (چاپی ،ال ترون ی ،دیج تالی ؛  4تو،ه ه استفاده و اگتقای فناوگی اطالعات و اگتباطات (فناوگی پ شرفته دگ اگائة
خدمات ه کاگ ران کتا خانه؛  0تو،ه ه قای گشد و تعالی فرهنگی سازمان؛  4شناسایی عوامل اقتصادی رای ته ة منا ع/
اگائة خدمات ه کاگ ران .اولویی مؤلفههای ا،رای گاهبرد عباگتاند از .1 :تجزیهوتحل ل خواستهها و انتظاگات کاگ ران (منا ع/
خدمات و مشخصکردن ش وم تأم ن ن ازهای آنها؛  .2تأم ن سرمایه و منا ع مالی رای ا،رای رنامههای گاهبردی؛ .3
مشخصکردن ،زئ ات مر وط ه ش وم تأم ن و،وه و مصرف آنها رای یک دوگم زمانی مشخص ( ود،ة مالی دگ ا،رای
گاهبردها؛  .4استفاده از فناوگی اطالعات و اگتباطات دگ ازسازی فرایند رای تطب ق ساختاگ سازمان ا گاهبردها؛  .0استفاده از
گهنمودها ،گویهها ،مقرگات و ش وههای خاصی رای حمایی و دست ا ی ه هدفهای تع نشده؛  .4اهداف ساالنة کتا خانه ه
آواهی همگان گسانده و ا،راشدنی اشد؛  .8آواهی مدیران از علی و،ودی هدفها و گاهبردها و متعهد دگ ا،رای گاهبردها.
اولویی مؤلفههای کنتر و اگزیا ی گاهبردها عباگتاند از 1 :رای محاسبة عمل رد نهاد ،نتایج مدنظر گا ا نتایج واقعی مقایسه
و علی انحراف از رنامهها و تحققن افتن گاهبردها هدسی مس والن تحل ل و ان شوند؛  2تو،ه ه عوامل انسانی؛ 3
تخصص کافی مدیران کل دی کتا خانه دگ اگزیا ی گاهبردها .فرایند و چاگچوب معرفیشده میتواند دگک عم قتری از نظاا
مدیریی گاهبردی کتا خانههای عمومی گا نشان دهد.
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Abstract
Purpose: To discuss the importance of oral history projects undertaken at the NLAI for securing a deeper
understanding of the history of LIS in Iran. Analysis of the narratives shows that how the morale of the pioneer
Iranian professional librarians has served the development of modern librarianship in their country.
Method: The data based on which inferences are made were extracted through careful analysis of the content of
the interviews carried out in the process of six oral history projects.
Findings: The challenges faced by early Iranian professional librarians in the process of the establishment,
expansion and flourishing of modern librarianship in Iran, and transition from traditional to modern librarianship
were many. Personality traits like work discipline, planning, and passion for acquiring skills from American
colleagues (then working in Iran as consutants and educators) were instrumental in overcoming challenges.
Conclusion: Findings demonstrate how oral history can shed light on less seen aspects of contemporary history.
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profession. Documenting oral history of public, school, university and specialized libraries is important for
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روایت از روزن گفتوگو :تحلیل طرحهای تاریخ شفاهی کتابداری و اطالعرسانی
در سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران
پیمانه
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صالحی1

 .۱نویسنده و پژوهشگر تاریخ شفاهی ،کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی ،تهران ،ایران؛ peymane.slh@gmail.com

چکیده
هدف:

بحث درباره اهمیت طرحهای تاریخ شفاهی انجامشده در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برای اطمینان از درک عمیقتر از تاریخ کتابداری و

اطالعرسانی در ایران است .تحلیل روایات نشان میدهد که روحیه کتابداران حرفهای پیشکسوت ایران تا چه اندازه در خدمت توسعه کتابداری نوین
در کشور خود بوده است.

روش:

دادههایی که استنباطها برمبنای آنها صورت گرفته است ،از تحلیل دقیق محتوای مصاحبههایی استخراج شده است که در فرایند چهار طرح

تاریخ شفاهی تولید شده است.
یافتهها :چالشهای پیش ِروی کتابداران حرفهای اولیه ایران در فرایند استقرار ،گسترش و شکوفایی کتابداری مدرن در ایران و گذار از کتابداری سنتی
به مدرن بسیار زیاد بود .ویژگیهای شخصیتی مانند نظم کاری و برنامهریزی ،و اشتیاق به کسب مهارت از همکاران آمریکایی به عنوان مشاور در غلبه
بر چالشها مؤثر بود.

نتیجه:

یافتهها نشان میدهد که چگونه تاریخ شفاهی میتواند جنبههای کمتر دیدهشده تاریخ معاصر را روشن کند .طرحهای تاریخ شفاهی باید در

آموزش کتابداری و اطالعرسانی تدریس شود تا دانشجویان بتوانند بینش عمیقتری از حرفه خود بهدست آورند .مستندسازی تاریخ شفاهی
کتابخانههای عمومی ،مدرسه ،دانشگاه و تخصصی برای ارتقای جایگاه اجتماعی این حرفه حائز اهمیت است .همچنین گزارش فعالیتهای سازمانهای
مردمنهاد بهمنظور تقویت روحیه کار داوطلبانه در حوزههای کتاب ،کتابداری و کتابخوانی در دستور کار عالقهمندان به تاریخ کتابداری و متولیان این
حوزه قرار گیرد و فرهنگ مشارکت جمعی را تقویت کند.

کلیدواژهها:

کتابداری و اطالعرسانی ،تاریخ شفاهی ،مصاحبه ،سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران ،کتابداران

نوع مقاله :پژوهشی
تاریخ دریافت۱۴۰۰/۰۷/۱۸ :؛ دریافت آخرین اصالحات۱۴۰۰/۱۰/۰۳ :؛ پذیرش۱۴۰۰/۱۰/۱۰ :
استناد :صالحی ،پیمانه ( .)۱۴۰۱روایت از روزن گفتوگو :تحلیل طرحهای تاریخ شفاهی کتابداری و اطالعرسانی در سازمان اسناد و
کتابخانه ملی ایران .مطالعات کتابداری و سازماندهی اطالعاتDoi: 10.30484/NASTINFO.2021.2971.2077 .۷2-9۰،)۱(۳۳ ،

ناشر :سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران
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 .۱این مقاله براساس سخنرانی نگارنده در نشست کتابداران :آموختن از گذشته ،الهام ،ارتباط و مشارکت ،در کنگره ایفال  2۰2۱تألیف شده است.

روایت از روزن گفتوگو :تحلیل طرحهای تاریخ شفاهی کتابداری و اطالعرسانی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران/صالحی

مقدمه
تاریخ شفاهی روش پژوهشی نوینی است برای واردکردن همة افراد جامعه در ساختن تاریخ خود و درک انتقادی از گذشته.
این روش ،گونهای از تاریخنگاری حال است که برخالف زندگینامهنویسی ،بر مصاحبه استوار است .اصطالح تاریخ شفاهی
در یک معنا ،به فرایند انجام مصاحبه با مردم توجه دارد و در معنای دیگر ،محصول همان مصاحبه است که در قالب گزارش
روایی از رویدادهای گذشته متجلی میشود؛ در واقع هم شیوهای پژوهشی و هم ماحصل فرایند پژوهش است ( Shopes,
.)1993
اولین نکته در شروع فرایند تاریخ شفاهی ،توجه بهل انتخاب موضوع طرح است یا پیرامون زندگی یک شخصیت
(شخصمحور) یا پیرامون موضوعی خاص (موضوعمحور) .موضوع باید قابلیت اجرا و پژوهش داشته باشد و اهداف،
اولویتها ،روش ضبط ،حقوق مادی و معنوی مجریان /همکاران و نحوة بهرهبرداری از خروجیهای طرح تاریخ شفاهی در
آن بهروشنی مشخص شده باشد .پژوهش گسترده پیرامون موضوع و تهیة سؤاالت مصاحبه با مراجعه به منابع دست اول تاریخ
شفاهی مهم است .مصاحبهگر متخصص و آگاه ،عالوهبر تهیة پرسشهای نخستین ،با مطرحکردن سؤاالت بعدی در زمان
مصاحبه ،زمینهساز تولید دادههای متقن و مستند میشود .ارزش اطالعات فراهمآمده در این است که براساس فرمها/
توافقنامههای آگاهانه که راویان تأیید کردهاند ،دسترسپذیر باشد .الزم است این محتوا پس از طی مراحل مستندسازی ،از
طریق طرح سؤاالت تکمیلی در زمان مصاحبه و پژوهش ،راستیآزمایی و گویاسازی شود و هنگام تدوین متن مصاحبه ،در
قالب یک پژوهش علمی درآید (.)Abrams, 2010: 42
تاریخ شفاهی در مسیر تکامل خود در آمریکا و اروپا در دهة  ۱9۴۰در پی اختراع ضبطصوت در دانشگاه کلمبیا پدید آمد.
مصاحبههای این دوره برپایة نخبهگرایی بود .دورة دوم ،از دهة  ۱9۶۰تا  ۱9۷۵را دربر میگیرد که به طبقات کارگر ،مهاجران و
زنان میپردازد .دورة سوم در دهة  ۱9۸۰شکل گرفت که عصر آرشیوسازی تاریخ شفاهی نام گرفت .در این دوره تاریخ
شفاهی به دانشگاهها راه یافت .دورة چهارم در نیمة اول دهة  ۱99۰عصر رقمیسازی منابع تاریخ شفاهی است .در دورة پنجم،
که از نیمة دوم دهة  ۱99۰آغاز و تا زمان حاضر را دربر میگیرد ،تاریخ شفاهی جایگاهی بینرشتهای پیدا کرد و علوم مختلف
به تناسب نیاز ،از آن بهره جستند .اما تاریخ شفاهی در ایران محصول انقالب اسالمی است .مهاجرت صدها تن از مقامات
حکومت پیشین ،سبب شد تا کانونی بالقوه از منابع تاریخ شفاهی در غرب شکل گیرد .حبیب الجوردی با تأسیس طرح تاریخ
شفاهی ایران در دانشگاه هاروارد ۱ ،خاطرات این افراد را جمعآوری کرد .سپس ،اشخاص حقیقی و حقوقی متعددی در داخل
و خارج از کشور تاریخ شفاهی ایران را ضبط و ثبت کردند (کاظمی و خسروبیگی :۱۳9۵ ،ص .)۱۱
سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران درحکم شخص حقوقی از سالهای آغازین (سال  )۱۳۷۱توجه به این روش پژوهشی در
ایران ،مصاحبه با شخصیتهای منشأ اثر در تاریخ معاصر را با نگاهی بلند و همهجانبه آغاز و تاکنون با بیش از هزار شخصیت
مصاحبه کرده است .رعایت استانداردهای تاریخ شفاهی در مراحل مختلف ،از انجام مصاحبه گرفته تا حفظ و نگهداری و
اطالعرسانی و انتشار ،در دستور کار تاریخ شفاهینگاران این سازمان قرار دارد .مصاحبه با کتابداران ،آرشیویستها،
نسخهشناسان و متخصصان علم اطالعات و دانششناسی در قالب طرحهای «تاریخ شفاهی سازمان اسناد و کتابخانة ملی
ایران»« ،تاریخ شفاهی آموزش کتابداری و اطالعرسانی در ایران»« ،تاریخ شفاهی شورای کتاب کودک» و «تاریخ شفاهی
انجمنهای کتابداران ایران» از اولویتهای این سازمان است.
پژوهش پیش ِرو با تأکید ویژه بر نقش تاریخ شفاهی در مستندسازی تاریخ کتابداری نوین در ایران ،از طریق تحلیل کیفی ۱۴۰
جلسه مصاحبه در طرحهای پیشگفته به موارد زیر توجه دارد:
•

روایتهای تاریخی که از روزن گفتوگو با پیشگامان کتابداری نوین استخراج میشود تا چه حد نمایانگر مسیر
گذار از کتابداری سنتی به مدرن است؟
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•

تجربههای شخصی کتابداران ،که با سازوکار تاریخ شفاهی به تجربة جمعی تبدیل میشود ،چطور میان گذشته و
آینده پیوند برقرار میکند؟

•

ویژگیهای شخصیتی کتابداران تا چه حد در گسترش کتابداری در ایران مؤثر بوده است؟

•

روحیة مشارکت و کار جمعی پیشکسوتان به چه نحوی مقدمات شکوفایی همهجانبة کتابداری را فراهم آورد؟

•

چطور میتوان از استادان کتابداری آموخت و از آنان الهام گرفت؟

یافتن پاسخهای این مسائل ،هدف غایی این پژوهش است .بیتردید بررسی یافتههای حاصل از طرحهای تاریخ شفاهی
کتابداری و اطالعرسانی و تجزیهوتحلیل روایتهای کتابداران در دو بخش ویژگیهای شخصیتی و مشارکت در کار،
یاریرسان پژوهشگران تاریخ کتابداری خواهد بود.

پیشینة پژوهش
کتابخانهها ،مراکز آرشیوی و انجمنهای کتابداران بهطور جدی اجرای طرحهای تاریخ شفاهی کتابداری و اطالعرسانی در
اروپا و آمریکا را دنبال میکنند و کیفیت دادههای حاصل از طرحها نیز بهطور مستمر بررسی میشود .مانند:
مجموعة تاریخشفاهی کتابخانة بریتانیا ( ۱کتابخانة ملی انگلستان) که از تنوع موضوعی خاصی برخوردار است ،از سال ۱9۷۴
اجرای طرحهای تاریخشفاهی کتابداری را آغاز کرده است .این طرحها طیف گستردهای از مباحث را شامل میشود و
دربرگیرندة مصاحبه با کارکنان کتابخانة بریتانیا ،کتابداران کتابخانههای عمومی ،اطالعرسانان کتابخانههای دانشگاهی و اعضای
هیئتعلمی گروههای کتابداری در دانشگاهها و کالجهای انگلستان ،ولز ،اسکاتلند و ایرلند است 2 .کتابخانة بریتانیا تعاملی
سازنده با انجمن تاریخشفاهی انگلستان  ۳دارد .این انجمن ،استانداردسازی روندِ فعالیتها و فراهمآوری بستر بهاشتراکگذاری
تجربهها را بهمنزلة اهداف اصلی فعالیتهایش مدنظر قرار داده است .بسیاری از کتابداران کتابخانة ملی انگلستان از اعضای
فعال انجمن تاریخ شفاهیاند؛ بنابراین طرحهای تاریخشفاهی در این کتابخانه ،با مدیریت و همکاری مستمر با انجمن به
سرانجام میرسد.
طرح «تاریخ شفاهی انجمن کتابداری پزشکی آمریکا»  ۴از سال  ،۱9۷۷با هدف تبیین تاریخ کتابداری علوم بهداشت و سالمت
از دیدگاه اعضای قدیمی و فعاالن این موضوع به اجرا درآمد و مصاحبهها در موضوعات مرتبط با این طرح ،همچنان ادامه
دارد  . ۵در این طرح عالوهبر مصاحبه با کتابداران پیشکسوت ،با سه گروه از متخصصان کتابداری پزشکی و سالمت مصاحبه
شده است؛ کتابداران کتابخانههای دانشکدههای پزشکی جنوب آمریکا ،اطالعرسانان بخش سرطان در کتابخانههای آمریکا و
کتابداران کتابخانههای دانشکدههای دامپزشکی .توجه به استانداردهای تاریخ شفاهی و بررسی دورهای مصاحبهها ،این طرح را
به الگوی کاربردی برای سایر انجمنهای کتابداران تبدیل کرده است.
انجمن کتابداران استرالیا سال  2۰۱۴طرح «تاریخ شفاهی کتابداران اقلیت و بومی کانادا» را انجام داد که بهصورت کتابی با
همین عنوان  ۶منتشر شده است .این کتاب مشتمل بر هجده فصل است و در هر فصل ،مصاحبه با یکی از کتابداران مهاجر یا
بومی چاپ شده است .موضوعات نوشتهشده در کتاب شامل موارد زیر است:
افقهای پیشِ روی کتابداران اقلیت ،تجربیات کتابداران فیلیپینی ،رمز و راز موفقیت کتابداران بومی ،خاطرات یک کتابدار
چینی در دشتهای کانادا ،کارکنان هندی کتابخانههای عمومی تورنتو ،درسهایی از کتابداران اقلیت ،خاطرات کتابداران اقلیت
در کتابخانة ملی کانادا ،چالشهای کتابداران بومی در مراکز اطالعرسانی و تنوع نژادی در کتابخانههای کانادا ( Tinney,

.)2015: 237

1. British Library
2 https://www.bl.uk/collection
)3. Oral History Society (OHS
)4. Medical Library Association (MLA
)5. MLA: Publications: MLA Oral Histories (mlanet.org
6. Lee, Deborah, & Kumaran, Mahalaskshmi (2014). Aboriginal and Visible Minority Librarians: Oral History from Canada.Toronto: Routridge.
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تاکنون طرحهای تاریخ شفاهی کتابداری و اطالعرسانی در ایران از ابعاد مختلف بررسی نشده و یافتههای حاصل از آن
براساس روشهای کیفی ،تحلیل نشده است .در سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران تا پیش از سال  ،۱۳9۴سیاستی مبنی بر
انتشار مصاحبهها در قالب کتاب یا مقاله در فرمت کاغذی یا الکترونیک وجود نداشت .مراجعهکنندگان میتوانستند با حضور
در سالن اطالعرسانی تاریخ شفاهی براساس توافقنامه /فرم بهرهبرداری از مصاحبه ،که مصاحبهشوندگان تکمیل کرده بودند ،از
محتوای مصاحبههای دارای مجوز استفاده بهدست پژوهشگران ،فیشبرداری کنند.
ت وب مصاحبهها آغاز شد و اطالعات کتابشناسی آنها در وبگاه سازمان  ۱جانمایی شد.
سال  ،۱۳9۴اطالعرسانی تح ِ
همچنین شماری از مصاحبهها پس از تأیید راویان ،در قالب کتاب یا مقاله بهشکل کاغذی یا الکترونیک منتشر شد .تاکنون
شش مصاحبه در قالب کتاب و یک مصاحبه در قالب مقاله در موضوع کتابداری و اطالعرسانی منتشر شده است .این مقاله و

کتابها عبارتاند از :سرو سربلند :خاطرات پوری سلطانی ،مادر کتابداری نوین ایران ()۱۳9۴؛ شمع خِرد :مصاحبة تاریخ
شفاهی با کامران فانی ()۱۳9۵؛ دُرّ دانش :مصاحبة تاریخ شفاهی با دکتر عباس حرّی ()۱۳9۵؛ ستارة فروزان :مصاحبة تاریخ
شفاهی با نوشآفرین انصاری ()۱۳9۶؛ دلسپرده به کودکان :مصاحبة تاریخ شفاهی با ثریا قزلایاغ ()۱۳9۶؛ و راه روشن:
مصاحبة تاریخ شفاهی با منصوره راعی ()۱۳99؛ مصاحبه با استاد عبدالحسین حائری ()۱۳9۵

از سال  ۱۳9۴انتشار دوفصلنامة پژوهشهای تاریخ شفاهی ( 2با نام پیشین دوفصلنامة تاریخ شفاهی) آغاز شد .در این نشریه،
عالوهبر انتشار مقالههایی در موضوع مباحث نظری و عملی تاریخ شفاهی ،کتابهای شمع خِرد ( ،)۱۳9۶دُرّ دانش (،)۱۳9۶
ستارة فروزان ( )۱۳9۷و دلسپرده به کودکان ( )۱۳9۷بهاختصار معرفی شدند .همچنین با ظهور رسانههای جدید ،اندیشة
انتشار مصاحبهها در قالبهای نو مطرح شد و فصلنامة صدا ،جنگ خبری تاریخ شفاهی  ۳و مجموعة صدای ماندگار  ۴منتشر
شد که حاوی اخبار تاریخ شفاهی در ایران و جهان ،معرفی طرحهای تاریخ شفاهی و بخشهای کوتاهی از فایل صوتی
مصاحبهها با عنوان «یاد کودکی» بود.
از سال  ۱۳99پادکستهای «صدای کتابدار» منتشر شد .در این پادکستها صدایِ کتابدارانی که مصاحبة آنان منتشر شده است،
به همراه خاطرات مصاحبهکنندگان از روند انجام مصاحبه به گوش عالقهمندان میرسد و پادکستهای معرفی کتابهای
دلسپرده به کودکان )۱۳99( ۵و دُرّ دانش ( ۶)۱۳99از جمله موارد منتشرشده است.

روش پژوهش
رویکرد پژوهش حاضر کیفی و روش پژوهش تحلیل محتوا است .تحلیل محتوای کیفی را میتوان نوعی روششناسی تحقیق
در خدمت تفسیر محتوایی دادهها دانست .با تحلیل کیفی میتوان یک رویکرد تجربی ،روششناسانه و کنترلشده را مطالعه
کرد .تحلیل محتوای کیفی به محققان اجازه میدهد اصالت و حقیقت دادهها را با روش علمی تفسیر کنند .این روش یکی از
مهمترین روشهای شناسایی دادهها ،با توجه به موضوع ،شرایط و هدف پژوهش است (تبریزی :۱۳9۳ ،ص .)۱۰۸
براساس جدول  ،۱مصاحبهشوندگان در طرحهای چهارگانه جامعه پژوهش را دربر میگیرند .تعداد شخصیتها ،تعداد
جلسات و مدت مصاحبه به تفکیک طرحهای تاریخ شفاهی سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران ،آموزش کتابداری و
اطالعرسانی در ایران ،شورای کتاب کودک و انجمنهای کتابداران ایران در جدول آمده است.
در این پژوهش ،محتوای مصاحبههای تاریخ شفاهی تجزیهوتحلیل شد .پس از مرور دادههای حاصل از طرحهای
تاریخ شفاهی ،مؤلفههای قابل استنباط از میان گفتههای کتابداران تحلیل شد؛ مانند نظم ذهنی ،کار گروهی ،عشق به حرفه،
دقت ،ژرفنگری ،و مدیریت اطالعات .این شاخصها در مصاحبههای تاریخ شفاهی بررسی شد و به تناسب ،مصداقهای آن
1. http://www.nlai.ir
2. http://joralh.nlai.ir/
3. https://www.nlai.ir/quarterly
4. https://www.nlai.ir/voice-1
5. https://portals.nlai.ir/exh/podcasts/ghezelayagh.mp3
6. https://portals.nlai.ir/exh/podcasts/horri.mp3
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از گفتههای راویان نوشته شد .بهدلیل رعایت الزامات حقوقی و اخالقی در تاریخ شفاهی ،مصادیق از میان مصاحبههایی
انتخاب شد که پس از کسب اجازه از راویان یا پس از فوت آنان ،با رضایت خانوادههایشان در قالب کتاب چاپ و منتشر شده
است.
جدول  -1جامعة پژوهش :مصاحبهشوندگان در طرحهای تاریخ شفاهی کتابداری و اطالعرسانی
جامعة پژوهش

تعداد شخصیتها

تعداد جلسات

مدت (دقیقه)

مدت (ساعت)

تاریخ شفاهی سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران

2۸

۵۶

۴29۰

۷۱/۵

تاریخ شفاهی آموزش کتابداری و اطالعرسانی در ایران

۱۷

29

2۵۵2

۴2/۵۳

تاریخ شفاهی شورای کتاب کودک

۱۸

۴2

۳۷۳2

۶2/2

تاریخ شفاهی انجمنهای کتابداران ایران

۱۱

۱۳

9۱۳

۱۵/۵۵

جمع کل

۷۴

۱۴۰

۱۱۴۸۷

۱9۳

یافتههای پژوهش
پس از تحلیل محتوایی مصاحبههای تاریخ شفاهی کتابداری و اطالعرسانی (علم اطالعات و دانششناسی) در سازمان اسناد و
کتابخانة ملی ایران ،یافتههای زیر به دست آمد:
تاریخ شفاهی سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران
در این طرح با  2۸شخصیت شامل کارشناسان ( ۸نفر) ،مدیران ( ۱۴نفر) و اعضای هیئتعلمی ( ۶نفر) ،در  ۵۶جلسه ،بهمدت
 ۷۱/۵ساعت مصاحبه شد .از تحلیل دقیق محتوای مصاحبههای این طرح (جدول  )2موارد زیر استنباط شد:
پیشینه شکلگیری سازمان ،عملکرد و فعالیتهای تخصصی ،رشد و ارتقای سطح فعالیتهای پژوهشی ،وضعیت سازمان زمان
ادغام در مقاطع مختلف و. ...
بررسی روایتها نشان داد کتابخانة ملی تا پیش از ادغام با مرکز خدمات کتابداری ،با استانداردهای جهانی فاصله زیادی
داشت و پس از آن ارتقا یافت .ادغام مرکز مدارک فرهنگی انقالب اسالمی و سازمان اسناد ملی با کتابخانة ملی در سالهای
اخیر ،ضمن ایجاد چالشهای متعدد ،زمینهساز تحوالت مختلفی در موضوعهای پژوهش ،آموزش و ارائة خدمات فنی به سایر
کتابخانهها و مراکز آرشیوی شد.
جدول  -۲یافتههای حاصل از طرح تاریخ شفاهی سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران
ردیف

سرفصل

زیرمجموعه
چگونگی تأسیس و توسعة مرکز خدمات کتابداری

پیشینة شکلگیری سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران
۱

فعالیت سازمان اسناد ملی ایران در سالهای اولیه تأسیس
جایگاه اسناد ملی و کتابخانة ملی در تشکیالت دولت
پیشینة توجه به اطالعرسانی در کتابخانه
نظریات کارشناسی درخصوص ادغام این سازمانها

2

وضعیت سازمان زمان ادغام در مقاطع مختلف

۳

بررسی فعالیتهای تخصصی سازمان

وضعیت کتابخانه پس از ادغام با مرکز خدمات کتابداری
تغییرات بعد از ادغام کتابخانة ملی و سازمان اسناد ملی
واسپاری منابع و گردآوری آثار
سازماندهی بایگانیهای سازمانها و مؤسسات دولتی
اطالعرسانی و پاسخگویی به مراجعان
آمادهسازی و تدوین آثار مرجع نظیر دایرهالمعارف کتابداری
عضویت کتابداران درمقام هیئتعلمی
توجه به پژوهشهای ایرانشناسی و اسالمشناسی

۴

رشد و ارتقای سطح فعالیتهای پژوهشی

کیفیت انتشارات در حوزههای کتابداری ،اطالعرسانی ،آرشیو و نسخ خطی
نیازمندیهای سازمان برای دستیابی به استانداردهای جهانی

روایت از روزن گفتوگو :تحلیل طرحهای تاریخ شفاهی کتابداری و اطالعرسانی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران/صالحی
ردیف

سرفصل

۵

عملکرد سازمان در دهههای فعالیت

زیرمجموعه
تأثیر آموزههای ایفال در کتابداری ایران
ارتباط سازمان با سایر مراکز پژوهشی
اعمال سیاستگذاری بهنسبت سایر کتابخانهها و مراکز آرشیوی
وضعیت پردازش و ساماندهی اطالعات
اجرای برنامههای بلندمدت در نیل به اهداف سازمانی

تاریخ شفاهی آموزش کتابداری و اطالعرسانی در ایران
در این طرح با  ۱۷شخصیت ،شامل اعضای رسمی هیئتعلمی ( ۴نفر) و اعضای غیررسمی ( ۱۳نفر) ،در  29جلسه به مدت
 ۴2/۵۳ساعت مصاحبه شد .بعد از تحلیل دقیق محتوای مصاحبهها (جدول  ،)۳موارد زیر بهدست آمد:
سیر پیشرفت آموزش کتابداری و اطالعرسانی ،مدیریت گروههای آموزشی ،اطالعرسانی و اطالعشناسی ،فعالیتهای مراکز
اطالعرسانی ،شیوههای تدریس ،آموزش دانششناسی و . ...
تحلیلها نشان داد که آموزش کتابداری نوین با تشکیل دورههای کوتاهمدت آغاز شد و نخستین درس دانشگاهی کتابداری در
دانشسرای عالی تدریس شد .رشتة کتابداری در مقطع کارشناسی ارشد درنتیجة کوششهای استادان آمریکایی ،تالشهای ایرج
افشار و منوچهر افضل در دانشگاه تهران راهاندازی شد.
جدول  -۳یافتههای حاصل از طرح تاریخ شفاهی آموزش کتابداری و اطالعرسانی در ایران
ردیف

سرفصل

۱

سیر پیشرفت آموزش کتابداری و اطالعرسانی در ایران

2

مدیریت گروههای آموزشی

۳

اطالعرسانی و اطالعشناسی

زیرمجموعه
انواع دورههای آموزشی
آموزش دانششناسی
گروههای کتابداری و اطالعرسانی در دانشگاهها
استادان تأثیرگذار
مقطع دکتری کتابداری و اطالعرسانی
برنامههای درسی
ترجمه و تدوین متون آموزشی
نوآوری در برنامهها
شیوههای تدریس
گرایشهای کتابداری
کتابداری و بازار کار
مراکز اطالعرسانی مرتبط با دانشگاهها
فعالیتهای مراکز اطالعرسانی
نظام ملی اطالعرسانی
گسترش حوزة اطالعشناسی
تبادل و اشتراک اطالعات

تاریخ شفاهی شورای کتاب کودک
در این طرح با  ۶نفر از اعضای هیئتمدیره و  ۱2نفر از اعضای شورا ،در  ۴2جلسه ،به مدت  ۶2/2ساعت مصاحبه شد .بعد
از تحلیل محتوای مصاحبهها (جدول  )۴موارد زیر استنباط شد:
تاریخ شورای کتاب کودک ،معرفی ادبیات کودک و نوجوان ایران ،پیشینة آموزش ادبیات کودک ،پژوهش در موضوع ادبیات
کودک ،فرهنگنامة کودکان و نوجوانان ،کتابداری اجتماعی و. ...
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بررسی روایتها نشان داد که شورای کتاب کودک  ۱از سال  ۱۳۴۱برای شکوفایی ادبیات ایرانیِ کودکان و نوجوانان و بهبود
آثار برای این گروه سنی شکل گرفت .شورا یکی از اعضای فعال دفتر بینالمللی کتاب برای نسل جوان  2است و در راستای
اهداف آن فعالیت میکند .انتشار مجلدات فرهنگنامة کودکان و نوجوانان ۳نیز بهمنزلة مهمترین اثر مرجع برای این گروه سنی با
مدیریت شورای کتاب کودک دنبال میشود.
جدول  -۴یافتههای حاصل از طرح تاریخ شفاهی شورای کتاب کودک
ردیف

سرفصل

۱

تاریخ شورای کتاب کودک

2

معرفی ادبیات کودک و نوجوان

زیرمجموعه
شکلگیری شورا
مؤسسان
اعضای شورا
دهههای فعالیت
حامیان و دوستداران
روابط بینالملل
گروههای بررسی
پیشینة آموزش ادبیات کودک
پژوهش در حوزة ادبیات کودک
معرفی نویسندگان ،مترجمان و تصویرگران ایرانی
همکاری با دفتر بینالمللی کتاب برای نسل جوان ()IBBY
خدمات کتابخانه برای کودکان و نوجوانان
توجه به بازیهای ایرانی
کارگاههای آشنایی با ادبیات کودک
خدمات برای افراد معلول و نابینا

کتابداری اجتماعی
۳

کتابخانه برای مهمانشهرها (مهاجران)
کتابخانة کانون اصالح و تربیت
طرح خورجین کتاب
ویژگیهای خاص
سیاستگذاریها
ابعاد پژوهشی و علمی

۴

فرهنگنامة کودکان و نوجوانان

روزآمدسازی محتوا
پشتیبانان
جایگاه فرهنگنامه در جامعه
پیشرفت انتشار مجلدات
فعالیتهای جنبی

1. http://cbc.ir/
)2. International Board Books for Young People (IBBY
3. https://www.farhangnameh.com/

80

روایت از روزن گفتوگو :تحلیل طرحهای تاریخ شفاهی کتابداری و اطالعرسانی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران/صالحی

تاریخ شفاهی انجمنهای کتابداران ایران
در این طرح با  ۱۱نفر شامل :اعضای هیئتعلمی ( ۶نفر) و اعضای انجمن ( ۵نفر) ،در  ۱۳جلسه ،به مدت  ۱۵/۵۵ساعت
مصاحبه شد .در تحلیل محتوای مصاحبهها (جدول  )۵موارد ذیل بهدست آمد:
پیشینة تأسیس انجمن ،اهداف و انگیزهها ،خبرنامة انجمن ،خدمات داوطلبانه ،تشکیل نشستهای تخصصی ،برگزاری
کنگرههای علمی و . ...
تحلیلها نشان داد که «انجمن کتابداران ایران» از سال  ۱۳۴۵به موارد پیشِ رو توجه کرده است :اعتالبخشیدن به کتابداری
ایران از طریق ترویج و آموزش کتابداری نوین ،شناساندن اهمیت حرفة کتابداری و باالبردن مقام کتابداران ایرانی .پس از
گذشت سالها از خاموششدن چراغ انجمن (سال « ،)۱۳۶۰انجمن کتابداری و اطالعرسانی ایران» ۱درحکم یک انجمن علمی
از سال  ۱۳۷9فعالیت خود را آغاز کرد .همکاری با نهادهای اجرایی ،علمی و پژوهشی ،ارائة خدمات آموزشی ،ترغیب
پژوهشگران و تجلیل از استادان ممتاز و تشکیل همایشهای علمی از جمله اقدامات این انجمن است.
جدول  -۵یافتههای حاصل از طرح تاریخ شفاهی انجمنهای کتابداران ایران
ردیف

سرفصل

زیرمجموعه
پیشینة تأسیس انجمن
مؤسسان

انجمن کتابداران ایران ()۱۳۶۰ -۱۳۴۵
۱

اهداف و انگیزهها
کمیتههای چهارگانه
انتشارات
خبرنامة انجمن
خدمات داوطلبانه
ارتباط با مجامع بینالمللی
شرکت در کنفرانسهای ایفال
بومیسازی آموزههای ایفال در ایران
برنامهها و خطمشیها
بهرهمندی از تجربیات پیشکسوتان
تشکیل نشستهای تخصصی
برگزاری کنگرههای علمی

2

انجمن کتابداری و اطالعرسانی ایران ( -۱۳۷9تاکنون)

مشارکت کتابداران جوان
برگزاری کارگاههای آموزشی
حامیان انجمن
بازتاب فعالیتهای انجمن

1 .https://ilisa.ir/
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درمجموع با  ۷۴شخصیت ،در  ۱۴۰جلسه ،بهمدت  ۱9۳ساعت مصاحبه شد؛ البته با  ۱۷شخصیت ،از جمله پوری سلطانی،
نوشآفرین انصاری ،عباس حرّی ،ثریا قزلایاغ و کامران فانی در بیش از یک طرح مصاحبه شد؛ بنابراین جلسات مصاحبه در
طرحهای موضوعمحور ،به تفکیک در آمار طرحهای چهارگانه نوشته شد .آمار توصیفی طرحهای تاریخ شفاهی براساس تعداد
مصاحبهشوندگان (شکل  )۱و تعداد جلسات مصاحبه (شکل  )2نشان داد که تاریخ شفاهی سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران
(کارشناسان ،مدیران و اعضای هیئتعلمی) در باالترین سطح ،شورای کتاب کودک (اعضای هیئتمدیره و اعضای شورا) در
رتبة بعدی ،آموزش کتابداری و اطالعرسانی (اعضای رسمی هیئتعلمی و مدرسان غیررسمی) پس از آن و انجمنهای
کتابداران (اعضای هیئتمدیره و اعضای انجمن) در جایگاه آخر قرار دارد.

شکل  -1آمار توصیفی طرحهای تاریخ شفاهی کتابداری و اطالعرسانی براساس تعداد مصاحبهشوندگان

شکل  -۲آمار توصیفی طرحهای تاریخ شفاهی کتابداری و اطالعرسانی براساس تعداد جلسات مصاحبه

بنیانگذاری کتابداری نوین در ایران ،همزمان با تأسیس رشتة کتابداری در مقطع کارشناسیارشد در دانشگاه تهران و
شکلگیری مرکز خدمات کتابداری همچنین گذر از کتابداری سنتی به مدرن با تأکید بر تدوین آثاری نظیر سرعنوانهای
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موضوعی فارسی ،فهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان ،نشانة مؤلف فارسی ،فهرستگان ایران ،دایرهالمعارف کتابداری و
اطالعرسانی و گسترش ردهبندی دیوئی و کنگره مواردی هستند که براساس تحلیل محتوای طرحهای تاریخ شفاهی ،به آنها
توجه شده است .همچنین سیر تحول آموزش کتابداری ،تأثیر نشستهای ایفال در کتابداری ایران ،گرایشهای کتابداری و...
بهمنزلة دادههای طرحهای تاریخ شفاهی تبیین شد.
قابلیتهای تاریخ شفاهی بهدور از تکلف نوشتاری ،با ایجاد محیطی صمیمی و طرح سؤاالت مناسب ،از زوایای گوناگون به
رشد و شکوفایی کتابداری نوین در ایران پرداخت؛ اینکه نخستین فارغالتحصیالن کتابداری و بنیانگذاران مراکز آموزشی و
پژوهشی با چه روحیه و انگیزهای پای در این راه نهادند ،با چه مشکالتی دستوپنجه نرم کردند و کدام عوامل در موفقیت
آنان نقش بسزایی داشت .تالش کتابداران و نقش ویژگیهای شخصیتی آنان که از روزن روایتهای شفاهی درک میشود (که
از ویژگیهای ممتاز روش پژوهشی تاریخ شفاهی است) ،عالقهمندان را به درک درستی از فرازونشیبهای شکوفایی این علم
رهنمون میسازد.
در ادامه مؤلفههای استخراجشده از محتوای مصاحبه با کتابداران (شکل  )۳و بررسی این مؤلفهها ،در دو بخش ویژگیهای
شخصیتی و مشارکت در کار آمده است:
عشق به کتاب و
کتابخوانی
شیوههای
تدریس

نخستین آثار
مرجع

تاثیر
کنفرانسهای
ایفال بر
کتابداری ایران

ویژگیهای
رشته کتابداری

مشارکت و
کار جمعی

یافتههای
پژوهش

انجمن
کتابداران و
باور به خدمات
داوطلبانه

نظم ذهنی و
برنامه ریزی

سخاوت
کتابدارانه
کتابداری
اجتماعی

نوآوری و
خالقیت

شکل  -۳یافتههای پژوهش

ویژگیهای شخصیتی
عشق به کتاب و کتابخوانی
پرسوجو درباب این موضوع که «چطور به کتابداری عالقهمند شدید» ،یکی از مباحثی است که در طرحهای تاریخ شفاهی از
کتابداران پرسیده میشود؛ اینکه آیا نفسکشیدن در محیطی مملو از کتاب انرژیبخش است؟ و عالقه به کتاب موجب ورود
آنان به رشتة کتابداری شده است یا نه؟ اشتیاق به کتابخوانی میتواند انگیزههای درونی یا بیرونی داشته باشد؟ نوشآفرین
انصاری از کتابداران برجستة ایرانی بیان میکند بهرغم اینکه 2۴سال ابتدای زندگیاش بهدلیل شغل پدرش در کشورهای
مختلف گذشته است ،ولی یکی از سرگرمیهایی که همواره والدین برایش فراهم میکردند ،کتابخوانی و رفتن به کتابخانه
بوده است (انصاری :۱۳9۶ ،ص  .)۳9این روایت نشان میدهد که انگیزة بیرونی نقش مهمی در عالقهمندی وی به کتاب
داشت و آیندة شغلی او را رقم زد.
بسیاری از اشخاصی که به دنیای کتابخوانی قدم گذاشتند ،هیچ محرک بیرونی در این زمینه نداشتند .کامران فانی از نخستین
اعضای هیئتعلمی مرکز خدمات کتابداری ،عالقهاش را به کتاب از دوران دبستان ،چنین توصیف کرده است« :وقتی در سن
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شش سالگی به دبستان رفتم ،از روز اول کتابخوان بودم و این هم از عجایب است که مثالً یکی به کتاب عالقهمند است و
دیگری عالقهمند نیست .خانوادهام اهل کتاب نبودند .برایم هیچ انگیزة بیرونی وجود نداشت و امکاناتی هم مهیا نبود» (فانی،
 :۱۳9۵ص .)2۵
دکتر عباس حرّی ،از اعضای هیئتعلمی گروه کتابداری و اطالعرسانی دانشگاه تهران ،که در خانوادهای روحانی رشد یافته
بود ،در دوران دبستان ،هنگام تحصیل در مشهد ،با کتابهای موجود در کتابخانة پدرش ،که بیشتر خطی و چاپسنگی بود،
انسوالفت پیدا کرد و بهرغم اینکه متوجه بسیاری از مفاهیم نوشتهشده در کتابها نمیشد ،کتابها را با شور زیاد ورق میزد
و لذت میبرد .این اشتیاق بعدها در دوران نوجوانی و جوانی او نیز ادامه یافت .دکتر حرّی عالقه به کتاب و کتابخوانی را
چنین شرح داده است« :من از دورة ابتدایی با کتابهای پدرم آشنا شدم و با اینکه از بسیاری از آنها سردر نمیآوردم ،ولی
عالقه داشتم البالی کتابها بگردم .هیچ یادم نمیرود که لغتنامة مجمعالبحرین را از طریق کتابخانة پدرم شناختم که ویژگی
خاصی در میان لغتنامهها دارد» (حرّی :۱۳9۵ ،ص .)2۶
یکی از ویژگیهای تاریخ شفاهی این است که راویان از دیدگاه خودشان به یک رویداد واحد نگاه میکنند و پژوهشگران
میتوانند از خالل پاسخهای راویان و تعدد روایتها ،نانوشتههای تاریخی را کشف کنند .برای مثال از مقایسة روایتهای ثریا
قزلایاغ و نوشآفرین انصاری ،دو تن از استادان پیشکسوت کتابداری ،دو نوع زبان و لحن خاص استنباط میشود .قزلایاغ
وقایع را با لحنی انتقادی و زبانی تجویزی و آسیبشناسانه به تصویر میکشد و انصاری همان رویدادها را با لحنی عاطفی و
توصیفی بیان میکند.
نظم ذهنی و برنامهریزی
از روزنِ این گفتوگوها نظم ذهنی ،دقت ،برنامهریزی و نگاه وحدتبخش کتابداران استنباط میشود .بعضی از اشخاص
داشتن این روحیه را ذاتی میدانند و تأکید دارند در طول دوران کتابداربودن ،آن را رشد دادهاند .در مقابل ،عدهای داشتن این
ویژگیها را اکتسابی میدانند؛ اینکه بهواسطة سالها کار به زیور آن آراسته شدهاند.
انصاری نظم ذهنی و نگاه وحدتبخش سلطانی را در زمینة تدوین آثاری که در مرکز خدمات کتابداری به جامعة کتابداری
عرضه شده است ،چنین توصیف میکند« :نگاه پوری سلطانی وحدتبخش است ،مانند کتاب سرعنوانهای موضوعی فارسی
که تألیف آن باعث شد تا کتابداران در سراسر ایران به وحدت رویه برسند» (انصاری :۱۳9۶ ،ص .)۱۴۴
برنامهریزی عامل دیگری است که در نهان کتابداران نهادینه شده است .مدرسان کتابداری تالش کردند تا دانشجویان را با
مقدمات فراگیری این دانش آشنا کنند؛ اینکه نظم در تمام مراحل کار کتابداری موجب شکوفایی آن میشود و نتایج مطلوبی به
بار میآورد .ثریا قزلایاغ ،نخستین مدرس ادبیات و کتابخانههای کودک و نوجوان در دانشگاه تهران ،استاد کتابداری را چنین
توصیف کرده است:
«استادی که برای دو ساعت کالس برنامهریزی دارد ،دانشجو از همان لحظهای که وارد میشود میفهمد که این معلم در
درسش جدی است و برنامهریزی دارد .اگر به او مقاله بدهید ،وجبی تصحیح نمیکند یا اگر کار عملی میدهید ،نمیبرد کنج
خانهاش بگذارد و همینطوری یک نمره بدهد ،بلکه مو را از ماست بیرون میکشد» (قزلایاغ :۱۳9۶ ،ص .)۷۸
تجربة انتشار مصاحبه با کتابداران نشان داد آنان همانقدر که در زمان انجام مصاحبه در بیان روایتها دقت دارند و نظم
تاریخی را رعایت می کنند ،در زمان بازبینی متن مصاحبه نیز وسواس خاصی در مستندسازی روایتها دارند.
سخاوت کتابدارانه
استادان پیشکسوت با عالقه در مسیر اجرای روشهای نوین گام برداشتند .در دهة  ،۱۳۶۰که مرکز خدمات کتابداری با
کتابخانة ملی ایران ادغام شد ،کارشناسان این مرکز با مشکالت فراوانی مواجه شدند؛ مسائلی که فقط بهمدد عشق وافر و
تواضع کتابدارانة آنان مرتفع شد .روایتی از نخستین روزهای ادغام این مرکز نشاندهندة روحیة منعطف کتابداران است« :پس
از ادغام مرکز خدمات کتابداری و کتابخانة ملی ،دیدیم به قطر یک سانتیمتر خاک روی قفسههای کتابخانه است و فضلة
پرنده و مار و عقرب دارد .جوانهای امروز باور نمیکنند که من ،زهرا شادمان و ماندانا صدیق بهزادی از خانه وسایل
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شستوشو مثل سطل ،اسکاچ ،رایت و پودر میآوردیم ،آستینهایمان را باال میزدیم و قفسهها را تمیز میکردیم .آن زمان
کتابخانة ملی فقط یک نظافتچی داشت» (سلطانی :۱۳9۴ ،ص .)۶۸
دبیر شورای کتاب کودک ،که به استادِ استادان شهرت دارد ،فروتنی کمنظیری دارد .کالسهای درس او مکانی برای تبادل
دانش و اطالعات است و استاد و شاگردی در آن مطرح نیست .توصیف او از ویژگیهای یک کتابدار ،که در فرازی از
مصاحبه آمده است ،آیینة تمامنمای شخصیت اوست:
«یکی از مهمترین ویژگی های کتابدار این است که نسبت به هیچ چیزی بخیل نیست .کتابدار نه در مالش ،نه در جانش ،نه در
سالمتیاش و نه در اطالعاتی که دارد و میتواند به دیگران انتقال دهد ،بخل نمیورزد .من هیچوقت باور نمیکنم که چیزی را
بلدم و کاری را خوب انجام میدهم .من احساس میکنم که همهچیز به دالیلی از من میگذرد و من یک راه عبور هستم ،من
نه شروعکننده و نه پایاندهنده هستم» (انصاری :۱۳9۶ ،ص .)۱2۰
نوآوری و خالقیت
پیش از شکلگیری کتابداری نوین ،جامعة ایران نگاه تخصصی به فرایندهای مرتبط با کتابداری نداشت؛ بنابراین نوآوری در
پژوهش ،با توجه به شرایط آن زمان ضروری به نظر میرسید .یکی از مصاحبهشوندگان هدف از ادامة تحصیل در رشتة
کتابداری را چنین بیان کرد« :من با این هدف وارد رشتة کتابداری شدم که کلیشهها را تغییر دهم یا حداقل در مورد آنها تردید
و تأمل کنم و از افراد دیگر بخواهم که تأمل کنند و به بازنگری بپردازند؛ البته چه بسا بازنگری بعد از گردش و حرکت،
مجدداً به همان نقطة آغاز برسد ولی این ،دستکم از طریق پژوهش حاصل میشود تا اقتباس صِرف» (حرّی :۱۳9۵ ،ص .)۳۸
گروه کتابداری دانشگاه تهران در دوران مدیریت اشخاص مختلف ،نوآوریهای خاصی در زمینة جذب استادان داشت که در
تقویت فرایند آموزش گروه تأثیر بسزایی داشت .یکی از راویان بهکارگیری تدابیری برای تقویت گروه را بدینشکل شرح داده
است« :هر چقدر امکان استفاده از استادان غیرهیئتعلمی گروه کمتر بشود ،حیات رشتة کتابداری کمرنگ و کیفیت کار
ضعیفتر میشود .درواقع همانند یک فعالیت بیرونی است که به نتیجهگیریها ،بحثها ،چراییها و چگونگیها تبدیل
میشود .اگر مدرس خارج از دانشگاه نداشته باشیم ،کالس پویایی نخواهد داشت» (انصاری :۱۳9۶ ،ص .)۱۱۳
ابتکارات شورای کتاب کودک که از دهة۱۳۴۰ش ۱9۶۰ /فعالیتش را آغاز کرد ،ضمن اینکه موجب معرفی آثار ایرانی به
جشنوارههای بینالمللی شد ،تحوالت گستردهای را در تأسیس و مدیریت کتابخانههای کودک و نوجوان ایجاد کرد .بهرغم
اینکه در حال حاضر نیز کتابخانههای آموزشگاهی جایگاه خود را در نظام آموزشوپرورش ایران پیدا نکرده است ،اما
تالش های شورای کتاب کودک دستاوردهای ارزشمندی را برای این گروه سنی به ارمغان آورده است .در یکی از روایتها در
زمینه تجربههای راه اندازی کتابخانه برای کودکان و نوجوانان چنین اشاره شده است« :کار برای کودکان و نوجوانان برایمان
بسیار مهم است و در شورا به آن فکر میکنیم .ما میخواهیم تأسیس کتابخانههای مختلف را تجربه کنیم .کتابخانة اردوگاهها،
نابینایان ،کمبینایان و کانون اصالح و تربیت را تجربه کردیم و االن روی کتابخانه برای بچههای کار فکر میکنیم و این موضوع
برایمان بسیار مهم است» (انصاری :۱۳9۶ ،ص .)۱۷2
شکلگیری مرکز خدمات کتابداری در سال  ،۱۳۴۷مقارن با فارغالتحصیلی نخستین دانشجویان کتابداری ،یکی از اقدامات
نوآورانه در عالم کتابداری بود و فعالیتهای زیربنایی مهمی در این مرکز به ثمر رسید؛ از جمله فهرستنویسی و ردهبندی
منابع ،گسترش ردهبندی دیویی و کنگره ،نشانة مؤلف فارسی و فهرستگان ایران .بسیاری از دانشآموختگان کتابداری جذب
این مرکز شدند و به عضویت هیئتعلمی آن درآمدند .استاد پوری سلطانی که همراه با جان هاروی ( ۱استاد آمریکایی دانشگاه
تهران) این مرکز را تأسیس کرد ،ضرورت ایجاد آن را همزمان با تأسیس مرکز مدارک علمی ،چنین توصیف کرده است« :من و
هاروی در سه چهار جلسه در وزارت علوم از این عقیده دفاع کردیم که اگر مرکز خدمات کتابداری ایجاد نشود ،مرکز مدارک
علمی شکل نمیگیرد و اگر هم ایجاد شود ،بیپایه و اساس میشود .باالخره معاونان وزارتخانه را متقاعد کردیم تا این دو
مرکز با هم تأسیس شوند و بهصورت برادر ،کار کنند» (سلطانی :۱۳9۴ ،ص .)۴۳
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مشارکت در کار
روحیة کار جمعی
اطالعات کتابداران بنابر ویژگیهای شغلی آنان بهروز است .آنها با گروههای مختلف اجتماع سروکار دارند و باید از انتشار
آخرین آثار علمی مطلع باشند .همچنین بهدلیل اینکه بیشتر فعالیتهای مرتبط با علوم کتابداری و اطالعرسانی بهصورت
فرایندی است و به شکل گروهی به ثمر مینشیند ،روحیة کار جمعی در کتابداران و مدرسان آن وجود دارد و تالش میکنند
فعالیت جمعی را به اقدام فردی ترجیح دهند و در ایجاد روحیة مشارکت در جوانان بکوشند .کتابداران پیشرو در ایران نسلی
تکرارنشدنی بودند و میراث ارزشمندی را برای آیندگان برجای نهادند .استفاده از ضمیر «ما» در مصاحبه با کتابداران،
نشاندهندة اعتقاد آنان به کار گروهی است .پوری سلطانی ،که مرکز خدمات کتابداری را بهمنزلة مؤسسهای پژوهشی تأسیس
کرد و بعدها در رشد و تعالی آن کوشید ،در جایجای مصاحبهاش از اجرای طرحهای گروهی که به نتایج مطلوبی رسید
سخن میگوید .سلطانی ،که از پیشگامان کتابداری نوین در ایران است ،روحیة مشارکت برای پیشرفت کتابداری نوین را
چنین توصیف میکند:
«همة کارهایی که در مرکز خدمات کتابداری و بعدها در کتابخانة ملی ایران انجام شد ،بهصورت گروهی و با همکاری
کارشناسان و اعضای هیئتعلمی آن به ثمر رسید .آنچه منتشر شده ،حاصل پژوهش همة آنان است و نام خودشان نیز بر روی
کارهایشان نوشته شده است» (سلطانی :۱۳9۴ ،ص .)۳۴
افزونبراین ،مدیریت مشارکتی در گروههای کتابداری در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و نیز کتابخانهها ،به مدد ابتکار
کتابداران توانمند انجام شده است .این نوع مدیریت ،از یکجانبهنگری جلوگیری کرده و موجب اجرای سیاستهای صحیح
در مجموعههای مربوطه شده است .انصاری ،که سالها مدیریت گروه کتابداری و اطالعرسانی دانشگاه تهران را عهدهدار بود،
مدیریت مشارکتی را در گروه اجرا کرد و توفیق یافت .در این نوع مدیریت ،برنامهها جرح و تعدیل میشد و دانشجویان با
طیف گستردهای از دیدگاههای مدیریتی در عمل آشنا میشدند که خود نیز نوعی درس قلمداد میشد.
شورای کتاب کودک نیز از جمله مراکزی است که بهصورت مشارکتی مدیریت میشود .اجرای این روش موجب پویایی این
مجموعه شده است؛ به نحوی که هرساله ،همانند یک دانشگاه ،نیروی پژوهشی و نیز کتابدار کتابخانههای کودک و نوجوان
تربیت میکند .همین روحیه در مراکزی مانند مؤسسة پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ،که از درون شورای کتاب کودک متولد
شده و رشد کردهاند ،نمایان است و اجرا میشود .دبیر شورای کتاب کودک این شیوه از مدیریت را چنین توصیف کرده است:
«من در شورا شکلی از مدیریت مشارکتی را تجربه کردهام که در سازمانهای مردمنهاد بسیار کارآمد است .مدیریت مشارکتی
به این معنا است که از هیئتمدیره تا پائینترین سمت در سازمان ،همه میتوانیم در همة زمینهها فکر کنیم ،پیشنهاد دهیم،
تصمیم بگیریم و کار انجام دهیم» (انصاری :۱۳9۶ ،ص .)۱۷۰
بنابراین ایجاد روحیة مشارکت همواره مدنظر بنیانگذاران کتابداری نوین بوده است .این مشارکت در سطوح مختلف
کارشناسی و مدیریتی دستاوردهای ارزشمندی را به ارمغان آورده است .همة آثار مرجع و فعالیتهای بنیادین در این موضوع
با بهرهمندی از دیدگاههای مشترک کارشناسان و استادان به سرانجام رسیده است.
شیوههای تدریس
رشتة کتابداری و اطالعرسانی در مقطع کارشناسی ارشد ،که دورهای دوساله داشت ،با اهداف پیش ِرو تأسیس شد :آموزش
نیروی انسانی متخصص که توانایی مدیریت کتابخانهها را دارا باشند و نیز تعلیم به افرادی که عهدهدار راهاندازی دورههای
کتابداری در بخش علوم کتابداری دانشگاههای ایران شوند .سرفصلهای درسی در سالهای اولیة شکلگیری گروه تحت تأثیر
نظام کتابداری آمریکایی ـ انگلیسی قرار داشت .آن زمان متون درسی کتابداری به فارسی ترجمه نشده بود و درسها به زبان
انگلیسی فراگرفته میشد .بعدها متون و منابع مرجع ترجمه شد و در بسیاری از موارد مطابق با نیاز کتابداری ایران بومیسازی
شد.
نکتهای که از طرحهای تاریخ شفاهی استنباط شد ،این است که طبعاً بعضی از درسها در مقاطع کاردانی ،کارشناسی و
کارشناسی ارشد تکرار میشوند؛ یعنی درسی که در دورة کاردانی خوانده شده ،کموبیش در لیسانس و فوقلیسانس هم تکرار
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میشود .پیشکسوتان کتابداری بارها برای ایجاد تغییر در سرفصلهای درسی این رشته تالش کردهاند .آنان با اعتقاد به
وظیفهای که در زمینة آموزش کتابداری و اطالعرسانی برعهده دارند ،با شیفتگی به معلمی ،به تدریس دانستهها و تربیت نسلی
انسانساز همت گماشتند .مدرسان تربیت پژوهشگر و یاددادن شیوههای آموختن به آنان را امری مقدس تلقی میکنند .یکی از
استادان کتابداری چنین استنباطی از ارتباط معلمی و کتابداری دارد« :معلم خوب هرگاه کتابدار خوبی هم باشد یا کتابدار هر
وقت به زیور معلمی آراسته باشد ،توفیقی دوچندان خواهد داشت» (انصاری :۱۳9۶ ،ص .)۸۰
در زمینة روشهای مختلف تدریس در دانشگاهها و مراکز آموزش کتابداری ،معیارهای مختلفی مدنظر استادان قرار گرفت.
استادانی که در آمریکا تحصیل کرده بودند ،برگزاری کارگاههای عملی برای دانشجویان کتابداری را ضروری میدانستند و بر
استفاده از این روش تأکید داشتند .کتابداری دانشی است که برای کاربرد عملی آن و اجرا در کتابخانه فراگرفته میشود .پس
بهرهمندی از روشهای کارگاهی سودمند خواهد بود .تأثیر کارگاههای عملی در دانشگاه در روایت زیر آمده است:
«من در دورة فوقلیسانس کتابداری در آمریکا ،پنج کارگاه عملی در کنار یک کالس سهواحدی گذراندم تا توانستم نمرة قبولی
بگیرم .استاد برای هر دوره ،پنج کارگاه برای دانشجویان تعیین کرده بود که بیرون از دانشگاه میگذراندیم .نمرة ما را هم منوط
به گذراندن آن کارگاهها کرده بود .یکی از خوشبختیهای زندگیام این بود که فقط سعی کردم مثل او ادبیات کودکان را درس
بدهم» (قزلایاغ ،۱۳9۶ ،ص .)۵۰
عالوه بر این انتخاب نحوة تدریس یک درسِ واحد با توجه به مخاطبان آن ،همواره مدِ نظر کتابداران پیشگام در این موضوع
بوده است؛ذچرا که تکرار یک سری دانستههای ثابت برای انواع و اقسام دانشجویان با گرایشهای گوناگون و در مقاطع
مختلف تحصیلی از کاردانی تا دکترا مفید نخواهد بود .اهمیت به مخاطبان و همراه کردن آنها با کالس به طرق مختلف،
ضروری و راهگشا است .روایتی در این زمینه نوشته میشود« :یک درس را میشود به شیوههای گوناگون تدریس کرد و
بستگی دارد که شما کجا ایستادهاید و چه کسانی روبهروی شما نشستهاند و دارند گوش میدهند .اگر به دانشجویان کتابداری
ادبیات کودکان درس بدهم ،آن را به سمت فعالیتهای ترویجی کتابخانه میبرم ،اگر در رشتة سینما باشم ،به سمت آن میرود
و اگر به دانشجویان هنر درس بدهم ،به سمت تئاتر عروسکی میرود» (قزلایاغ :۱۳9۶ ،ص .)۷۷
کتابداری اجتماعی
عالقهمندانِ کتابداری اجتماعی ۱ ،کتاب را بهعنوان یک کاال نگاه نمیکنند بلکه به مثابة موجودی زنده و اثربخش در زیست
اجتماعی مینگرند .خدمت به مردم از راه کتاب یکی از بهترین لذتهایی است که نصیب آنان میشود .امروزه کتابخانه تنها
مکانی برای خواندن نیست بلکه «جایی برای با هم بودن است» .تفکر کتاب برای همه در قالب کتابداری اجتماعی از همان
آغازین سالهای تأسیس رشتة کتابداری از سوی متخصصان مطرح شد.
یکی از فعاالن کتابداری اجتماعی به جنبههای مختلف این گرایش اشاره و در فرازی از مصاحبه چنین روایت کرده است« :در
نزدیکی مدرسة کتابداری ژنو ،خانمی بودند که من مسئول بودم برایشان کتاب ببرم .ایشان در طبقة چهارم زندگی میکردند.
کتابها را که برایشان میبردم ،بعضی وقتها میگفتند که خستهام و برایم یک صفحه بخوان و میخواندم .گاهی
آشپزخانهشان را هم تمیز میکردم ،زبالهشان را هم پائین میآوردم و ظرفهایشان را هم میشستم» (انصاری :۱۳9۶ ،ص .)۶2
مصاحبهشوندگان در مصاحبهها از روزنِ نقش اجتماعی به کتابدار مینگرند؛ یکی کتابدار را به «پلی بین نوشته و خواننده»
توصیف میکند و دیگری معتقد است که «اگر کتابداران خوب تحصیل کنند و بهخوبی در جایگاه خودشان قرار بگیرند،
اشاعهدهندگان فرهنگ مکتوب جامعهاند» و مصاحبهشوندة دیگری بر این عقیده است که «کتابدار رابط بین انسانها و دانش
مقیّد است یعنی دانشهایی که بر محملهای مختلفی مضبوط میشوند».
انجمن کتابداران و خدمات داوطلبانه
سال  ۱۳۴۵که انجمن کتابداران ایران تأسیس شد ،اعتقاد به کار داوطلبانه در میان نخستین فارغالتحصیالن کتابداری به چشم
میخورد .بنابراین انجمن توانست فعالیتهای مؤثری در زمینة پیشرفت کتابداری نوین انجام دهد .رئیس کمیتة آموزش انجمن
فضای حاکم بر آن را چنین توصیف کرده است:
1. Social librarianship
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«انجمن کتابداران زادة باور به کار داوطلبانه است و در مجموعة نهادهای مدنی قرار دارد و زیرمجموعة بحث کلی جامعة
مدنی است .انجمنها در جامعة مدنی شکل میگیرند و سَمنها(سازمانهای مردمنهاد) ۱پدید میآیند .انجمن کتابداران ایران در
دهة  ۱۳۴۰بسیار فعال بود چون روحیة کار داوطلبانه وجود داشت» (انصاری :۱۳9۶ ،ص .)۱۶۱
برنامهریزی برای برگزاری دورههای کوتاهمدت کتابداری جزو فعالیتهای مستمر انجمن بود .بهدلیل اینکه انجمن کتابداران در
شهرستانها شعبه نداشت ،الزم بود از طریق آموزشهای دورهای ،کتابداران نقاط مختلف ایران را در فعالیتها سهیم کند .یکی
از روایتهای اعضای انجمن کتابداران در مورد کمیتة آموزش انجمن چنین است:
«در انجمن خدمت خانم فرنگیس امید ،دورهای را برای کتابداران در دبیرستان برنامهریزی کردیم .بهترین دانشجویان
کارشناسی ارشد کتابداری در آن سالها ،در دورههای ذکرشده تدریس میکردند؛ در واقع برنامة آن توسط کمیتة آموزش
انجمن کتابداران نوشته شد و به اجرا درآمد .ما دو سه دوره مدرس تربیت کردیم و چند مدرسه هم در تهران آن را بهصورت
آزمایشی اجرا کردند» (قزلایاغ :۱۳9۶ ،ص .)۶۰
کمیتة انتشارات انجمن کتابداران ایران نیز بسیار فعال بود و بهدلیل اینکه آن زمان منابع کتابداری به فارسی در دسترس نبود،
مقاالت نوشتهشده در نشریههای انجمن ،راهگشای دانشجویان بود .رئیس کمیتة انتشارات انجمن فعالیتهای کمیته را به این
صورت شرح داده است« :اولین شمارة خبرنامة انجمن کتابداران ایران در  ۱۳۴۸بهصورت مفصل منتشر شد .من آن زمان
رئیس کمیتة انتشارات بودم .به این نشریه بسیار توجه شد و ایرج افشار برایم تشویقنامه نوشت .تمام همکارانم در مرکز
بهصورت رایگان و داوطلبانه با احساس و عالقه و مسئولیت کار میکردند» (سلطانی :۱۳9۴ ،ص .)۱2۰
ویژگیهای رشتة کتابداری
متخصصان این رشته با توجه به زمینة حرفهای و عالقة خود ،بر بعضی از موارد تأکید دارند .پیوستگی کتابداری و اطالعرسانی
در یکی از روایتها بدینشکل شرح داده شده است« :امروزه کتابداری به یک عامل مهم اطالعرسانی تبدیل شده است.
اطالعات مهمترین ثروت هر جامعهای است .واسطة بین هر علم و استفادهکنندة آن ،کتابدار است .کتابخانة ملی باید هر کسی
هر اطالعی یا مدرکی را راجع به ایران میخواهد ،در اختیارش قرار بدهد» (فانی :۱۳9۵ ،ص .)۷۵
بسیاری از کتابداران معتقدند بین آن چیزی که به نام اطالعرسانی و چیزی که به نام کتابداری مطرح است تفاوتی نیست؛ حتی
از نظر موقعیت مکانی نیز نمیتوانید جایی را نشان دهید و بگویید این ،مرکز اطالعرسانی و این یکی کتابخانه است.
متخصصان این رشته همواره بر پویابودن فرایندهای کتابداری و اطالعرسانی تأکید کردهاند .در یکی از روایتها چنین آمده
است« :کارهای کتابداری بهصورت مستمر انجام میشود .کتابداری کاری نیست که شما انجام بدهید و تمام بشود ،بلکه یک
علم ،فن و هنر پویاست که دائماً باید زندگی کند و زنده باشد .االن گسترش ردههای دیویی یا کنگره به چاپهای هشتم
رسیده است .دائم مسائل جدید مطرح میشود و ویرایشهای جدید درمیآید» (سلطانی :۱۳9۴ ،ص .)۵۳
ازآنجاکه در سالهای اخیر تعداد فارغالتحصیالن رشتة کتابداری رشد صعودی داشته ،بین تعداد آنان و میزان فرصتهای
شغلی ،تناسبی نیست .پذیرش دانشجو در مقاطع باال در کارشناسی ارشد و دکتری بدون توجه به نیاز بازار صورت میگیرد .به
گفتة یکی از متخصصان در این زمینه« ،بازار کار نسبت به نحوة تولیدات این رشته کامالً بیگانه است .کم نیست
درخواستهایی که طی نامههای رسمی از گروه خواستهاند که یک نفر کتابدار لیسانس یا فوق لیسانس به آنها معرفی شود.
همین که میگویند کتابدار «لیسانس» یا «فوق لیسانس» به این معناست که نمیدانند موضع این دو در کتابخانه چیست؟! نتیجه
این میشود که فرد فوق لیسانس که بیکار باشد ،جای لیسانس را میگیرد و آن سازمان نیز ترجیح میدهد وی را استخدام
کند .در دنیا شدیداً در مقابل این مسئله میایستند و به آن ( Over qualifiedباالتر از نیاز) میگویند یعنی اگر بخواهید در
جایگاهی که برای لیسانس تعریف شده ،استخدام شوید و به خود ببالید که دکتری دارید ،نمیپذیرند و میگویند شرایط شما
بیش از نیاز است و باید ( Under qualifiedپایینتر از نیاز) باشد» (حرّی :۱۳9۵ ،ص .)۱۵2

1. NGO: Non- govermental organizations

سَمنها (سازمانهای مردمنهاد)
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تأثیر کنفرانسهای ایفال در کتابداری ایران
حضور کتابداران ایرانی در ایفال موجب شد عالوه بر ارائة پژوهشهای انجامشده در ایران ،با فعالیتهای کتابداران سایر
کشورها نیز آشنا شوند .پوری سلطانی ،که شناختهشدهترین کتابدار ایرانی است ،از  ۱۳۴۸تا واپسین سالهای عمرش پیوسته
در جلسات ایفال شرکت میکرد .او عضو کمیتة نمایهسازی و ردهبندی بود و نوشتن گزارش پس از ایفال را برای یادگیری
همکارانش ضروری میدانست .او با بیانی انتقادی به این مسئله چنین اشاره کرده است:
«گزارش مکتوب یا سخنرانی از اشخاصی که بعد از انقالب به ایفال رفتند ،منتشر نشده است .من به انجمن کتابداران گفتم تا
برای افرادی که به ایفال رفتهاند ،سخنرانی بگذارید .جوانان نمیدانند که چقدر ایرانیها در آنجا فعال هستند و کار میکنند .در
گذشته وقتی برمی گشتیم ،دانشجویان و همکاران را با کتابداری روز آشنا میکردیم و همهچیز را اطالع میدادیم که کتابداری
ایران بهتر شود» (سلطانی :۱۳9۴ ،ص .)۸۰
مرکز خدمات کتابداری (بعدها کتابخانة ملی) درحکم نخستین مرکز ارائة خدمات فنی کتابداری در آسیا در زمان تأسیس،
همواره مدنظر رؤسای ایفال بود .در فرازی از مصاحبهها به یکی از موارد تشویقآمیز اشاره شده است:
«اقدامات ما در مرکز خدمات کتابداری عکسالعملهای خیلی خوبی داشت .یادم است خانمی به اسم دوروتی اندرسون  ۱که
دبیر کمیتة فهرستنویسی ایفال بود و در زمینة فهرستنویسی استاندارد بینالمللی توصیف کتابشناختی ( 2)ISBDکار میکرد،
برای بازدید از کتابخانهها به ایران آمده بود .وقتی کتاب نشانه مؤلف فارسی  ۳را به او نشان دادم ،حیرت کرد که ما چطور
اینهمه در خدمات فنی پیشرفت کردهایم! آنها میخواستند آن را بهعنوان الگویی برای کشورهای درحال توسعه ارسال کنند»
(سلطانی :۱۳9۴ ،ص .)۵۰
گسترش ردهها نیز جزو فعالیتهای حرفهای در کتابداری بود که از دهة  ۱۳۵۰در مرکز خدمات کتابداری آغاز شد و تأثیری
دیرپا در کتابداری برجای گذاشت .تمام فعالیتهای مربوط به بومیسازی کتابداری با هماهنگی با کتابخانة کنگرة آمریکا
صورت گرفت .در یکی از روایتها ،به این هماهنگیها بدینشکل اشاره شده است« :فعالیتهایی که در زمینة گسترش
ردهبندی کنگره انجام میشد ،بدون استثنا در تماس با کتابخانة کنگره بود .با اینکه جزو اتحادیة حق مؤلف برن  ۴نبودیم ،ولی
ما بهعنوان کتابدار ،خودمان این مسئله را رعایت میکردیم .در هر مورد که گسترش میدادیم ،با رؤسای آن در کتابخانة

کنگره۵

تماس میگرفتیم و نظرات آنها را جویا میشدیم» (سلطانی :۱۳9۴ ،ص .)۵۵
نخستین آثار مرجع
یکی از مهمترین آثار مرجع در موضوع کتابداری و اطالعرسانی ،سرعنوانهای موضوعی فارسی است .مؤلف این اثر ،که بیش
از  ۳۰سال درگیر آن بود ،تهیة آن را چنین روایت کرده است« :سرعنوانهای موضوعی فارسی با کوشش بسیار به سرانجام
رسید .این اثر حدود هشتاد هزار مدخل دارد و یک فرهنگ دوزبانة فارسی ـ انگلیسی و انگلیسی ـ فارسی است که باعث شد
موضوعات استاندارد شود .این منبع در کتابخانههای ایران موجود است» (فانی :۱۳9۵ ،ص .)۶۳
کتابشناسی ملی اثر مرجع دیگری است که بههمت کتابداران به ثمر رسید .زمان ادغام مرکز خدمات و کتابخانة ملی،
کتابشناسی ملی که در قالب سنتی منتشر میشد ،عقب بود و هیچ سازمانی حاضر به چاپ آن نبود .مشکالت انتشار شکل
جدید کتابشناسی ملی در یکی از روایتها به این شکل آمده است« :وقتی کتابشناسی ملی پس از مدتها تأخیر آماده شد،
هیچ سازمانی آن را چاپ نمیکرد .من اینقدر نامه نگاری کردم که این را چاپ کنند که حد ندارد! چقدر با وزارت ارشاد
مکاتبه کرده بودم تا باالخره چاپ شد .اولین کتابشناسی ملی را در یکی از کنفرانسهای ایفال ارائه کرده بودم که از طرف آنها
تشویق شدم» (سلطانی :۱۳9۴ ،ص .)۷۰

1. Dorothy Anderson
)2. International Standard Bibliographic Description (ISBD
 ۳نیکبختجم ،امیرمسعود ( .)۱۳۶۸نشانه مولف فارسی :جدول سهرقمی مبتنی بر کاتر -سن برن .تهران :کتابخانه ملی ایران.
4. Berne Convention
)5. Home | Library of Congress (loc.gov
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مطالعات کتابداری و سازماندهی اطالعات  ،)۱( ۳۳بهار ۱۴۰۱

نشانه مؤلف فارسی یکی دیگر از اقدامات اساسی در عالم کتابداری است .روایتی از لزوم تألیف این اثر « :نشانه مؤلف جزو
نخستین کارهای ما در مرکز خدمات کتابداری بود .آن زمان من در دانشگاه تهران تدریس میکردم و این را بهعنوان موضوع
پایاننامه به یکی از شاگردانم دادم و گفتم که در این زمینه کار کند .راهنمایی آن پایاننامه با من بود .او کار کرد و آن را
تحویل داد .ما پس از کار روی آن در مرکز خدمات ،مشکالتش را برطرف و به اسم همان دانشجو منتشر کردیم (سلطانی،
 :۱۳9۴ص .)۵۱

نتیجهگیری
مصاحبه با کتابداران عالوه بر آنکه اطالعات ذیقیمتی را در اختیار پژوهشگران قرار میدهد ،درسهای شیرینی برای
مصاحبهگران دارد و نگاهشان را به زندگی تغییر میدهد؛ اینکه بیمنت اطالعاتشان را در اختیار سایرین قرار دهند ،به همة
گروههای اجتماعی خدمت کنند ،در انتقال دانش ضمنی به جوانان بکوشند و روحیة کار جمعی را تقویت کنند .تنها بخش تلخ
تاریخ شفاهی فوت کتابدارانی است که با روایتهایشان جانی تازه گرفتهاند و خوشحال از اینکه توانستهاند این خاطرات
ماندگار را ثبتوضبط کنند.
با توجه به مطالب این نوشتار ،موارد زیر استنباط شد:
 )۱مصاحبه با متخصصان کتابداری و اطالعرسانی در قالب طرحهای تاریخ شفاهی موجب دستیابی به یافتههای ارزشمندی
شد .مسائلی که کتابداران در دوران گسترش کتابداری نوین با آن مواجه بودند ،از روزنِ دیگری غیر از تاریخ شفاهی امکان
ظهور نمییافت .روایتهای کتابداران ضمن نمایانکردن بخشهای نانوشتة این علم ،نشان میدهد کدام ویژگیهای اخالقی
آنان موجب رشد کتابداری نوین در ابعاد مختلف شده است؛
 )2الزم است طرحهای تاریخ شفاهی در دانشگاهها به اجرا درآید تا دانشجویان عالوه بر آشنایی با معماران این رشته ،با
پیشینة کتابداری نوین آشنا شوند .رشتهای که بدون شناخت بنیانگذاران آن پیش برود ،به سرمنزل مقصود نخواهد رسید .اگر
به تاریخ یک رشته با دقت نگاه کنیم ،به دادههایی دست مییابیم که موجب رشد تفکر و اندیشهمان میشود .اگر دانشجویان
بهطور عملی درگیر فرایند تاریخ شفاهی شوند ،کاربرد تاریخ شفاهی در پژوهشهای تاریخی را بهطور ملموس درک خواهند
کرد؛
 )۳گردآوری تاریخ شفاهی کتابخانههای عمومی ،آموزشگاهی ،دانشگاهی و تخصصی ،به دلیل جایگاه اجتماعی این نهادهای
فرهنگی و تأثیرگذار در جوامع مختلف ،ضروری است و باید برای تبیین آن همت گماشت؛
 )۴باید عملکرد سازمانهای مردمنهاد (سمنها) در موضوع کتاب ،کتابداری و کتابخوانی از طریق مصاحبه با عالقهمندان و
متولیان این عرصه تدوین شود تا فرهنگ کار داوطلبانه در ابعاد مختلف تقویت شود؛
 )۵اگر تاریخ شفاهی کتابداری و اطالعرسانی یا تاریخ شفاهی کتابداران در همة کشورها گردآوری و منتشر شود ،کتابداران
جوان از یافتههای استخراجشده بهرهمند میشوند و از استادان پیشگام میآموزند.

پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی
در راستای محتوای این نوشتار ،پژوهشهای زیر مفید خواهد بود:
 )۱تشابهات و تفاوتهای تاریخ شفاهی کتابداران در کشورهای مختلف؛
 )2بررسی مستندات تاریخ شفاهی کتابداران در سراسر دنیا؛
 )۳تدوین تاریخ شفاهی ایفال.
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 سازمان و اسناد و کتابخانة ملی: تهران. تدوین و پژوهش پیمانه صالحی، مصاحبه. خاطرات کامران فانی: شمع خرد.)۱۳9۵(  کامران،فانی
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.۱۵-۱ ،)۱(2 ، دوفصلنامة تاریخ شفاهی. تاریخ شفاهی.)۱۳9۵(  هوشنگ، و خسروبیگی، محسن،کاظمی
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References
Abrams, L. (2010). Oral history theory. Oxford University Press.
Ansari, N. A. (2017). Shiny star: Oral history interview with Noosh Afarin Ansari. Interview by P. Salehi.
Tehran: National Library and Archives of Iran. [In Persian]
Fani, K. (2016). The memories of Kamran Fani. Interview by P. Salehi. Tehran: National Library and
Archives of Iran. [In Persian]
Ghezelayagh, S. (2017). Dedicated to children: Oral history interview with Soraya Ghezelayagh.
Interview by P. Salehi. Tehran: National Library and Archives of Iran. [In Persian]
Horri, A. (2016). Dorr-e danesh: Oral history interview with Abbas Horri. Interview by P. Salehi.
Tehran: National Library and Archives of Iran. [In Persian]
Kazemi, M., & Khosrobeygi, H. (2004). Oral history. Biannual journal of oral history , 2(1), 1- 15. [In
Persian]
Mohammadinia, M. (2005). Interview with professor Abdoalhossein Haeri. Biannual journal of oral
history , 2(2), 198- 211. [In Persian]
Raie, M. (2020). Bright way: oral history interview with Mansoureh Raie. Interview by P. Salehi. Tehran:
National Library and Archives of Iran. [In Persian]
Shopes, L. (1993). What is oral history. http://historymatters.gmu.edu/mse/oral/oral.pdf
Soltani, p. (2015). Sarv-e sarboland: The memories of Poori Soltani. Interview by P. Salehi. Tehran:
National Library and Archives of Iran. [In Persian]
Tabrizi, M. (2002). Qualitative content analysis from the perspective of deductive and inductive events.
Social Science, 16(1), 105- 138. Doi: 10.22054/QJSS.2014.344 [In Persian]
Tinney, C. (2015). Aboriginal and visible minority librarians: Oral histories from Canada. The Australian
Library Journal, 16(3), 237-238. Doi: 10.1080/00049670.2015.1048559

Everyday Life Information Seeking (ELIS) with Emphasis on Ethnicities and
Minorities: A Systematic Review
Behnaz Jalalie1 , Mitra Ghiasi2 , Safieh Tahmasebi Limoni3
1.

Ph.D. Student, Department of Knowledge and Information Science, Babol Branch, Islamic Azad University,
Babol, Iran; bjalalie@yahoo.com
2.
Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science, Babol Branch, Islamic Azad
University, Babol, Iran (Corresponding author); mighiasi@gmail.com
3.
Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science, Babol Branch, Islamic Azad
University, Babol, Iran; sa.tahmasebi2@gmail.com

Abstract
Purpose: Examining previous research in the field of information-seeking regarding daily rapid access behavior
patterns, determining the research gaps, components and sub-components of interest, research methodology and
spatial distribution of the existing body of research.
Methods: This systematic review is based on Prism standard. The related research were probed and extracted
from 11 national databases from 2012 to 2020 and 5 none-Iranian from 1995 until 2021. Considering the input
and output criteria, 25 research sources, including journal articles and dissertations, were identified.
Findings: Information and communication channels, information needs, and challenges in accessing information
are the most important issues addressed. The sub-components of the investigated topics included books,
magazines, newspapers, radio, satellite, internet, virtual social networks, family, relatives, friends, elders and
libraries. Information needs included education, culture, economy, society, religion, health, climate,
transportation, sports, nutrition, and customs. Challenges in accessing information involved inaccessibility of
transportation systems, communication and information infrastructure, health centers, as well as language
problems. The research literarure empolyed both quantitative and qualitative with more attention to ethnography.
Also, questionnaires, interviews and observations were used. The study population in Iran are Tribes (42%),
minorities (14%), teachers and other employees (28%), adults (14%); unfortunately, no study on children,
clerics, youth and adolescents, and the elderly is available. The study population in the world are clergy (5%),
minorities and immigrants (27%), youth and adolescents (16%), the elderly (5%), students, teachers, workers and
other staff (28%) and adults (27%). Research has been conducted in Iran, Australia, USA, New Zealand, Spain,
China (Taiwan), Africa (Nigeria), Canada, Pakistan, and Finland.
Conclusion: Attention to information behavior of everyday lifein the research literaure has intensified globaly. A
wide range of studies have tageted information and communication channels, such as virtual social networks,
paying attention to the information needs of minorities, ethnic groups, and focusing more on individual
variables. However, there is little research addressing the impact of socio-economic, cultural and consumption
capital on the everyday life information seeking on nomads, immigrants and other groups. In Iran, information
resources, tools, technologies, and libraries have not been successful in meeting information needs of tribes and
nomads. At the global level, benefiting from qualitative research methodologies has facilitated theorising in the
field, whereas in Iran relying on quantitative techniques has prevented generating theories. As can be seen in
research outside of Iran, due to the extensive, multidimensionality and complexity of information behavior, it is
necessary for information seeking behavior experts to continue further investigation. Everyday life in the current
period leads towards qualitative and individual research projects with mixed methods.
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چکیده
هدف :شناسایی وضعيت پژوهشهای انجامشده در زمينة رفتار اطالع یابی زندگی روزمره ،تعيين شكاف(های) پژوهشی ،تعيين مؤلفهها و مؤلفههای
فرعی مورد توجه ،روششناسی پژوهشها و توزیع مكانی پژوهشهاست.
روش پژوهش :پژوهش از نظر هدف کاربردی ،ومبتنی بر مرور نظاممند و براساس استاندارد پریزماست .پژوهشهای مرتبط در  11پایگاه ملی و 5
پایگاه اطالعاتی خارجی بين سالهای  1995تا  2221و در ایران  1391تا  1399جستوجو و استخراج شد .با درنظرگرفتن معيارهای ورودی
وخروجی 25 ،منبع پژوهشی ،اعم از مقالة پژوهشی نشریات و پایاننامهها شناسایی و بررسی شدند.
یافتهها :کانالهای اطالعاتی و ارتباطی ،نيازهای اطالعاتی ،و چالشهای دستيابی به اطالعات مهمترین مؤلفهها بودند .زیرمؤلفهها عبارتاند از :کتاب،
مجله ،روزنامه ،رادیو ،ماهواره ،اینترنت ،شبكهه ای اجتماعی مجازی ،خانواده و اقوام ،دوستان ،بزرگان و شيوخ و ریشسفيدان و کتابخانهها .مؤلفههای
فرعی نيازهای اطالعاتی عبارتاند از :آموزشی ،فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی ،مذهبی ،بهداشتی و درمانی ،آبوهوا ،حملونقل ،ورزش و تغذیه،
وآدابورسوم .چالشهای دستيابی به اطالعات عبارتاند از :صعبالعبوربودن راهها و حملونقل ،زیرساختهای ارتباطی و اطالعاتی ،نداشتن دسترسی
به مراکز بهداشت و درمان ،مشكالت زبانی ،و سایر چالشها .روش پيمایشی در ایران ( )%55و جهان ( )%55بيشترین و روشهای پدیدارشناسی و
قومنگاری کمترین کاربرد را داشتهاند .ابزار پرکاربرد پژوهش در ایران پرسشنامه و در جهان مصاحبه بوده است .جامعة بررسیشدة پژوهشها در
ایران عبارتاند از :اقوام و عشایر و ایل ( ،)%22اقليت ( ،)%12معلمان ،کارگران و سایر کارکنان ( )%22و بزرگساالن ()%12؛ اما پژوهشی درمورد
کودکان ،روحانيون ،جوانان و نوجوانان ،و سالمندان یافت نشد .جامعه بررسیشدة پژوهشها در جهان عبارتاند از :روحانيون ( ،)%5اقليتها و
مهاجران ( ،)%25جوانان و نوجوانان ( ،)11%سالمندان ( ،)%5دانشجویان ،معلمان ،کارگران و سایر کارکنان ( )%22و بزرگساالن ( )%25است .از نظر
جغرافيایی بيشتر پژوهشها در آمریكا و استراليا انجام شده بود.
نتیجهگیری : :توجه به رفتار اطالع یابی زندگی روزمره در ادبيات پژوهشی سطح جهانی افزایش یافته است .هدف گستره وسيعی از مطالعات کانالهای
اطالعاتی و ارتباطی مانند شبكههای اجتماعی مجازی ،توجه به نيازهای اطالعاتی اقليتها ،گروههای قومی و تمرکز بيشتر بر متغيرهای فردی است .با
این حال ،تحقيقات کمی در مورد تأثير سرمایة اجتماعی-اقتصادی ،فرهنگی و مصرفی بر رفتار اطالعیابی زندگی روزمره در عشایر ،مهاجران و سایر
گروه ها وجود دارد .در ایران منابع اطالعاتی ،ابزارها ،فناوری ها و کتابخانه ها در رفع نيازهای اطالعاتی ایالت و عشایر موفق نبوده اند .در سطح
جهانی ،بهرهمندی از روشهای تحقيق کيفی ،نظریهپردازی در این حوزه را تسهيل کرده است ،در حالی که در ایران تكيه بر تكنيکهای کمی مانع از
توليد نظریهها شده است .همانطور که در تحقيقات خارج از ایران مشاهده می شود ،با توجه به گستردگی ،چندبعدی و پيچيدگی رفتار اطالعاتی ،الزم
است کارشناسان رفتار اطالع یابی به تحقيقات بيشتر ادامه دهند .زندگی روزمره در دوره کنونی منجر به انجام پروژه های تحقيقاتی کيفی و فردی با
روش های ترکيبی می شود.
کلیدواژهها :رفتار اطالعیابی ،زندگی روزمره ،اليس ،اقوام ،قوميت
نوع مقاله :مروری
تاریخ دریافت1222/11/29 :؛ دریافت آخرین اصالحات1222/12/21 :؛ پذیرش1222/12/12 :
استناد:
جاللی ،بهناز ،قياسی ميترا ،و طهماسبی ليمونی ،صفيه ( .)1221رفتار اطالعیابی زندگی روزمره (اليس) با تأکيد بر اقوام و اقليتها :مرور
نظاممند .مطالعات کتابداری و سازماندهی اطالعاتDoi: 10.30484/NASTINFO.2022.3106.2128 .122-91 ،)1(33 ،
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مقدمه
ساولينن )1995( 1اولينبار «رفتار اطالعیابی در زندگی روزمره (اليس) »2را به کاار بارده اسات (برهمناد و همكااران.)1391 ،
براساس این نظریه ،اطالعیابی جزو پيوستهای از مهارت زندگی است و شيوة زندگی نيز بهنحو چشمگيری فرایند اطالعیابی را
هدایت و کنترل میکند (نویدی .)1392 ،این مدل مفاهيمی مانند سرمایة اجتمااعی و سارمایه شاناختی را درهام مایآميازد و
عوامل اقتصادی را مدنظر دارد .همچنين شامل فعاليتهای داوطلبانه و سرگرمی نيز میشود (بيگدلی و همكااران .)1395 ،مادل
اليس چارچوبی کلی از عوامل اجتماعی و روانشناختی ارائه میکناد کاه بار اولویاتهاای افاراد در انتخااب مناابع اطالعااتی در
بافتهای زندگی روزمره تأثير میگذارند .رفتار اطالعیابی در زندگی روزمره بسته به انگيزه ،تحصايالت و ساایر ویژگایهاای
افراد عادی سيال ،غيرنظاممند و غيرخطی است (.)Spink & Cole, 2001

امروزه کمتر کشوری را میتوان با قوميتی یكدست و عاری از چند فرهنگ یافت (زرداری و همكااران .)1399 ،ایاران بناا باه
دالیل طبيعی و تاریخی ،شاهد تنوع و گوناگونی فراوانی از حيث زبانی ،فرهنگی ،نظامات خویشاوندی ،قومی و تاحادودی ناژادی
است؛ بنابراین نفسِ وجود گروههای عمدة قومی در ایران ،مورد قبول اکثر محققان است (فرقانی ،مظفری و کيهان.)1395 ،
در تعریف اقوام و اقليتها ،کشورهای مختلف دنيا تعاریف ،رویكردها و درکهاای متفااوتی دارناد .در کشاورهای اروپاایی،
گروههای قومی مهاجرانی از اروپای شرقی و کشورهای جهان سوماند؛ ازایانرو ،اصاطال «اقليات قاومی و مهااجر» باهطاور
گسترده استفاده میشود ،در جامعه دولتی و دانشگاهی ایاالت متحده ،بيشتر از اصاطال اقلياتهاای ناژادی و قاومی اساتفاده
میکنند؛ اما در چين و بسياری از کشورهای درحال توسعه از جمله ایران ،اکثریت وسايعی از اقلياتهاای قاومی افاراد باومی
هستند که ساکنان اصيل این کشورها از دوران باستان بودهاند (.)Ly, 2018
محيط اجتماعی و بافت فرهنگی در رفتارهای انسانها از جمله در رفتارهای اطالعاتی آنان تأثير دارد؛ بنابراین الزم است به بررسی
رفتارهای اطالعاتی توجه ویژه شود .مرور پيشينههای پژوهش نشان مایدهاد کاه ابزارهاا و کاناالهاای ارتبااطی و اطالعااتی،
نيازهای اطالعاتی ،و مزایای استفاده از کانالها و چالشهایی که اقشار مختلف در استفاده از اطالعاات در زنادگی روزماره باا
آنها مواجه میشوند ،از مهمترین مواردی است که بر آن تمرکز شده است .همچنين با توجه به بررسیهای انجامشده در زميناة
شناسایی نيازها و رفتارهای اطالعاتی زندگی روزمره ،ازجمله ميان اقوام و اقليتها در کشورها بهصورت جامع پژوهشای انجاام
نشده است؛ ازاینرو پژوهش حاضر درصدد است مروری نظاممند بر پاژوهشهاای انجاامشاده در ایان حاوزه داشاته باشاد؛
بهگونهای که بتوان از رفتار اطالعیابی زندگی روزمره (اليس) با تأکيد بر اقوام و اقليتها در ایران و جهان جمعبندی کلی ارائه و
از این رهگذر ،شكافهای مطالعاتی در این حوزه را مشخص کرد .همچنين این پژوهش به تهية ابزار مناساب بارای سانجش
نيازها و خدمات اطالعاتی مرتبط با اقوام و اقليتها در جوامع چندفرهنگی کمک مایکناد .همچناين باا تعياين شاكافهاای
مطالعاتی در این حوزه میتوان به تدوین طر های پژوهشی نوین اقدام کرد و نيز با اشراف بر فعاليتهاای انجاامشاده ،زميناة
الزم برای بهسازی روند پژوهشهای آینده فراهم کرد.

روش پژوهش
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و مبتنی بر مرور نظاممند است که براساس راهنمای استاندارد پریزما 3تادوین شاده اسات.
مرور نظاممند عبارت است از«اقدام هماهنگ برای شناسایی نظاممند اوليه در دسترس ،ارزیابی نقادانة پژوهشهای مورد مطالعه
و تحليل دادههای مطالعات با یک روش استاندارد و نظاممند» (صياميان و همكاران .)1391 ،جامعة پژوهش حاضار ،مقااالتی
است که پژوهشگران در آنها رفتار اطالعیابی زندگی روزمره (اليس) با تأکيد بر اقوام و اقليتها را بررسی کردهاناد .براسااس
استاندارد پریزما ،پس از تعيين سؤالهای پژوهش ،پروتكل انجام مطالعه تدوین شاد .براسااس مادل پریزماا ،ابتادا معيارهاای
ورودی و خروجی تعيين شد و سپس دادهها براساس معيارهای تعيينشده و در راستای پرسشهای مطر شده باه شار زیار
گردآوری شد:
1.Savolainen
)2. Everyday Life Information Seeking (ELIS
3. PRISMA
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معيارهای ورود عبارتاند از :مقاالت پژوهشی و پایاننامهها ،زبان فارسی و انگليسی ،امكان دسترسی به متن کامال و موضاوع
اطالعیابی زندگی روزمره (اليس) و محدودة زمانی از ( 1995سال مبدأ نخستين پژوهش در زميناة رفتاار اطاالعیاابی زنادگی
روزمره در جهان) تا  2221و  1391شمسی (سال مبدأ نخستين پژوهش در زمينة رفتار اطالعیابی زندگی روزمره در ایران) تاا
سال  1399است .معيارهای خروج هم عبارتاند از :دسترسینداشتن به ماتن کامال ،داشاتن زباان غيرفارسای و غيرانگليسای،
محدودیتنداشتن موضوع به اطالعیابی روزمره ،منابع غيراز مقاله و پایاننامه است .مراحل انجام این پاژوهش باه شار زیار
است:

شناسایی نیاز به مرور پژوهشها
دراین مرحله مشخص شد که هيچ پژوهش مشابهی در زمينة رفتار اطالعیابی زنادگی روزماره (الايس) باا تمرکاز بار دیادگاه
ساولينن با روش مرور نظاممند وجود ندارد.

مشخصکردن پرسشهای پژوهش
 .1در پژوهشهای انجامشدة داخلی و خارجی ،از چه مؤلفههایی در زمينة رفتار اطالعیابی زندگی روزمره (اليس) استفاده شده
است؟
 .2پژوهشگران در پژوهشهای داخلی و خارجی این حوزه از چه روششناسی پژوهشی استفاده کردند؟
 .3پژوهشگران در پژوهشها داخلی و خارجی این حوزه از چه ابزارهای پژوهشی استفاده کردند؟
 .2در پژوهشها ،کدام اقشار در زمينة رفتار اطالعیابی زندگی روزمره (اليس) بررسی شدند؟
 .5توزیع جغرافيایی مكان و مناطق بررسیشده در این حوزه در پژوهشها کدام است؟

شناسایی پایگاههای اطالعاتی معتبر و مرتبط
در راستای پاسخگویی به پرسشهای مطر شده در باال ،پایگاههای اطالعات کتابشناختی فارسی و انگليسی شناساایی شادند
که بيشترین پوشش موضوعی را در زمينة رفتار اطالعیابی زندگی روزمره (اليس) دارند .نشریات علمای  -پژوهشای مارتبط و
نمایهشده در پایگاههای اطالعاتی ایرانداک ،1ناورمگز ،2ماگایاران ،3گوگال اساكالر ،2سااینس دایرکات ،5و پروکوئسات 1باا
کليدواژههای مرتبط شامل :رفتار اطالعیابی زندگی روزمره ،نيازهای اطالعاتی ،5رفتار اطاالعیاابی زنادگی روزمارة مهااجران

2

جستوجو شدند .درنتيجة این فعاليت ،تعداد رکوردهای بازیابیشده از پایگاههای اطالعاتی نامبرده براساس جادول  1اسات.
همچنين راهبرد جستوجو در جدول  2و فرایند انتخاب منابع در نمودار  1نشان داده شده است.
جدول  -1تعداد رکوردهای بازیابی و حذفشده و استفادهشده در جستوجو از پایگاههای اطالعاتی
پایگاه اطالعاتی

ایرانداک

تعداد
رکورد
15

تعداد
رکوردهای

تعداد رکورد

دلیل حذف رکورد

استفادهشده

حذفشده
5

تكراریبودن در پایگاههای اطالعاتی

12

( 5مقاله)

2

مشابهت با پایگاههای دیگر ،عنوان نامرتبط

5

نورمگز

( 22مقاله)

15

مجالت علم اطالعات و

( 12مقاله)

.

مرکز منطقهای اطالعرسانی علوم
و فناوری

(پایاننامه)

تكراریبودن در پایگاههای اطالعاتی ،چكيدة
نامرتبط
تكراریبودن در پایگاههای اطالعاتی ،محتوای

5
12
1. http://database.irandoc.ac.ir

2. http://www.noormags.com/view/fa/default
3. http://www.magiran.com
4. Google Scholar
5. Science direct
6. Proquest
7. information needs
8. information seeking behaviour of immigrants
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تعداد

تعداد

پایگاه اطالعاتی

رکوردهای

رکورد

دلیل حذف رکورد

حذفشده

دانششناسی

تعداد رکورد
استفادهشده

نامرتبط

پروکوئست

( 32مقاله)

25

تكراریبودن در پایگاههای اطالعاتی و

5

دسترسناپذیربودن اطالعات

گوگل اسكالر

( 22مقاله)

5

تكراریبودن در پایگاههای اطالعاتی

15

ساینس دایرکت

( 12مقاله)

12

تكراریبودن در پایگاههای اطالعاتی

2

جمع

112

12

52

جدول  -2توزیع فراوانی کلیدواژههای مرتبط با استراتژی و نتیجة جستوجو
نتیجه جستوجو

کلیدواژههای فارسی
رفتار اطالعیابی زندگی روزمره (اليس) یا
رفتار اطالعیابی زندگی روزمرة اقليتها یا

52

نيازهای اطالعاتی زندگی روزمره یا ریجو
ساولينن

کلیدواژههای انگلیسی

نتیجه جستوجو

Everyday life information
seeking behavior (Ellis) or
Everyday Life Information
Behaviour of Immigrants or
everyday life information needs
or RSavolainen

12

 112مقاله اوليه انتخاب و شناسایی شد

 12مقاله تكراری
از پژوهش  12مقاله حذف شد

جستو
جو

غربالگری

انتخاب  52مقاله براساس چكيده

 25مقاله به دليل نداشتن معيارهای ورود از
پژوهش خارج شدند

گردیدند خارج مطالعه از ورود

 52مقاله تماممتن استخراج شدند

شناسایی

مطالعه

 25مقاله وارد مرور نظاممند شد

ورود

شکل  -1فرایند جستوجو و انتخاب مطالعات

شناسایی و انتخاب منابع اولیه

در این فعاليت ،چكيده ،مقدمه ،و نتيجهگيری منابع مطالعه شدند .در ميان منابع مذکور ،منابعی که باه زباان
انگليسی و فارسی بودند به شرط داشتن یكی از معيارهای زیر انتخاب شدند:
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 .1مقاله حتماً پژوهشی بوده و نتایج پژوهشی در آن ارائه شده باشد؛
 .2منبع پژوهشی مذکور مقاله و پایاننامه باشد.
استخراج و ترکیب دادهها

با توجه به معيارهای ذکرشده ،تعداد  32منبع به زبان فارسی و  22منبع باه زباان انگليسای بارای پاساخ باه
پرسشهای اساسی طر شده انتخاب شدند .مالک مدنظر برای انجام این مرور نظاممند ،پژوهشهایی بودند
که صرفاً درباب رفتار اطالعیابی زندگی روزمره (اليس) انجام شده باشد؛ بنابراین درنهایت  12پاژوهش باه
زبان انگليسی و  5پژوهش به زبان فارسی معادل  25پژوهش داخلی و خارجی بررسی شد .درصاد فراوانای
ایران از تقسيم فراوانی آن بر  5و درصد فراوانی جهان از تقسيم فراوانی آن بر عادد  12باهدسات مایآیاد.
درصد فراوانی مجموع نيز از تقسيم مجموع فراوانیهای ایران و جهان بر عدد  25حاصل میشود.
یافتهها
در پاسخ به سؤال اول ،موضوعهای مطر شده در حوزة پژوهشی رفتار اطالعیابی زندگی روزمره (اليس) در
جدول  3ارائه شده است.
جدول  -3موضوعهای مطرحشده در زمینة رفتار اطالعیابی زندگی روزمره (الیس)
مؤلفههای
اصلی

استنادات

مؤلفههای فرعی

منابع

زارع ()1391؛ پورموسوی ()1393؛ رسایی ()1392؛ سعيدی ()1391؛

اطالعاتی

محمدی و همكاران ()1395؛ فروتن و جمالی مهموئی ()1395؛ ساولينن
1

و
کانالهای
ارتباطی

کتاب

3

5

2

آگوستو و هاسِل ()2221؛ لو ()2229؛ گری ()2225؛ ویليامسون ()2212؛
5

2

والر ()2213؛ خُير دیيو و کرونيوس ()2215؛ دنكاسا ()2211؛ گيون و
9

(درصد)

(درصد)

ایران

جهان

(درصد)
ایران و
جهان

2

()1995؛ جولين و ميشلز ()2222؛ فيشر ()2222؛ اسپينک و کول ()2221؛
1

فراوانی

فراوانی

مجموع

12

11

همكاران ()2211؛ هارتانتو و زویندری ()2212؛ خان ()2212؛ شوا

6

15

22

()58

()111

()66

12

()2222؛ رفيق)2221( 13

1. Julien& Michel’s
2. Fisher
3. Lu
4. Gray
5. Williamson
6. Waller
7. Khoir Du, Koroniso
8. Dankasa
9. Geven
10. Hartanto, B., Zunvindri
11. Khan
12. Shuva
13. Rafiq
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مؤلفههای
اصلی

استنادات

مؤلفههای فرعی

فراوانی

فراوانی

(درصد)

(درصد)

ایران

جهان

مجموع
(درصد)
ایران و
جهان

زارع ()1391؛ پورموسوی ()1393؛ رسایی ()1392؛ سعيدی ()1391؛
محمدی و همكاران ()1395؛ فروتن و جمالی مهموئی ()1395؛ ساولينن
()1995؛ جولين و ميشلز ()2222؛ اسپينک و کول ()2221؛ گنوا ()2221؛
مجله

گری ()2225؛ آگوستو و هاسِل ()2221؛ لو ()2229؛ جنيو ()2211؛
1

ویليامسون ()2212؛ والر ()2213؛ خُيردیبو و کُرُونيوس ()2215؛ دنكاسا

6

15

22

()58

()111

()66

()2211؛ گيون و همكاران ()2211؛ هارتانتو و زوویندری ()2212؛ خان
()2212؛ شوا ()2222؛ رفيق ()2221
روزنامه

زارع ()1391؛ پورموسوی ()1393؛ رسایی ()1392؛ سعيدی ()1391؛
محمدی و همكاران ()1395؛ فروتن و جمالی مهموئی ()1395؛ ساولينن
()1995؛ جولين و ميشلز ()2222؛ اسپينک و کول ()2221؛ گری ()2225؛
آگوستو و هاسِل ()2221؛ لو ()2229؛ فيشر ()2222؛ ویليامسون ()2212؛ والر
()2213؛ خُيردیبو و کُرُونيوس ()2215؛ دنكاسا ()2211؛ گيون و همكاران

6

15

22

()58

()111

()66

()2211؛ هارتانتو و زوویندری ()2212؛ خان ()2212؛ شوا ()2222؛ رفيق
()2221
رادیو

زارع ()1391؛ پورموسوی ()1393؛ رسایی ()1392؛ سعيدی ()1391؛
محمدی و همكاران ()1395؛ فروتن و جمالی مهموئی ()1395؛ ساولينن
()1995؛ جولين و ميشلز ()2222؛ اسپينک و کول ()2221؛ گنوا ()2221؛
گری ()2225؛ آگوستو و هاسِل ()2221؛ لو ()2229؛ جنيو ()2211؛
ویليامسون ()2212؛ والر ()2213؛ خُيردیبو و کُرُونيوس ()2215؛ دنكاسا

6

15

22

()58

()111

()66

()2211؛ گيون و همكاران ()2211؛ هارتانتو و زوویندری ()2212؛ خان
()2212؛ شوا ()2222؛ رفيق ()2221
تلویزیون

زارع ()1391؛ پورموسوی ()1393؛ رسایی ()1392؛ سعيدی ()1391؛
محمدی و همكاران ()1395؛ فروتن و جمالی مهموئی ()1395؛ ساولينن
()1995؛ جولين و ميشلز ()2222؛ اسپينک و کول ()2221؛ گنوا ()2221؛

1

گری ()2225؛ آگوستو و هاسِل ()2221؛ لو ()2229؛ جنيو ()2211؛

()25

ویليامسون ()2212؛ والر ()2213؛ خُيردیبو و کُرُونيوس ()2215؛ دنكاسا

12

22

()122

()91

()2211؛ گيون و همكاران ()2211؛ هارتانتو و زوویندری ()2212؛ خان
()2212؛ شوا ()2222؛ رفيق ()2221
زارع ()1391؛ پورموسوی ()1393؛ رسایی ()1392؛ سعيدی ()1391؛ فروتن
ماهواره

و جمالی مهموئی ()1395

1
()25

2

1
()22

زارع ()1391؛ پورموسوی ()1393؛ رسایی ()1392؛ سعيدی ()1391؛
محمدی و همكاران ()1395؛ فروتن و جمالی مهموئی ()1395؛ ساولينن
اینترنت

()1995؛ جولين و ميشلز ()2222؛ اسپينک و کول ()2221؛ گنوا ()2221؛
گری ()2225؛ آگوستو و هاسِل ()2221؛ لو ()2229؛ جنيو ()2211؛

5

12

25

()122

()122

()122

ویليامسون ()2212؛ والر ()2213؛ خُيردیبو و کُرُونيوس ()2215؛ دنكاسا
1. Williamson
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مؤلفههای
اصلی

استنادات

مؤلفههای فرعی

فراوانی

فراوانی

(درصد)

(درصد)

ایران

جهان

مجموع
(درصد)
ایران و
جهان

()2211؛ گيون و همكاران ()2211؛ هارتانتو و زوویندری ()2212؛ خان
()2212؛ شوا ()2222؛ رفيق ()2221
زارع ()1391؛ پورموسوی ()1393؛ رسایی ()1392؛ نویدی ()1392؛ سعيدی
()1391؛ محمدی و همكاران ()1395؛ فروتن و جمالی مهموئی ()1395؛
ساولينن ()1995؛ جولين و ميشلز ()2222؛ اسپينک و کول ()2221؛ آگوستو
خانواده و اقوام

و هاسِل ()2221؛ لو ()2229؛ جنيو ()2211؛ ویليامسون ()2212؛ والر
()2213؛ خُيردیبو و کُرُونيوس ()2215؛ دنكاسا ()2211؛ گيون و همكاران

5

12

25

()122

()122

()122

()2211؛ هارتانتو و زوویندری ()2212؛ خان ()2212؛ شوا ()2222؛ رفيق
()2221
زارع ()1391؛ پورموسوی ()1393؛ رسایی ()1392؛ نویدی ()1392؛ سعيدی
()1391؛ محمدی و همكاران ()1395؛ فروتن و جمالی مهموئی ()1395؛
ساولينن ()1995؛ جولين و ميشلز ()2222؛ اسپينک و کول ()2221؛ آگوستو
دوستان

و هاسِل ()2221؛ لو ()2229؛ جنيو ()2211؛ ویليامسون ()2212؛ والر
()2213؛ خُيردیبو و کُرُونيوس ()2215؛ دنكاسا ()2211؛ گيون و همكاران

5

12

25

()122

()122

()122

()2211؛ هارتانتو و زوویندری ()2212؛ خان ()2212؛ شوا ()2222؛ رفيق
()2221
زارع ()1391؛ پورموسوی ()1393؛ رسایی ()1392؛ نویدی ()1392؛ سعيدی
()1391؛ محمدی و همكاران ()1395؛ فروتن و جمالی مهموئی ()1395؛
بزرگان و شيوخ
و ریشسفيدان

ساولينن ()1995؛ جولين و ميشلز ()2222؛ اسپينک و کول ()2221؛ آگوستو
و هاسِل ()2221؛ لو ()2229؛ جنيو ()2211؛ ویليامسون ()2212؛ والر
()2213؛ خير دیبو و کرونيوس ()2215؛ دنكاسا ()2211؛ گيون و همكاران

5

12

25

()122

()122

()122

()2211؛ هارتانتو و زوویندری ()2212؛ خان ()2212؛ شوا ()2222؛ رفيق
()2221
زارع ()1391؛ پورموسوی ()1393؛ رسایی ()1392؛ سعيدی ()1391؛
محمدی و همكاران ()1395؛ فروتن و جمالی مهموئی ()1395؛ ساولينن
کتابخانهها

()1995؛ جولين و ميشلز ()2222؛ اسپينک و کول ()2221؛ آگوستو و هاسِل
()2221؛ لو ()2229؛ جنيو ()2211؛ ویليامسون ()2212؛ والر ()2213؛

1
()25

12

25

()122

()122

خُيردیبو و کُرُونيوس ()2215؛ دنكاسا ()2211؛ گيون و همكاران ()2211؛
هارتانتو و زوویندری ()2212؛ خان ()2212؛ شوا ()2222؛ رفيق ()2221
زارع ()1391؛ پورموسوی ()1393؛ رسایی ()1392؛ نویدی ()1392؛ سعيدی
()1391؛ محمدی و همكاران ()1395؛ فروتن و جمالی مهموئی ()1395؛
نيازهای
اطالعاتی

ساولينن ()1995؛ جولين و ميشلز ()2222؛ اسپينک و کول ()2221؛ آگوستو
آموزشی

و هاسِل ()2221؛ لو ()2229؛ گنوا ()2221؛ گری ()2225؛ جنيو ()2211؛
ویليامسون ()2212؛ والر ()2213؛ خُيردیبو و کُرُونيوس ()2215؛ دنكاسا
()2211؛ گيون و همكاران ()2211؛ هارتانتو و زوویندری ()2212؛ خان
()2212؛ شوا ()2222؛ رفيق ()2221

5

12

25

()122

()122

()122
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مؤلفههای
اصلی

استنادات

مؤلفههای فرعی

فراوانی

فراوانی

(درصد)

(درصد)

ایران

جهان

مجموع
(درصد)
ایران و
جهان

زارع ()1391؛ پورموسوی ()1393؛ رسایی ()1392؛ نویدی ()1392؛ سعيدی
()1391؛ محمدی و همكاران ()1395؛ فروتن و جمالی مهموئی ()1395؛
فرهنگی

ساولينن ()1995؛ جولين و ميشلز ()2222؛ اسپينک و کول ()2221؛ آگوستو

5

و هاسِل ()2221؛ لو ()2229؛ گنوا ()2221؛ گری ()2225؛ جنيو ()2211؛

()122

ویليامسون ()2212؛ والر ()2213؛ خُيردیبو و کُرُونيوس ()2215؛ دنكاسا

12

25

()122

()122

()2211؛ گيون و همكاران ()2211؛ هارتانتو و زوویندری ()2212؛ خان
()2212؛ شوا ()2222؛ رفيق ()2221
زارع ()1391؛ پورموسوی ()1393؛ رسایی ()1392؛ نویدی ()1392؛ سعيدی
()1391؛ محمدی و همكاران ()1395؛ فروتن و جمالی مهموئی ()1395؛
ساولينن ()1995؛ جولين و ميشلز ()2222؛ اسپينک و کول ()2221؛ آگوستو
اقتصادی

و هاسِل ()2221؛ لو ()2229؛ گنوا ()2221؛ گری ()2225؛ جنيو ()2211؛
ویليامسون ()2212؛ والر ()2213؛ خُيردیبو و کُرُونيوس ()2215؛ دنكاسا

5

11

25

()122

()122

()122

()2211؛ گيون و همكاران ()2211؛ هارتانتو و زوویندری ()2212؛ خان
()2212؛ شوا ()2222؛ رفيق (.)2221
زارع ()1391؛ پورموسوی ()1393؛ رسایی ()1392؛ نویدی ()1392؛ سعيدی
()1391؛ محمدی و همكاران ()1395؛ فروتن و جمالی مهموئی ()1395؛
ساولينن ()1995؛ جولين و ميشلز ()2222؛ اسپينک و کول ()2221؛ آگوستو
اجتماعی

و هاسِل ()2221؛ لو ()2229؛ گنوا ()2221؛ گری ()2225؛ جنيو ()2211؛
ویليامسون ()2212؛ والر ()2213؛ خُيردیبو و کُرُونيوس ()2215؛ دنكاسا

5

12

25

()122

()122

()122

()2211؛ گيون و همكاران ()2211؛ هارتانتو و زوویندری ()2212؛ خان
()2212؛ شوا ()2222؛ رفيق ()2221

زارع ()1391؛ پورموسوی ()1393؛ رسایی ()1392؛ نویدی ()1392؛ سعيدی
()1391؛ محمدی و همكاران ()1395؛ فروتن و جمالی مهموئی ()1395؛
ساولينن ()1995؛ جولين و ميشلز ()2222؛ اسپينک و کول ()2221؛ آگوستو
مذهبی

و هاسِل ()2221؛ لو ()2229؛ گنوا ()2221؛ گری ()2225؛ جنيو ()2211؛
ویليامسون ()2212؛ والر ()2213؛ خُيردیبو و کُرُونيوس ()2215؛ دنكاسا

1

11

2

()25

()29

()22

()2211؛ هارتانتو و زوویندری ()2212؛ خان ()2212؛ شوا ()2222؛ رفيق
()2221
زارع ()1391؛ پورموسوی ()1393؛ رسایی ()1392؛ سعيدی ()1391؛
محمدی و همكاران ()1395؛ فروتن و جمالی مهموئی ()1395؛ ساولينن
بهداشتی و

()1995؛ جولين و ميشلز ()2222؛ اسپينک و کول ()2221؛ گنوا ()2221؛

1

11

22

درمانی

گری ()2225؛ آگوستو و هاسِل ()2221؛ جنيو ()2211؛ ویليامسون ()2212؛

()25

()22

()22

والر ()2213؛ خُيردیبو و کُرُونيوس ()2215؛ دنكاسا ()2211؛ هارتانتو و
زوویندری ()2212؛ خان ()2212؛ شوا ()2222؛ رفيق ()2221
زارع ()1391؛ پورموسوی ()1393؛ رسایی ()1392؛ نویدی ()1392؛ سعيدی
تفریح و سرگرمی

()1391؛ محمدی و همكاران ()1395؛ فروتن و جمالی مهموئی ()1395؛
ساولينن ()1995؛ جولين و ميشلز ()2222؛ اسپينک و کول ()2221؛ آگوستو

5

12

25

()122

()122

()122
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مؤلفههای
اصلی

استنادات

مؤلفههای فرعی

فراوانی

فراوانی

(درصد)

(درصد)

ایران

جهان

مجموع
(درصد)
ایران و
جهان

و هاسِل ()2221؛ لو ()2229؛ گنوا ()2221؛ گری ()2225؛ جنيو ()2211؛
ویليامسون ()2212؛ والر ()2213؛ خُيردیبو و کُرُونيوس ()2215؛ دنكاسا
()2211؛ گيون و همكاران ()2211؛ هارتانتو و زوویندری ()2212؛ خان
()2212؛ شوا ()2222؛ رفيق ()2221
زارع ()1391؛ پورموسوی ()1393؛ رسایی ()1392؛ نویدی ()1392؛ سعيدی
()1391؛ محمدی و همكاران ()1395؛ فروتن و جمالی مهموئی ()1395؛
ساولينن ()1995؛ جولين و ميشلز ()2222؛ اسپينک و کول ()2221؛ آگوستو
آب و هوا

و هاسِل ()2221؛ لو ()2229؛ گنوا ()2221؛ گری ()2225؛ جنيو ()2211؛
ویليامسون ()2212؛ والر ()2213؛ خُيردیبو و کُرُونيوس ()2215؛ دنكاسا

1

11

22

()25

()22

()22

()2211؛ گيون و همكاران ()2211؛ هارتانتو و زوویندری ()2212؛ خان
()2212؛ شوا ()2222؛ رفيق ()2221
پورموسوی ()1393؛ رسایی ()1392؛ نویدی ()1392؛ سعيدی ()1391؛
محمدی و همكاران ()1395؛ فروتن و جمالی مهموئی ()1395؛ ساولينن
()1995؛ جولين و ميشلز ()2222؛ اسپينک و کول ()2221؛ آگوستو و هاسِل
حمل و نقل

()2221؛ لو ()2229؛ گنوا ()2221؛ گری ()2225؛ جنيو ()2211؛ ویليامسون
()2212؛ والر ()2213؛ خخُيردیبو و کُرُونيوس ()2215؛ دنكاسا ()2211؛

5

11

21

()51

()29

()22

گيون و همكاران ()2211؛ هارتانتو و زوویندری ()2212؛ خان ()2212؛ شوا
()2222؛ رفيق (.)2221
زارع ()1391؛ پورموسوی ()1393؛ رسایی ()1392؛ نویدی ()1392؛ سعيدی
()1391؛ محمدی و همكاران ()1395؛ فروتن و جمالی مهموئی ()1395؛
ساولينن ()1995؛ جولين و ميشلز ()2222؛ اسپينک و کول ()2221؛ آگوستو
ورزش و تغذیه

و هاسِل ()2221؛ لو ()2229؛ گنوا ()2221؛ گری ()2225؛ جنيو ()2211؛
ویليامسون ()2212؛ والر ()2213؛ خُيردیبو و کُرُونيوس ()2215؛ دنكاسا

5

12

25

()122

()122

()122

()2211؛ گيون و همكاران ()2211؛ هارتانتو و زوویندری ()2212؛ خان
()2212؛ شوا ()2222؛ رفيق ()2221
زارع ()1391؛ پورموسوی ()1393؛ رسایی ()1392؛ نویدی ()1392؛ سعيدی
()1391؛ محمدی و همكاران ()1395؛ فروتن و جمالی مهموئی ()1395؛
ساولينن ()1995؛ جولين و ميشلز ()2222؛ اسپينک و کول ()2221؛ آگوستو
آدابورسوم

و هاسِل ()2221؛ لو ()2229؛ گنوا ()2221؛ گری ()2225؛ جنيو ()2211؛
ویليامسون ()2212؛ والر ()2213؛ خُيردیبو و کُرُونيوس ()2215؛ دنكاسا

5

11

23

()122

()29

()52

()2211؛ گيون و همكاران ()2211؛ هارتانتو و زوویندری ()2212؛ خان
()2212؛ شوا ()2222؛ رفيق ()2221
زارع ()1391؛ پورموسوی ()1393؛ رسایی ()1392؛ نویدی ()1392؛ سعيدی
()1391؛ محمدی و همكاران ()1395؛ فروتن و جمالی مهموئی ()1395؛
صعبالعبوربودن
چالشها

راهها ،حملونقل

ساولينن ()1995؛ جولين و ميشلز ()2222؛ اسپينک و کول ()2221؛ آگوستو
و هاسِل ()2221؛ لو ()2229؛لو ()2229؛ گنوا ()2221؛ گری ()2225؛ جنيو
()2211؛ ویليامسون ()2212؛ والر ()2213؛ خُيردیبو و کُرُونيوس ()2215؛

5

15

22

()122

()92

()91

دنكاسا ()2211؛ گيون و همكاران ()2211؛ هارتانتو و زوویندری ()2212؛
خان ()2212؛ شوا ()2222؛ رفيق ()2221
زیرساختهای

زارع ()1391؛ پورموسوی ()1393؛ رسایی ()1392؛ نویدی ()1392؛ سعيدی

5

11

23
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مؤلفههای
اصلی

مؤلفههای فرعی

استنادات

ارتباطی و

()1391؛ محمدی و همكاران ()1395؛ فروتن و جمالی مهموئی ()1395؛

اطالعاتی

ساولينن ()1995؛ جولين و ميشلز ()2222؛ اسپينک و کول ()2221؛ آگوستو

فراوانی

فراوانی

(درصد)

(درصد)

ایران

جهان

()122

()29

مجموع
(درصد)
ایران و
جهان
()53

و هاسِل ()2221؛ لو ()2229؛ لو ()2229؛ گنوا ()2221؛ گری ()2225؛ جنيو
()2211؛ ویليامسون ()2212؛ والر ()2213؛ خُيردیبو و کُرُونيوس ()2215؛
دنكاسا ()2211؛ گيون و همكاران ()2211؛ هارتانتو و زوویندری ()2212؛
خان ()2212؛ شوا ()2222؛ رفيق ()2221
زارع ()1391؛ پورموسوی ()1393؛ رسایی ()1392؛ سعيدی ()1391؛
دسترسینداشتن

محمدی و همكاران ()1395؛ فروتن و جمالی مهموئی ()1395؛ جولين و

به مراکز بهداشت

ميشلز ()2222؛ اسپينک و کول ()2221؛ گنوا ()2221؛ گری ()2225؛ آگوستو

1

15

23

و درمان

و هاسِل ()2221؛ جنيو ()2211؛ ویليامسون ()2212؛ والر ()2213؛ خُيردیبو و

()25

()92

()92

کُرُونيوس ()2215؛ دنكاسا ()2211؛ گيون و همكاران ()2211؛ هارتانتو و
زوویندری ()2212؛ خان ()2212؛ شوا ()2222؛ رفيق (.)2221
زارع ()1391؛ پورموسوی ()1393؛ رسایی ()1392؛ سعيدی ()1391؛
ساولينن ()1995؛ جولين و ميشلز ()2222؛ اسپينک و کول ()2221؛ گنوا
مشكالت زبانی

()2221؛ گری ()2225؛ آگوستو و هاسِل ()2221؛ لو ()2229؛ جنيو ()2211؛

2

12

22

ویليامسون ()2212؛ والر ()2213؛ خُيردیبو و کُرُونيوس ()2215؛ دنكاسا

()55

()122

()22

()2211؛ گيون و همكاران ()2211؛ هارتانتو و زوویندری ()2212؛ خان
()2212؛ شوا ()2222؛ رفيق ()2221
زارع ()1391؛ پورموسوی ()1393؛ رسایی ()1392؛ سعيدی ()1391؛
محمدی و همكاران ()1395؛ فروتن و جمالی مهموئی ()1395؛ ساولينن
امكانات کم
کتابخانهها

()1995؛ جولين و ميشلز ()2222؛ اسپينک و کول ()2221؛ گنوا ()2221؛
گری ()2225؛ آگوستو و هاسِل ()2221؛ لو ()2229؛ جنيو ()2211؛
ویليامسون ()2212؛ والر ()2213؛ خُيردیبو و کُرُونيوس ()2215؛ دنكاسا

1

12

22

()25

()122

()91

()2211؛ گيون و همكاران ()2211؛ هارتانتو و زوویندری ()2212؛ خان
()2212؛ شوا ()2222؛ رفيق ()2221
زارع ()1391؛ پورموسوی ()1393؛ رسایی ()1392؛ نویدی ()1392؛ سعيدی
()1391؛ محمدی و همكاران ()1395؛ فروتن و جمالی مهموئی ()1395؛
سایر
چالشها

ساولينن ()1995؛ جولين و ميشلز ()2222؛ اسپينک و کول ()2221؛ گنوا
()2221؛ گری ()2225؛ آگوستو و هاسِل ()2221؛ لو ()2229؛ جنيو ()2211؛
ویليامسون ()2212؛ والر ()2213؛ خُيردیبو و کُرُونيوس ()2215؛ دنكاسا

5

12

25

()122

()122

()122

()2211؛ گيون و همكاران ()2211؛ هارتانتو و زوویندری ()2212؛ خان
()2212؛ شوا ()2222؛ رفيق ()2221

یافتههای جدول  3حاکی از آن است که در پژوهشهای داخلی و خارجی ،مؤلفههای اصلی موضوعهای بررسیشده عبارتاند
از :منابع اطالعاتی و کانالهای ارتباطی ،نيازهای اطالعاتی و چالشها که نتایج نشان داد که در همة پژوهشها به هر سه مورد
پرداخته شده است .مؤلفههای فرعی پرتكرار منابع اطالعاتی و کانالهای ارتباطی شامل اینترنت ()%122شبكههای اجتماعی
مجازی ( ،)122خانواده ( ،)%122اقوام ،دوستان و بزرگان ( )%122و شيوخ و ریشسفيدان ( )%122بيشترین منابع و کانال
ارتباطی جامعههای بررسیشده است و کمترین درصد منابع و کانال ارتباطی مربوط به ماهواره ( )%22است .دومين زیرمؤلفة
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پرتكرار نيازهای اطالعاتی است که عبارتاند از :آموزشی ( ،)%122فرهنگی ( ،)%122اقتصادی ( ،)%122اجتماعی (،)%122
ورزش و تغذیه ( ،)%122تفریح و سرگرمی ( )%122با بيشترین درصد و حملونقل با ( )%2کمترین نيازهای اطالعاتی است.
پرتكرارترین چالشهای دستيابی به اطالعات با مؤلفههای فرعی صعبالعبوربودن راهها ،حملونقل ( )%91و کمترین
چالشهای جامعههای بررسیشدة پژوهشگران مشكالت زبانی ( )%2است .در پاسخ به سؤال دوم ،جدول  2روششناسی
پژوهشها را نشان میدهد:
جدول  -2روشهای پژوهش بهکارگیری رفتار اطالعیابی (الیس) در مقاالت
مجموع

فراوانی

فراوانی

(درصد)

(درصد)

ایران

جهان
2

1
()22

(درصد)

روش پژوهش

استنادات

پيمایشی (کمّی)

زارع ()1391؛ پورموسوی ()1393؛ رسایی ()1392؛ سعيدی ()1391؛ خان

2

()2212؛ رفيق ()2221

()55

()11

1

12

11

()12

()55

()22

پدیدارشناسی و

محمدی و همكاران ()1395؛ فروتن و جمالی مهموئی ()1395؛ فيشر و

2

2

2

قومنگاری

همكاران ()2222؛ گری ()2225

()25

()11

()11

کيفی

نویدی ()1392؛ ساولينن ()1995؛ جولين و ميشلز ()2222؛ آگوستو و هاسِل
()2221؛ جنيو ()2211؛ ویليامسون ()2212؛ سين و کيم ()2213؛ والر ()2213؛
خُيردیبو و کُرُونيوس ()2215؛ دنكاسا ()2211؛ هارتانتو و زوویندری ()2212

و ایران
جهان

براساس یافتههای جدول  ،2روش پژوهش قالب در ایران روش پيمایشی( )%55و در جهان روش کيفی ( )%55در اولویت
است .روشهای پژوهش پدیدارشناسی و قومنگاری در ایران ( )%25و جهان ( )%11کمترین کاربرد را داشتهاند.
جدول  -8ابزار پژوهشهای رفتار اطالعیابی در زندگی روزمره
فراوانی
ابزار پژوهش

پرسشنامه

استنادات

زارع ()1391؛ پورموسوی ()1393؛ رسایی ()1392؛ سعيدی ()1391؛ اسپينک
و کول ()2221؛ خان ()2212؛ رفيق ()2221
فيشر ()2222؛ گری ()2225؛ آگوستو و هاسِل ()2221؛ لو ()2229؛ جنيو

مصاحبه

()2211؛ سين و کيم ()2213؛ والر ()2213؛ خُيردیبو و کُرُونيوس ()2215؛
دنكاسا ()2211؛ نویدی ()1392

مشاهده و مصاحبه
پرسشنامه و
مصاحبه

فروتن و جمالی مهموئی ()1395؛ جولين و ميشلز ()2222؛ فيشر ()2222؛
گيون و همكاران ()2211
محمدی و همكاران ()1395؛ ساولينن ()1995؛ ویليامسون ()2212؛ خُيردیبو و
کُرُونيوس ()2215؛ هارتانتو و زوویندری ()2212

فراوانی

(درصد) (درصد)

مجموع
(درصد)
و ایران

ایران

جهان

2

3

5

()55

()11

()11

1

جهان

12

()12

)52(9

()25

1

3

2

()12

()11

()11

1

2

5

()12

()22

()22

در پاسخ به سؤال سوم ،جدول  5ابزار پژوهش را نشان میدهد .نتایج بيانگر آن است که ابزار بيشتر پژوهشها در ایران ()%55
مربوط به پرسشنامه است و برعكس در جهان از پرسشنامه فقط  12درصد استفاده شده است و بيشترین ابزار پژوهش آنها
( )%52مصاحبه است .در ایران و در جهان توجه به پرسشنامه و مصاحبه به ترتيب در ایران ( )%12و در جهان ( )%22است.
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جدول  -6جامعه و اقشار بررسیشده
جامعه و اقشار

فراوانی

فراوانی

(درصد)

(درصد)

ایران

جهان

1

1

1

() 1

)8(1

() 2

3

2

3

()22

()2

()12

پورموسوی ()1393؛ جنيو ()2211؛ خُيردیبو و کُرُونيوس ()2215؛

1

5

1

هارتانتو و زوویندری ()2212؛ شوا (.)2222

()12

()25

()22

5

1

()25

()22

1

1

()5

()2

2

3

3

()2

()11

()12

.

1

1

()2

()5

()2

رسایی ()1392؛ ساولينن ()1995؛ فيشر ()2222؛ سين و کيم ()2213؛

2

5

5

خان ()2212؛ رفيق ()2221

()22

()22

()22

استنادات

بررسیشده
روحانیون

دنكاسا ()2211

اقوام و عشایرو ایل

زارع ()1991؛ محمدی و همكاران ()1395؛ فروتن و جمالی مهموئی (.)1395

اقليتهاو مهاجران
بزرگساالن

سعيدی ()1391؛ جولين و ميشلز ()2222؛ اسپينک و کول ()2221؛
فيشر ()2222؛ جنيو ()2211؛ والر ()2213

کودکان

گيون و همكاران ()2211

جوانان و نوجوانان

لو ()2229؛ آگوستو و هاسِل ()2221؛ ویليامسون ()2212

سالمندان

گری ()2225

دانشجویان ،معلمان،
کارگران و سایر
کارکنان

مجموع

)12(1

)2( 2

(درصد)
ایران و
جهان

در پاسخ به سؤال چهارم ،جدول  1جامعه و اقشار بررسیشده را نشان میدهد .بيشترین جامعة بررسیشده در ایران اقوام و
عشایر و ایل ( )%22و در جهان ،اقليتها و مهاجران ( )%33است .توجه به زندگی روزمرة کودکان ،روحانيون ،جوانان و
نوجوانان ،و سالمندان در ایران بررسی نشده است و در جهان ( )%5مربوط به کودکان و ( )%11جوانان و نوجوانان و نيز
سالمندان ( )%5است.
جدول  -7توزیع جغرافیایی مکان و مناطق بررسیشده
مجموع
کشور

استنادات

فراوانی

فراوانی

(درصد)

(درصد)

ایران

جهان

(درصد)
و ایران
جهان

زارع ()1391؛ پورموسوی ()1393؛ رسایی ()1392؛ سعيدی ()1391؛
ایران

نيوزیلند
آمریكا

محمدی و همكاران ()1395؛ فروتن و جمالی مهموئی ()1395
جولين و ميشلز ()2222
اسپينک و کول ()2221؛ فيشر ()2222؛ گری ()2225؛ آگوستو و هاسِل ()2221؛
جنيو ()2211

5
()122
-

اسپانيا

فيشر ()2222

-

چين (تایوان)

لو ()2229

-

-

5
()22

1

1

()5

()2

5

5

()25

()25

1

1

()5

()2

1

1
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مجموع
کشور

استنادات

فراوانی

فراوانی

(درصد)

(درصد)

ایران

جهان

(درصد)
و ایران
جهان

استراليا
آفریقا

ویليامسون ()2212؛ والر ()2213؛ خُيردیبو و کُرُونيوس ()2215؛
گيون و همكاران ()2211

-

دانكاسا ()2211؛ شوا ()2222

-

کانادا

هارتانتو و زوویندری ()2212

-

پاکستان

خان ()2212؛ رفيق ()2221

-

فنالند

ساولينن ()1995

-

(نيجریه)

()5

()2

2

2

()22

()11

2

2

()11

()2

1

1

()5

()2

2

2

()11

()2

1

1

()5

()2

جدول  5مربوط به کشورهایی است که پژوهشهای اليس در آنها انجام شده است .یافتهها نشان داد که در ایران  5مورد برابر
با ( )%122به کشور ایران پرداختهاند .در جهان بيشترین پژوهش مربوط به کشور امریكا ( ،)%25استراليا ( ،)%11افریقا و
پاکستان ( ،)%11کشورهای نيوزیلند ،اسپانيا ،چين ،کانادا و فنالند (هریک با  )%5انجام شده است.

نتیجهگیری
مطالعة پژوهشها در زمينة رفتار اطالعیابی زندگی روزمره (اليس) نشان داد که درمجموع هفت عنوان پژوهش در داخل و
هجده مورد در خارج از کشور انجام شده است .از بين پژوهشهای انجامشده ،معدود پژوهشهایی هستند که دقيقاً به موضوع
تأثير سرمایة اجتماعی اقتصادی ،فرهنگی و الگوی مصرف در رفتار اطالعیابی زندگی روزمرة اليس در زندگی اقوام عشایر و
مهاجران و سایر اقشار پرداختهاند .شكاف پژوهش در این محورها و زیرمجموعة آنها همچنان وجود دارد.
نتایج در پاسخ به پرسش اول از دادههای استخراجشده نشان داد که موضوعهای منابع اطالعاتی و کانال ارتباطی ،نياز اطالعاتی
و چالشها مهمترین مؤلفههای اصلی موضوعهایی است که در پژوهشها به آنها پرداخته شده است .همچنين مشخص شد
که اطالعات زندگی روزمره از طریق کانالهای ارتباطی و انواع رسانه منتقل میشود .درمجموع نتایج پژوهشها نشان میدهد
که رفتار اطالعاتی مستقيماً با شرایط یا زمينههای خاص (از جمله زمينههای شخصی ،سياسی ،اجتماعی ،اوقات فراغت و
زمينههای کاری) مرتبط است .به عبارت دیگر ،تعامل اطالعاتی انسان فعاليتی پيچيده و چندوجهی تحت تأثير جنبههای
فرهنگی ،زیست محيطی ،اجتماعی /سياسی و فناوری است.
یافتهها نشان داد که در ایران ،مهمترین منابع اطالعاتی و کانالهای ارتباطی در بين همة اقشار از جمله اقوام و عشایر و
ایلهای بررسیشده ،خانواده ،اقوام ،دوستان و بزرگان و شيوخ و ریشسفيداناند .چنانچه فروتن و جمالی مهموئی ()1395
بيان میکنند ،مالک اعتماد به افراد به عنوان منابع اطالعاتی تا حدی مبتنی بر شناخت آنها از افراد است .سرمایهی انسانی در
قالب مهارتها و تجارب یک قوم متجلی میشود و این مجموعه با ارزش دانش وسيلهای برای رویارویی با مشكالت
پيشروی زندگی است و دانش بومی برخاسته از جامعهای انسانی است که در طول زمان و با فرهنگ یک قوم عجين شده
است .همچنين یافتهها نشان داد که رسانههای اجتماعی در زندگی عشایر جایگاهی ندارد ،تلفن همراه تنها فناوری برای
برقراری ارتباط آنهاست؛ هنوز بیعدالتی در دسترسی به اطالعات و جدایی اجتماعی برای افرادی وجود دارد که در
رویارویی با اطالعاتی که بازیابی میکنند یا اطالعاتی که دریافت و با آن زندگی میکنند نيز ناتواناند (محمدی و همكاران،
 .)1395بررسیها در جهان نيز نشان داد که خانواده ،اقوام و آشنایان اولين منبع کسب خبر و کانال اطالعاتی بهشمار میروند.
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چنانچه در پژوهش جولين و ميشلز ( ،)2222اسپينک و کول ( ،)2221فيشر ( ،)2222آگوستو و هاسِل ( ،)2221خان (،)2212
رفيق ( )2221بر توجه به کانالهای فردی تأکيد شده است.
از طرفی ،یافتهها حاکی از آن است که اکثر شرکتکنندگان در استفاده از گروههای بحث آنالین فعالاند و بهشدت درک
میکنند این امر به تغيير شكل اطالعات کمک میکند .یافتهها نشان داد که مهاجران ممكن است قبل از مهاجرت به کشوری
جدید ،نيازهای اطالعاتی زندگی روزمرة کامالً متفاوتی به نسبت اوایل زندگی در کشور خود داشته باشند .آنها ممكن است
در کشور خود از کاربران مستمر اینترنت نباشند ،اما پس از انتقال به کشور جدید استفادة مكرر از آن را پذیرفتهاند ( Shuva,

 .)2020همچنين یافتههای گيون و همكاران ( )2211نشان داد که کودکان با روشهای مختلفی با فناوری دیجيتالی در
دسترس با والدین و خواهران و برادران خود طی فعاليتهایی که انجام میدهند مشارکت میکنند .همچنين نتایج پژوهش
نویدی ( ،)1392فيشر ( )2222و خان ( )2212نيز این احتمال را تقویت میکند که افراد بتوانند اطالعات مورد نياز زندگی
روزمرة خود را از طریق رویارویی اطالعات بهصورت تصادفی کسب کنند و با حداقل کوشش به نتایج مدنظر دست یابند.
یافتههای پژوهشهای داخلی نشاندهندة مشكالت دسترسی و استفادهی اندک جامعههای بررسیشده از کتابخانههای عمومی
است .چنانچه محمدی و همكاران ( )1395بيان میکنند ،عشایر کوچنشين از وجود کتابخانههای عمومی به عنوان یک مرکز
اطالعرسانی کمتر اطالع داشتند .همچنين ،فروتن و جمالی مهمویی ( )1395به بيان راهكارهایی پرداختند و معتقدند که الزم
است برنامة درستی برای رفع نيازهای اقوام و عشایر از طریق خدمات اطالعاتی کتابخانه صورت گيرد و مشكالت دسترسی
آنها به اطالعات رفع شود؛ بنابراین امكان دسترسی داشتن به منبع و کانال مربوطه در زمان مناسب و ارائة اطالعات به زبان
محلی ،ارائة اطالعات از سوی منابع و کانالهای معتبر ،واضح مفهومبودن اطالعات ارائهشده و تازگی و روزآمدبودن اطالعات
ضروری است.
نتایج مشخص کرد که در جوامع بررسیشده ،مهمترین نيازهای اطالعاتی در اولویت بهترتيب عبارتاند از :آموزشی ،فرهنگی،
اقتصادی ،اجتماعی ،تفریح و سرگرمی ،ورزش و تغذیه ،و آدابورسوم .نيازهای مذهبی ،بهداشتی و درمانی ،و آبوهوا در
درجة دوم اهميت است .حملونقل در درجة سوم نيازهای اطالعاتی قرار دارد.
مهمترین چالشهای مستخرج از پژوهشها در دستيابی جوامع مطالعهشده به اطالعات عبارتاند از :صعبالعبوربودن راهها،
سختی حملونقل ،زیرساختهای ارتباطی و اطالعاتی ،انزوای اجتماعی ،احساس محروميت ،نارضایتی از زندگی ،افسردگی،
فقدان امنيت ،آشنایی و دسترسی نداشتن به منابع اطالعاتی ،نداشتن تخصص ،بیاعتمادی و نبود امكان تعامل با منابع
اطالعاتی .فقدان دسترسی به مراکز بهداشت و درمان ،مشكالت زبانی ،و کمبود دستيابی مراجعان به منابع کتابخانهها
چالشهای دیگری است که افراد در بهرهگيری از اطالعات با آن مواجهاند.
در پاسخ به پرسشهای دوم و سوم ،یافتههای پژوهش نشان داد که در ایران نقش روش پيمایشی در پژوهشها بيشتر از دیگر
روشهای پژوهشی است و به طبع آن ،استفاده از ابزار پرسشنامه متداولترین ابزار در انجام پژوهشها بوده است .این
درحالی است که در پژوهشهای حوزة رفتارشناسی اطالعات در سطح جهان اولویت روش پژوهش با روشها کيفی بوده
است و مصاحبة ابزار قالب در پژوهشهای کيفی را تشكيل داده است .این امر نشاندهندة دیدگاه کمّی پژوهشگران ایرانی به
این قبيل پژوهشها در مقابل دیدگاه کيفی در سطح جهان است .این تفاوت خود میتواند زمينهساز شكاف مطالعاتی از نظر
انتخاب روشهای پژوهش کيفی در ایران باشد .با توجه به زمينة این پژوهش ،که رفتار اطالعیابی اقوام و قوميتهاست،
بدیهی است که دیدگاه کمّی فقط میتواند به نتایج کاربردی منجر شود و ایجاد نظریات بنيادی نياز به انجام پژوهشهای کيفی
دارد که شكاف موجود مانع چنين تحولی در رویة انجام پژوهشهای مدنظر در ایران شده است .ازاینرو پژوهشهای ارائه
شده در ارائة نظریهای درخصوص رفتار اطالعیابی روزمرة اقوام و اقليتهای ایرانی موفق نشدهاند وآنچه در بين نظریههای
جهانی مطر شده ،در نظریههای ایرانی دیده نمیشود .این امر با توجه به تنوع وسيع اقوام واقليتها در ایران ،خود شكاف
مطالعاتی مهمی است.
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در پاسخ به پرسش چهارم مشخص شد که درخصوص مطالعة رفتار اطالعیابی زندگی روزمرة کودکان ،روحانيون و جوانان و
نوجوانان ایرانی ،شكاف مطالعاتی وجود دارد ،اما در مطالعات جهانی تنوع جامعة اطالعاتی بيشتر بوده و از این نظر توزیع
پژوهشها (اگرچه ناچيز) اما از توزیع بهتری برخوردار است.
در پاسخ به پرسش پنجم مشخص شد که از نظر توزیع جغرافيایی ،کشورهای آمریكا و استراليا بيشترین مطالعات را در حوزه
رفتار اطالعیابی زندگی روزمرة اقوام و اقليتها داشتهاند .این امر با توجه به تنوع و گستردگی اقوام و اقليتهای مهاجر در
این دو کشور توجيهپذیر است.
پیشنهادها
براساس نتایج پرسش اول ،پيشنهاد میشود:
از شبكههای اجتماعی مجازی در حل بحرانهای عمومی با هدف کمک به بهبود و تسهيل روابط ،همكاری و تعامل بين افراد
در موضوعات گوناگون استفاده شود.
براساس نتایج پرسش دوم و سوم پيشنهاد میشود که در انجام پژوهشهای ملی ،به رویكرد کيفی با ابزار مصاحبه توجه شود.
براساس نتایج پرسش چهارم پيشنهاد میشود که در انجام پژوهشهای ملی به همة اقشار توجه شود.
پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده
مطالعة الگوی مصرف و تأثير آن در رفتار اطالعیابی زندگی روزمرة اقوام؛
تأثير سرمایههای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی در رفتار اطالعیابی زندگی روزمرة اقوام؛
مطالعة رفتاراطالعیابی زندگی روزمرة اقوام و اقليتهای ایرانی در شبكههای اجتماعی با استفاده از ابزارهای دادهکاوی؛
مطالعة تطبيقی رفتار اطالعیابی زندگی روزمرة اقوام و اقليتهای ایرانی و دیگر کشورها در شبكههای اجتماعی با استفاده از
ابزارهای تحليل شبكههای اجتماعی.
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Abstract
Purpose: The key problem in achieving efficient and user friendly retrieval when specialized homographs are
searched is the development of a search mechanism to guarantee delivery of minimal irrelevant information
(false drop=0). This paper has solved the problem through the implementation of a corpus-based approach using
semantic tagging. The aim has been to optimize information retrieval system’s performance using semantic
tagging of specialized homographs to decrease false drop.
Method: This research was conducted experimentally and employed one of the three methods of word sense
disambiguation. The research sample consisted of 442 scientific articles of two groups ie, experimental group
and the control group. The control group had 221 full-text articles without tags and the experimental group
included the same number articles, but manually tagged and placed in the proposed retrieval system to measure
the effectiveness of tags in disambiguating specialized homographs and decreasing false drop.
Findings: While retrieval in the control group was with false drops due to the semantic ambiguity of specialized
homographs, tagging specialized homographs in the full text of articles in the experimental group had a direct
effect on decreasing false drop. The level of significance of the Wilcoxon signed-rank test (P = 0.0001, Z = 5.909) showed that the rate of false drop of retrieval results after using the tagged specialized corpus in the
information retrieval system was significantly different. Assessment of negative and positive rankings showed
that the rate of false drop of the results after using the tagged specialized text corpus decreased significantly and
reached its minimum level of 0.
Conclusion: The rate of false drop in the research findings is an evidence of acceptable tagging effectiveness in
Sense Disambiguation of specialized homographs and its effective role in optimizing the information retrieval
system to minimize false drop of the results. Accordingly, the corpus-based approach of the information retrieval
system, while providing an opportunity for full-text retrieval could prevent false drop and save the user time and
energy. Semantic tags are valuable for disambiguation of specialized homographs, but require high quality training
data. Overall, the results show that well-structured training data can play a very important role to improve
disambiguation. This research experimentally and analytically reveals that this approach, compared to keyword
search, achieves a significantly better degree of false drop. The technique employed can be applied to the problem of
information retrieval in all languages.
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در بازیابی متون علمی
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چکیده
هدف :مسئلة اصلی در بازیابی مؤثر و کاربرمدار همنویسه های تخصصی ،توسعه فرایندی است که بازیابی اطالعات نامرتبط را به حداقل برساند
(ریزش کاذب=  .)0در این مقاله سعی شده با بهکارگیری رویکرد پیکرهمدار با استفاده از برچسبگذاری معنایی ،بازیابی مدارک حاوی همنویسههای
تخصصی ارزیابی و با راهبردهای موجود (بدون برچسبگذاری) مقایسه و یافتهها آشکار شود .هدف بهینهسازی کارایی نظام بازیابی اطالعات در
کاهش ریزش کاذب بازیابی متون علمی با استفاده از روش رفع ابهام معنایی از همنویسههای تخصصی به کمک برچسبگذاری معنایی بوده است.
روش :پژوهش بهدلیل ماهیتش به روش تجربی انجام شد .روش تجربی از روشهای سهگانة رفع ابهام معنایی (بانظارت ،نیمهنظارتی و بدون نظارت)
بوده و روشی بانظارت بهشمار میرود .جامعة پژوهش را  442مقالة علمی در دو گروه گواه و آزمون تشکیل دادند .گروه گواه (پایه) شامل  221متن
کامل مقالة بدون برچسب و گروه تجربی (آزمون) شامل همان  221مقاله ،اما دارای برچسب بود که  44همنویسة تخصصی آنها به روش دستی
برچسبگذاری شد و در نظام بازیابی پیشنهادی قرارگرفتند و برای بررسی کارآیی برچسبها در رفع ابهام معنایی ،از همنویسههای تخصصی و کاهش
ریزش کاذب آزموده شدند.
یافتهها :بازیابی در مقالههای گروه گواه بهدلیل ابهام معنایی همنویسههای تخصصی ،با ریزش کاذب همراه بود؛ درحالیکه برچسبگذاری همنویسه
های تخصصی در متن کامل مقالههای گروه تجربی ،تأثیر مستقیمی در کاهش ریزش کاذب داشت .سطح معنیداری آزمون رتبههای عالمتدار
ویلکاکسون ( ) = -5/909 ، = 0/0001نشان داد که میزان ریزش کاذب نتایج بازیابی بعد از بهکارگیری پیکرة تخصصی برچسبگذاریشده در نظام
بازیابی اطالعات بهنسبت قبل ،تفاوت معناداری داشت .بررسی رتبههای منفی و مثبت نشان داد که میزان ریزش کاذب نتایج بازیابی بعد از بهکارگیری
پیکرة تخصصی برچسبگذاریشده به میزان معناداری کاهش یافته است.
نتیجهگیری :حد ریزش کاذب در یافتههای پژوهش ،گواه عملکرد قابل قبول برچسبگذاری در رفع ابهام معنایی همنویسههای تخصصی است.
همچنین بیانگر نقش مؤثر آن در بهینهسازی نظام بازیابی اطالعات برای بهحداقلرساندن ریزش کاذب نتایج است .بنابراین ،رویکرد پیکرهمدار نظام
بازیابی اطالعات ،ضمن فراهمآوردن بستر بازیابی تماممتن ،زمینة جلوگیری از ریزش کاذب و صرفهجویی در وقت و انرژی کاربران را فراهم خواهد
کرد .گفتنی است برای رفع ابهام معنایی همنویسههای تخصصی ،برچسبها منابع ارزشمندیاند ،اما این مستلزم بهرهمندی از مجموعة آموزش باکیفیت
است .نتایج پژوهش نشان میدهد که دادههای آموزشی ،که به خوبی ساختاربندی شده باشند ،نقش بسیار مهمی در بهبود رفع ابهام معنایی همنویسههای
تخصصی ایفا میکنند .این پژوهش به صورت تجربی و تحلیلی نشان داد که رویکرد پیکرهمدار در مقایسه با جستوجوی مبتنی بر کلیدواژه ،بهطور
معناداری سطح ایدهآلی از ریزش کاذب را بهدست میدهد .روش بهکاررفته برای رفع ابهام معنایی همنویسههای تخصصی در همة زبانها کاربرد دارد.
کلیدواژهها :همنویسههای تخصصی ،برچسب گذاری معنایی ،ریزش کاذب ،پیکرة متنی ،رفع ابهام معنایی
نوع مقاله :پژوهشی
تاریخ دریافت1400/04/2۲ :؛ دریافت آخرین اصالحات1400/05/19 :؛ پذیرش1400/05/2۲ :
استناد:
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نظر ریزش کاذب در بازیابی متون علمی .مطالعات کتابداری و سازماندهی اطالعات.124-109 ،)4(33 ،
Doi: 10.30484/NASTINFO.2021.2914.2063
ناشر :سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران
Doi: 10.30484/NASTINFO.2021.2914.2063

© نویسندگان

111

مطالعات کتابداری و سازماندهی اطالعات  ،)1( 33بهار 1401

مقدمه
زبان طبیعی در مقایسه با زبان برنامهنویسی یا زبان صوری پدیدهای چندوجهی است که در کانالی ارتباطی برای انتقال مفهوم
میان افراد جامعه بهکار میرود (قیومی .)139۲ ،در نظامهای بازیابی خودکار ،حل چالشهای پیشِروی پژوهشگران پردازش
زبان طبیعی تا حد زیادی مستلزم سطح باالیی از درک محیط پیرامون و حاالت انسان برای رایانه است .چالش عمده در این
زمینه ،ماشینیکردن فرایند درک و برداشت مفاهیم از متون مربوط به زبان طبیعی انسان است .جستوجوی اطالعات از
نظامهای بازیابی مشکالتی را در پی دارد؛ از قبیل انتخاب کلیدواژههای مناسب برای جستوجو ،چگونگی پرکردن فرم
اطالعات جستوجو ،انتخاب فیلترهای جستوجوی مناسب ،ناآشنایی کاربران با عملگرهای جستوجو ،کاستیهای رفتار
اطالعیابی ،ناآگاهی از ردهبندی ،نظامها و واژگان نمایهسازی و قطعیتنداشتن ،ارتباط و انسجام نتایج بازیابی (جعفری
پاورسی و همکاران.)1399 ،
در نظامهای بازیابی اطالعات ،روند سنتی و متداول بازیابی مبتنیبر جستوجوی کلیدواژه است (.)Khan et al., 2004

تعدادی از پژوهشگران در پژوهش خود تأثیر کلیدواژه را در بازیابی اطالعات بسیار مهم ارزیابی کردهاند (دلیخون1395 ،؛
شهبازی و شاهینی1394 ،؛ نوروزی و هماوندی1394 ،؛ گلتاجی و بذرگر13۲9 ،؛ عبدالهی و جوکار13۲۲ ،؛ عبدالهینورعلی،
13۲4؛  .)Zhang & Lin, 2007 ; Lazarinis, 2007 ; Lewandowski, 2008عالوه بر پژوهشهایی که بر اهمیت
کلیدواژه در جستوجوهای عمومی تأکید میورزند ،برخی پژوهشها به جستوجوهای تخصصی معطوف و در آنها تأکید
شده که پژوهشگران نیز بهطور معمول ،بازیابی مدارک و اسناد علمی مانند مقالههای مجالت ،همایشها و پایاننامهها را در
نظامهای بازیابی خودکار اطالعات ،با نوشتن کلیدواژه انجام میدهند و جستوجوی کلیدواژهای را به نوع ترکیبی آن و
جستوجوی ساده را به استفاده از راهبردهای جستوجو ترجیح میدهند (طباطبایی جعفری1390 ،؛ عبدالهی و جوکار،
13۲۲؛ شاپوری .Spink et al., 2001 ;Schutze, 2014 1339 ،زرداری 1395؛ یوسفیراد )13۲۲ ،در تداوم پژوهشهای
مربوط به این مبحث بیان میدارند که مهمترین دلیل نارسایی نظامهای بازیابی اطالعات ،کلیدواژهمداربودن فرایند بازیابی
اطالعات است .ازاینرو ،مهمترین مبحث در این زمینه ،تحلیل و درک رایانه از واژگان ورودی است.
این محدودیتها و مقتضیات ،طراحان نظامهای بازیابی اطالعات را ناگزیر به جایگزینی بازیابی واژهمحور با بازیابی محتوایی
میسازد .یکی از ملزومات گذر از بازیابی واژهمحور به بازیابی محتوایی ،رفع ابهام معنایی از کلیدواژههای ورودی است .رفع
ابهام معنایی از کلمه ،قابلیت تعیین معنای واژگان متن است که در بازیابی خودکار اطالعات با استفاده از روش محاسباتی و از
طریق ماشین انجام میشود .ازجملة این واژگان ،همنویسهها هستند که باعث ایجاد ابهام معنایی در بازیابی میشوند و
درصورت رفعنکردن ابهام معنای آنها ،ریزش کاذب و بازیابی نتایج غیرمرتبط را به همراه خواهند داشت .در تعریف این قسم
از کلمهها گفتنی است همنویسهها 1آن دسته از کلمات چندمعنا هستند که بهصورت یکسان نوشته میشوند؛ یعنی واژگانی که
شکل نوشتاری یکسان ،اما معنای متفاوتی از یکدیگر دارند ( .)Hearst, 1991همانند متون عمومی ،در متون علمی نیز
همنویسههای تخصصی وجود دارد .همنویسههای تخصصی در رشتههای علمی مختلف ،شکل نوشتاری یکسانی دارند ،اما از
مفهوم و تعریف منحصر به آن رشته برخوردارند .درحالیکه متخصص ممکن است بتواند به لطف سوابق حرفهای خود معنای
صحیح همنویسه را در مقالة علمی تعیین کند ،برای ماشین ،شناسایی معنای همنویسة تخصصی ،بهسادگی انسان نیست و
روشهای خودکار بازیابی اغلب بدون داشتن چنین دانشی نمیتوانند اصطالحات را بهدرستی از هم تفکیک کنند
( .)Prokofyev et al., 2013در نتیجه این مسئله میتواند موجب ابهام زیادی در درک متن و ریزش کاذب شدید بهویژه در
جستوجوهای تخصصی شود (مینایی بیدگلی و همکاران ،13۲4 ،نقل در ستوده و هوشیار .)1393 ،اقالم بازیابیشدة نامرتبط
 .1در این پژوهش ،از میان سه واژة مترادف همنویسه ،همنگاره و جناس تام ،واژة همنویسه برای پرداختن به موضوع استفاده میشود.
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و ناخواسته در جستوجو را ریزش کاذب یا پارازیت میگویند .نتایج بازیابی همنویسهها بهطور معمول میتواند ضمن
پراکندگی موضوعهای همانند و اجتماع موضوعهای بیربط (ریزش کاذب) ،کارایی نظام را تا حد درخور توجهی کاهش دهد.
یکی از راههای جلوگیری از ریزش کاذب ناشی از وجود همنویسهها ،استفاده از توضیحگر است .زمانی که دو یا چند مقوله با
کلمهای ثابت بیان شوند ،میتوان از توضیحگر در داخل پرانتز استفاده کرد .مثال :حرکت (بازیگری) ،حرکت (فلسفه) ،حرکت
(فیزیک) .توضیحگر درون پرانتز در مقابل موضوع یا توصیفگر برای تعیین حدود معنی ،برطرفکردن شبهه و اخصکردن
موضوع میآید .توضیحگر در واقع به معنی «از نظر» است (سلطانی و فانی ،1333 ،نقل در یوسفی .)1334 ،این نوع رفع ابهام
معنایی از همنویسهها ،نوعی روش نظارتی 1است.
در این روش ،که شامل مراحل تحت نظارت آموزش و آزمون است ،ابتدا ویژگیهای متن که میتواند نظام بازیابی اطالعات
را در استخراج معنی صحیح یاری رساند ،شناسایی میشود .سپس نوبت به آموزش میرسد که نظام بازیابی اطالعات را قادر
میسازد این ویژگیها را هنگام بازیابی شناسایی و استخراج کند .مجموعه آموزش یک گروه لغت ابهامزدایی شده است که
بهصورت حاشیهنویسی معنایی 2برای آموزش در دسترس است و دارای ویژگیهای نحوی و لغوی است .در این روش،
کلمات جدید براساس متنهایی که قبالً تعریف شدهاند ،در طبقه مناسب خود قرار میگیرند .در این پژوهش مجموعهای از
همنویسههای تخصصی به همراه برچسبهایشان ،برای آموزش در اختیار نظام بازیابی قرار میگیرد.
از دیگر تسهیالتی که برای رفع ابهام معنایی از همنویسههای تخصصی با روش نظارتی ضروری به نظر میرسد ،مجموعهای از
آزمایش یا آزمون است که فرایند بازیابی متون مرتبط را در جستوجوی همنویسهها تسهیل میکند.
استفاده از مجموعه آزمون ،یک استاندارد واقعی ارزیابی است و با وجود قدمت زیاد ،هنوز ابزاری بسیار ارزشمند برای
تحقیقات بازیابی است .در بیشتر تحقیقات منتشرشده ،اثربخشی بازیابی اطالعات با استفاده از مجموعه آزمون و معیارهای
ارزیابی مرتبط ارزیابی شده است ( .)Sanderson, 2010بنابراین ،استفاده از مجموعههای آزمون ،به استاندارد عملی ارزیابی
بدل شده است (حریری و همکاران .)1393 ،این مجموعهها ،شتابدهندة پژوهشهای بازیابی اطالعات و چکیدهای از محیط
عملیاتی بازیابیاند که امکان اعتبارسنجی و مقایسة اثربخشی رویکردهای موجود بازیابی اطالعات را با رویکردهای نوین
بازیابی فراهم میآورند .به این ترتیب ،ابزاری برای پژوهشگر فراهم میشود که فواید راهبردهای مختلف بازیابی را در یک
مجموعة آزمایشگاهی شناسایی و کشف کند .این مجموعه ،جستوجوی کاربر را در محیطی عملیاتی شبیهسازی میکند و
طیف گستردهای از انواع اسناد از قبیل متن ،موسیقی ،گفتار ،تصاویر ،فیلم ،ساختارهای شیمیایی و غیره را پوشش میدهد
( .);Voorhees, 1998 Sanderson, 2010دادههای آموزش ،نمایانگر دادههای آزموناند و دادههای آزمون ،نمایانگر مشکل
واقعیاند ( .)Kessler, 2012در این پژوهش مجموعه آزمون شامل پیکرهای از متون علمی است.
در تعریفی ساده از پیکره میتوان گفت مجموعة بزرگی از متون معتبر نوشتاری و یا گفتاری آوانویسی شده است که طبق
معیارهای خاصی در قالب الکترونیکی برای هدف مشخصی ،جمعآوری و ذخیره شدند ( .)Bowker, 2018برچسبزنی
موضوعی متون در پیکره (مجموعة آزمون) و توضیحگرها (مجموعة آموزش) امری مهم در بازیابی اطالعات و نوعی
دستهبندی یا طبقهبندی در زبان طبیعی است .از طریق این نوع برچسبگذاری ،طبقهها یا ویژگی همنویسهها مشخص شده و
از یکدیگر متمایز میشوند .در این پژوهش ،تعیین موضوع همنویسههای تخصصی با استفاده از برچسبگذاری انجام شد تا
نظام بازیابی اطالعات را هنگام پردازش اطالعات در تمایز میان همنویسههای تخصصی توانمند ساخته و سطح اثربخشی
عملکرد نظام بازیابی ارتقا یابد .پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که استفاده از مجموعة آموزش و پیکرة
1. Supervised
2. Sense-Annotated
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برچسبگذاریشده در بازیابی اطالعات به چه میزان در کاهش ریزش کاذب نتایج بازیابی همنویسههای تخصصی تأثیرگذار
است؟ و به عبارت دیگر ،آیا میان میزان ریزش کاذب نتایج بازیابی همنویسههای تخصصی قبل و بعد از برچسبگذاری،
تفاوت معناداری وجود دارد یا خیر؟ پژوهش حاضر برای پاسخگویی به این سؤال طرحریزی شده است.
مطالعات در موضوع تأثیر پردازش زبان طبیعی در بازیابی اطالعات بر سه محور کلی متمرکز است )1 .بررسی دشواریهای
نگارشی؛  )2آزمایش تأثیر روشها ،تکنیکها و یا ابزارهای خاص؛  )3طراحی و آزمایش روشها ،تکنیکها ،الگوریتمها و یا
ابزارهای خاص (ستوده و هنرجویان.)1391 ،
پیشینههای مربوط به آزمایش تأثیر روشها ،تکنیکها و یا ابزارهای خاص در اثربخشی بازیابی
در این محور (که پژوهش حاضر نیز در این دسته است) ،پژوهشهایی قرار میگیرند که تأثیر تکنیکها ،ابزار و روشهای
خاص در اثربخشی بازیابی اطالعات را آزمایش ،بررسی و تحلیل کردهاند .در ادامه به پیشینههای خارج و داخل کشور
پرداخته و یافتههای آنها تشریح میشود.
برخی پژوهشگران در پژوهش خود تأثیر برچسبهای لغوی ،امالیی و دستوری و بافتار (واژگان و برچسبها) اطراف هم
نویسه را در رفع ابهام معنایی همنویسهها به اثبات رساندند (.); Tesprasit et al., 2003Hearst, 1991
کریمپور و همکاران نشان دادند که برچسبزنی اجزای کالم همراه با ریشهیابی ،به افزایش دقت نتایج بازیابی منتهی
میشود ( .)Karimpour et al., 2005الکسوپولو دریافت هستیشناسی ساختاریافته تأثیر بسزایی در بهبود تفکیک مفاهیم
دارد ( .)Alexopoulou 2009هسی و شیائوشیائو ابهامزدایی از همنویسهها را از طریق شبکة معنایی نامها و در بستر وردنت
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مغولستان انجام دادند ( .)Hasi & Xiaoxiao, 2003گورمن ،مازوفسکی و نیکالو نشان دادند نظامهای ترکیبی رفع ابهام
معنایی همنویسهها (مبتنی بر قانون و یادگیری ماشینی) دقت بیشتری دارند و با استفاده از آنها بهطرز چشمگیری خطاهای
حاصل از ابهام معنایی همنویسهها کاهش مییابد (.)Gorman et al., 2018

جاللی ( )13۲3در فرایند بازیابی  24000مفهوم در مستندات پزشکی روشهای بازیابی دقیق در هستانشناسی قلمرو پزشکی
را تعیین کرد .سلطانی و فیلی ( )13۲3برای رفع ابهام از کلمات چندمعنا بیان داشتند که استفاده از پیکرة متنی بدون برچسب و
گراف وابستگی معنایی راهکار مناسبی برای افزایش کارایی و دقت بازیابی است .مدرس خیابانی ( )1391در پژوهش خود بر
اهمیت پیکرههای زبانی در مطالعات زبانشناختی ،تأکید کرد .صدقی ( )1392با استفاده از پیکرة کوچک برای رفع ابهام
همنویسهها دریافت استفاده از الگوریتم لیست تصمیم ،دقت بازیابی را دو تا سه درصد افزایش میدهد .عرب ( )1394با
استفاده از مدل فضای برداری ،تأثیر مثبت غنیسازی موضوع را در تعیین معنی نهایی واژه به اثبات رساند .ستوده و هوشیار
( )1393در پژوهش خود برای ابهامزدایی معنایی همنویسهها با مقایسة پنج بافتار متنی شامل استناد متنی ،ارجاع ،عنوان ارجاع،
عنوان و متن مقاله دریافتند بافتار متن و عنوان ارجاع ،نقش معناداری در بهبود نتایج بازیابی دارند .خیرمند پاریزی و
نورمندیپور ( )1395طی پژوهش خود صحت روش یادگیری نظارتی مبتنی بر نمونه را تا  ۲۲/31درصد نشان دادند .انبایی
فریمانی و همکاران ( )139۲با بررسی تأثیر استفاده از پیکره در شناسایی مفهوم پنهان نشان دادند استفاده از الگوریتم
نزدیکترین  Kهمسایه و معیار شباهت واگرای «کولبک لیبلر» 2صحت سازماندهی را به میزان  ۲2/5درصد میرساند .این
روش پیچیدگی فرایند سازماندهی و بازیابی متون مطالعهشدة پژوهش را کاهش داده است .علیپوری حافظی و همکاران
( )139۲با استفاده از رویکرد پیکرهبنیاد در رفع ابهام معنایی از واژگان همآوا -همنویسة زبان فارسی نشان دادند امکان رفع
ابهام معنایی از واژگان همنویسه با استفاده از همایندهای آنها وجود دارد.
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. WordNet
. Kullback–Leibler
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ازجمله پیشینههای فارسی واژهپژوهی متون دانشگاهی با رویکرد پیکرهبنیاد ،پژوهش ذوالفقارکندری و همکاران ( )1399است
که در آن با استفاده از روش بسامدشماری در پیکرة متون پزشکی به استخراج خودکار واژگان پایه علوم پزشکی اقدام کردند.
نتایج این پژوهش نشان داد استفاده از روشهای آماری در استخراج واژگان پایة علوم پزشکی بهطور خودکار از توانایی باالیی
برخوردار است .با استفاده از این روش میتوان واژگان تخصصی را برای اهداف پژوهشی و تهیة دانشنامههای تخصصی بهکار
برد.
مطالعه پژوهشهای مرتبط نشان میدهد با توجه به اینکه کاربران اصلی نظامهای بازیابی مدارک و مقاالت علمی ،دانشجویان،
اساتید و پژوهشگران هستند و در عصر اطالعات ،اطالعات علمی ـ فنی ،زیربنای هرگونه تصمیمات جدی اجرایی و
تحقیقاتی بهشمار میروند (حسینیبهشتی ،)13۲2 ،سهولت و دقت دسترسی این گروه از کاربران به مقاالت علمی در فرایند
مسیریابی دقیق و درست تولید دانش و توسعة ناشی از آن ،اهمیت زیادی دارد .ازاینرو درصورتی که ابهام معنایی اصطالح
هایی که همنویسههای تخصصی هستند رفع نشود ،نمایانی مدارک مرتبط کاهش و نمایانی مدارک غیرمرتبط افزایش مییابد و
این مسئله میتواند در کیفیت عملکرد نظام بازیابی اطالعات تأثیر سوء داشته باشد .مطالعة پیشینههای داخل و خارج کشور
نشان میدهد در زمینة پاسخ به این مسئله که برچسبگذاری معنایی به چه میزان میتواند با رفع ابهام معنایی از همنویسههای
تخصصی به کاهش ریزش کاذب منجر شود ،اطالعات کافی وجود ندارد .همچنین تاکنون پژوهشی که به موضوع واژگان
تخصصی متون علمی و بهطور ویژه ابهام معنایی همنویسههای تخصصی و دانشگاهی بپردازد و رویکرد پیکرهمدار به این
موضوع داشته باشد مشاهده نشده است؛ بنابراین این پژوهش در زمرة معدود مطالعات واژهپژوهی دانشگاهی بهشمار میرود
که بهدلیل نقش مهم و تعیینکنندة همنویسههای تخصصی در مسیریابی دقیق و کامل پژوهشهای علمی ،با هدف برونرفت از
چالش ابهام معنایی همنویسههای تخصصی ،به عرضة راهکار و آزمودن تأثیر آن در کاهش ریزش کاذب در بازیابی اطالعات
میپردازد.

روش پژوهش
این پژوهش به موضوع رفع ابهام معنایی همنویسههای تخصصی ،رویکردی پیکرهمدار دارد و بنابراین در زمرة پژوهشهای
کاربردشناسی پیکرهای یا کاربردشناسی تجربی قرار میگیرد.
ازآنجاکه در این پژوهش ،تحلیلهای واژگانی مربوط به پردازش زبان طبیعی مطرح میشود ،در مراحل نخست تحقیق برای
شناسایی همنویسهها در متون از روش مشاهدة مستقیم و تحلیل واژه استفاده شد .نوع تحلیل در این مرحله ریختشناسی
همنویسة تخصصی بود و در مراحل مختلف شناسایی و تجمیع ،ذخیره ،پردازش ،بازیابی و مقایسة نتایج در نمونهمقالههای
شش رشتة علمی ریاضیات ،علوم زمین ،علوم زیستی ،شیمی ،فیزیک و جامعهشناسی استفاده شد.
در الگوریتم پیشنهادی پژوهش طبق استاندارد

1

 ،Semeval 2020سه مرحلة مجزا برای رفع ابهام معنایی همنویسههای

تخصصی فارسی پیشبینی شده است:
 .1مرحلة آموزش؛  .2مرحلة آزمون؛  .3مرحلة ارزیابی.
در پژوهش حاضر اقدامات انجامشده در هر مرحله به شرح زیر است:
 )1مرحلة آموزش :برای تهیة مجموعة آموزش و برای استنتاج معانی از همنویسههای تخصصی ،از اصطالحنامههای
(أخذشده از نظام اصطالحنامههای علمی و فنی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران (ایرانداک)) استفاده شد .این
اصطالحنامهها عبارت است از:
1

. Semantic Evaluation 2020
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 اصطالحنامة شیمی /تألیف تقی رجبی و دیگران]
 اصطالحنامة علومزیستی /تألیف اسماعیل اکبری ،ملوکالسادات حسینیبهشتی و مهرداد نوروزی اقبالی؛
 اصطالحنامة جامعهشناسی /تألیف باربارا بوث و میشل بلر؛

 اصطالحنامة ریاضیات /تألیف ملوکالسادات حسینیبهشتی ،وفایی ،سعیده و مهرداد نوروزیاقبالی؛

 اصطالحنامة علوم زمین /تألیف مهری صدیقی ،ملوکالسادات حسینیبهشتی و مهرداد نوروزیاقبالی؛
 اصطالحنامة فیزیک /تألیف مریم نوروزیاقبالی ،ملوکالسادات حسینیبهشتی و مهرداد نوروزیاقبالی.
برای شناسایی و پاالیش همنویسههای تخصصی از این اصطالحنامهها ،از نرمافزار اکسل استفاده شد تا امکان تطبیق
اصطالحهای تخصصی فراهم شود .سپس همنویسههای شناساییشده ،به همراه برچسب موضوعی تعیینشده ،بهمنزلة
مجموعة آموزش در مسیر 1مدنظر ،در نظام بازیابی اطالعات ذخیره شد.
 )2مرحلة آزمون؛ این مجموعة آزمون فراهم و برچسبگذاری شد تا از معنای واژة مدنظر در متون علمی رفع ابهام کند.
پیکرة متنی که برای انجام پژوهش ساخته شد ،مجموعة آزمون را تشکیل میدهد.
جونز و والر در زمینة اندازة مناسب پیکره ) (Jones & Waller, 2015معتقدند پیکرة کوچک هم میتواند به اندازة
پیکره بزرگ مؤثر باشد و این به هدف و اصولی که پشتوانة ساخت آن پیکره است بستگی دارد .پیکرههایی که بهصورت
دستی برچسبگذاری میشوند میتوانند منبع ارزشمندی برای پژوهشهای پیکرهمدار باشند (.)Stefanowitsch, 2006
در این پژوهش ،بهدلیل نوع روش جستوجو و برچسبگذاری دستی و با هدف اطمینان از دقت فرایندها ،مجموعهای
محدود بررسی شد .این تصمیم همچنین باعث شد حصول نتیجه ،مستلزم صرف وقت و انرژی افزون بر توان پژوهشگر
نباشد .بهدلیل اینکه پاسخ به پرسش پژوهش با استفاده از هیچیک از پیکرههای شناختهشدة موجود فارسی امکانپذیر

2

نیست ،پژوهشگر با کمک متخصص نرمافزار ،ناگزیر به ایجاد پیکرة تخصصی بود .همانطور که از تقسیمبندی انواع
پیکره بهدست اتکینز ،کلییر و استلر در سال  1992برمیآید ،پیکرة متنی این پژوهش از نوع نمونهای است و از تمام متون
علمی دانشگاهی و علمی ـ پژوهشی ،تنها نمونهای از مقاالت علمی شش رشتة تخصصی ریاضیات ،شیمی ،فیزیک ،علوم
زیستی ،جامعهشناسی و علوم زمین انتخاب شد .این پیکره ،پیکرهای باز است که دادههای آن بعد از جمعآوری قابلیت
افزایش دارد .همچنین از نوع همزمانی است و در مدت معینی جمعآوری میشود .پیکرهای منفرد و تکزبانه است که به
زبان فارسی تعلق دارد .سایر تقسیمبندیهای اتکینز ،کلییر و استلر در این پژوهش مصداق نمییابد .برای پاسخ به
پرسش پژوهش ،این پژوهش در زمرة پژوهشهای تجربی قرار میگیرد .طرح پژوهش تجربی شامل دو گروه آزمودنی
گروه تجربی 3و گروه کنترل 4است.
 )1گروه گواه ،شاهد و یا کنترل ،شامل  221مقالهای است که از شش رشتة علمی ریاضیات ،علوم زمین ،علوم زیستی،
شیمی ،فیزیک و جامعهشناسی جمعآوری شده و بهصورت خام در پیکره و تحت آزمون اولیه برای ارزیابی میزان ریزش
کاذب نتایج بازیابی قرار گرفتهاند؛
 )2گروه تجربی ،همان مقالهها اما اینبار با برچسبهای موضوعی است و برای ارزیابی تأثیر برچسبگذاری پیکرة متنی
بهمنزلة متغیر مستقل در میزان ریزش کاذب مقاالت علمی بهمنزلة متغیر وابسته ،تحت آزمون ثانویه برای ارزیابی نتایج
مرحلة دوم بازیابی قرار گرفتند.
دادههای زبانی نمونه پژوهش از وبگاههای مجلههای علمی کشور جمعآوری و در پیکره گنجانده شد.
1. Directory
2

. Atkins, Clear & Ostler
3. Experimental Group
4. Control Group

تأثیر برچسبگذاری معنایی در رفع ابهام همنویسههای تخصصی از نظر ریزش کاذب در بازیابی متون علمی /رضایی دینانی

برای استفاده از پیکره در این پژوهش کاربردشناسی ،اطالعات کاربردشناختی الزم به آنها افزوده شد و بر روی این پیکرهها،
حاشیهنویسی کاربردشناختی 1انجام شد .برچسب موضوعی که در برچسبگذاری پیکرة این پژوهش استفاده شد ،شامل
عناوین شش رشتة علمی بود که به همنویسههای تخصصی نمونة پژوهش در مجموعة آموزش و آزمون تعلق گرفت و
وابستگی علمی آن همنویسه را دربارة رشتهای خاص نشان میداد.
برای تهیة پیکره ،تمام اسناد نوشتاری مقالهها در قالب مایکروسافت ورد ،2پی دی اف 3و ...به قالب تکست 4تبدیل شدند؛
همنویسههای آنها شناسایی و برچسبگذاری شد و فایل نهایی با کدگذاری یونیکد( 5سازگار با زبان فارسی) بهمنزلة پیکره
(مجموعة آزمون) در مسیر دادههای نظام بازیابی اطالعات استفاده شد.
 )3مرحلة ارزیابی :در سومین مرحله از رفع ابهام معنایی واژهها یعنی در مرحلة ارزیابی ،ریزش کاذب نتایج حاصل از بازیابی
در دو گروه گواه و تجربی محاسبه شد .پس از مقایسه ،آزمون ،تحلیل و تفسیر دادههای هر دو گروه ،یافتههای پژوهش آشکار
شد.
برای پاسخ به پرسش پژوهش ،قضاوت ربط نتایج بازیابیشده بهصورت دودویی و توسط شش متخصص موضوعی از شش
رشتة علمی مدنظر انجام شد .سپس برای کسب اطمینان ،توسط پژوهشگر صحتسنجی شد .برای هر رشتة علمی حداقل 5
همنویسة تخصصی و در مجموع  44واژة تخصصی در قالب  14همنویسة تخصصی بهمنزلة کلیدواژههای جستوجوی متون
علمی در شش رشتة مدنظر تعیین شد .این تعداد همنویسه از میان  ۲99همنویسة تکواژهای گزینش شدند که از مقایسه و
تطبیق اصطالحنامههای شش رشتة مدنظر بهدست آمد .جدول  1همنویسههای مدنظر پژوهش را به همراه رشتههای دربردارندة
آن نشان میدهد.

1. Pragmatic Nnnotation
2. Microsoft Word
3. PDF
4. Txt
5 .Unicode
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جدول  -1همنویسههای انتخابی پژوهش
جرم

صفحه

پیچش

پروانه

آرایه

چشمه

برگ

حالل

فیزیک

ریاضی

ریاضی

ریاضی

ریاضی

فیزیک

ریاضی

ریاضی

شیمی

شیمی

فیزیک

فیزیک

فیزیک

شیمی

علوم زمین

شیمی

علوم زمین

علوم زمین

علوم زمین

علوم زیستی

علوم زمین

علوم زمین

علوم زیستی

علوم زمین

جامعهشناسی

جامعهشناسی

علومزیستی

درخت

قطر

بازیابی

تورم

تقلب

دوران

یال

پالسما

ریاضی

ریاضی

فیزیک

فیزیک

فیزیک

ریاضی

ریاضی

فیزیک

علوم زمین

علوم زمین

شیمی

جامعهشناسی

جامعهشناسی

علوم زمین

علوم زمین

علومزیستی

علومزیستی

جامعهشناسی

علوم زمین

جدول 2تعداد همنویسههای تخصصی منتخب پژوهش را به تفکیک رشتههای علمی نشان میدهد.
جدول  -2تعداد همنویسههای تخصصی منتخب پژوهش در شش رشتة علمی
رشتهها


علوم زمین

ریاضیات

شی م ی

فیزیک

علوم زیستی

جمع

جامعهشناسی

مقادیر فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد
12

24/1

10

21/3

19/5

9

5

10/9

5

10/9

5

10/9

44

100

همانطور که جدول  2نشان میدهد ،مجموع واژگان تخصصی انتخابشده در شش رشتة علمی مدنظر 44 ،واژه است اما به
دلیل همپوشانی و به عبارت بهتر ،همنویسگی آنها در دو رشته ،سه رشته یا چهار رشته ،همچنان که جدول  1نشان میدهد،
 14واژة منحصربهفرد بهشمار میروند.

یافتههای پژوهش
پاسخ به پرسش پژوهش شامل یک مرحلة ارزیابی سه بخشی است که پژوهشگر انجام داد؛
در بخش اول و دوم ارزیابی ،میزان ریزش کاذب نتایج بازیابی همنویسههای تخصصی رشتههای علمی مدنظر در دو گروه
گواه و تجربی محاسبه شد.
برای محاسبه و مقایسة ریزش کاذب نتایج در دو نظام اولیه و پیشنهادی از فرمول بهکار رفته در پژوهش میرجود و دیگران
( )1394استفاده شد.
رابطة ()1
تعداد مدارک بازیابی شدة نامرتبط
تعداد مدارک بازیابیشده

ریزش کاذب

در شرایط ایدهآل ،مقدار ریزش کاذب نتایج برابر با  0و در بدترین حالت ممکن برابر  1خواهد بود.
جدولهای  3تا  ۲میزان ریزش کاذب نتایج بازیابی همنویسههای مدنظر پژوهش را به تفکیک شش رشتة علمی در نظام
بازیابی اولیه و نظام بازیابی پیشنهادی مقایسه میکند.
جدول  3میزان ریزش کاذب نتایج بازیابی همنویسههای مدنظر رشتة زیستشناسی را در نظام بازیابی اولیه و نظام بازیابی
پیشنهادی نشان میدهد.
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جدول  -3میزان ریزش کاذب نتایج بازیابیشده در نمونة پژوهش رشتة زیستشناسی در نظام بازیابی اولیه و پیشنهادی
نظام بازیابی اولیه
همنویسه

نظام بازیابی پیشنهادی

کل مدارک

تعداد مدارک بازیابیشده

میزان ریزش

کل مدارک

تعداد مدارک بازیابیشدة

میزان ریزش

بازیابیشده

نامرتبط

کاذب

بازیابیشده

نامرتبط

کاذب

پیچش

21

14

0/34

5

0

0

پروانه

15

10

0/43

5

0

0

برگ

44

2۲

0/44

14

0

0

درخت

20

12

0/4

۲

0

0

پالسما

12

3

0/5۲

5

0

0

مجموع

112

33

0/56

33

0

0

همچنان که جدول  3نشان میدهد ،میانگین ریزش کاذب بازیابی پنج همنویسة مدنظر در متون زیستشناسی از  45درصد در
نظام بازیابی اولیه به کمترین حد آن ،یعنی  0در نظام پیشنهادی رسیده است.
جدول  4میزان ریزش کاذب نتایج بازیابی همنویسههای مدنظر رشتة ریاضیات را در نظام بازیابی اولیه و نظام بازیابی
پیشنهادی نشان میدهد.
جدول  -4میزان ریزش کاذب نتایج بازیابیشده در نمونة پژوهش رشتة ریاضیات در نظام بازیابی اولیه و نظام بازیابی پیشنهادی
نظام بازیابی اولیه
همنویسه

نظام بازیابی پیشنهادی

کل مدارک

تعداد مدارک بازیابیشدة

میزان ریزش

کل مدارک

تعداد مدارک بازیابیشدة

میزان ریزش

بازیابیشده

نامرتبط

کاذب

بازیابی شده

نامرتبط

کاذب

صفحه

24

19

0/33

3

0

0

پیچش

21

14

0/34

5

0

0

پروانه

15

10

0/43

5

0

0

آرایه

15

10

0/43

5

0

0

برگ

44

39

0/۲9

5

0

0

حالل

29

24

0/۲3

5

0

0

درخت

20

14

0/3

4

0

0

قطر

35

29

0/۲3

4

0

0

دوران

15

9

0/4

4

0

0

یال

34

2۲

0/۲2

4

0

0

مجموع

264

131

0/31

65

0

0

براساس جدول  ،4میانگین ریزش کاذب بازیابی  10همنویسه مدنظر در متون ریاضیات از  3۲درصد در نظام بازیابی اولیه به
کمترین حد آن یعنی  0در نظام پیشنهادی رسیده است.
در جدول  5میزان ریزش کاذب نتایج بازیابی همنویسههای مدنظر رشتة علوم زمین در نظام بازیابی اولیه و نظام بازیابی
پیشنهادی آمده است.
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جدول  -6میزان ریزش کاذب نتایج بازیابیشده در نمونة پژوهش رشتة علوم زمین در نظام بازیابی اولیه و نظام بازیابی
پیشنهادی
نظام بازیابی اولیه
همنویسه

نظام بازیابی پیشنهادی

کل مدارک

تعداد مدارک بازیابیشدة

میزان ریزش

کل مدارک

تعداد مدارک بازیابیشدة

میزان ریزش

بازیابیشده

نامرتبط

کاذب

بازیابیشده

نامرتبط

کاذب

جرم

33

24

0/39

3

0

0

صفحه

24

20

0/33

4

0

0

پیچش

21

14

0/34

5

0

0

آرایه

15

10

0/43

5

0

0

چشمه

23

14

0/41

9

0

0

برگ

44

39

0/۲9

5

0

0

حالل

29

24

0/۲3

5

0

0

درخت

20

15

0/35

5

0

0

قطر

35

29

0/۲3

4

0

0

بازیابی

20

14

0/3

4

0

0

دوران

15

10

0/43

5

0

0

یال

34

19

0/54

15

0

0

مجموع

316

235

0/36

33

0

0

جدول  5نشان میدهد میانگین ریزش کاذب بازیابی  12همنویسة مدنظر در متون علوم زمین از  35درصد در نظام بازیابی
اولیه به کمترین حد آن یعنی  0در نظام پیشنهادی رسیده است.
میزان ریزش کاذب نتایج بازیابی همنویسههای مدنظر رشته جامعهشناسی را در نظام بازیابی اولیه و نظام بازیابی پیشنهادی در
جدول  4آمده است.
جدول  -4میزان ریزش کاذب نتایج بازیابیشده در نمونة پژوهش رشتة جامعهشناسی در نظام بازیابی اولیه و پیشنهادی
نظام بازیابی اولیه
همنویسه

نظام بازیابی پیشنهادی

کل مدارک

تعداد مدارک بازیابیشدة

میزان ریزش

کل مدارک

تعداد مدارک بازیابیشدة

میزان ریزش

بازیابیشده

نامرتبط

کاذب

بازیابیشده

نامرتبط

کاذب

جرم

33

23

0/3

10

0

0

صفحه

24

21

0/۲1

5

0

0

قطر

35

30

0/۲4

5

0

0

تورم

13

3

0/54

4

0

0

تقلب

10

5

0/5

5

0

0

مجموع

113

15

0/34

31

0

0

همانطور که جدول  4نشان میدهد ،میانگین ریزش کاذب بازیابی پنج همنویسة مدنظر در متون جامعهشناسی از  34درصد در
نظام بازیابی اولیه به کمترین حد آن یعنی  0در نظام پیشنهادی رسیده است.
میزان ریزش کاذب نتایج بازیابی همنویسههای مدنظر رشتة شیمی در نظام بازیابی اولیه و نظام بازیابی پیشنهادی در جدول 3
مشاهده میشود.
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جدول  -3میزان ریزش کاذب نتایج بازیابیشده در نمونة پژوهش رشتة شیمی در نظام بازیابی اولیه و نظام بازیابی پیشنهادی
نظام بازیابی اولیه
همنویسه

نظام بازیابی پیشنهادی

کل مدارک

تعداد مدارک بازیابیشده

میزان ریزش

کل مدارک بازیابی

تعداد مدارک بازیابیشدة

میزان ریزش

بازیابیشده

نامرتبط

کاذب

شده

نامرتبط

کاذب

جرم

33

2۲

0/۲5

5

0

0

صفحه

24

21

0/۲1

5

0

0

چشمه

23

1۲

0/3۲

5

0

0

حالل

29

1۲

0/42

11

0

0

بازیابی

20

12

0/4

۲

0

0

مجموع

131

33

0/34

34

0

0

بر اساس دادههای جدول  ،3میانگین ریزش کاذب بازیابی پنج همنویسة مدنظر در متون شیمی از  34درصد در نظام بازیابی
اولیه به کمترین حد آن یعنی  0در نظام پیشنهادی رسیده است.
جدول  ۲میزان ریزش کاذب نتایج بازیابی همنویسههای مدنظر رشتة فیزیک را در نظام بازیابی اولیه و نظام بازیابی پیشنهادی
نشان میدهد.
جدول  -۲میزان ریزش کاذب نتایج بازیابیشده در نمونه پژوهش رشتة فیزیک در نظام بازیابی اولیه و نظام بازیابی پیشنهادی
نظام بازیابی اولیه
همنویسه

نظام بازیابی پیشنهادی

کل مدارک

تعداد مدارک بازیابیشدة

میزان ریزش

کل مدارک

تعداد مدارک بازیابیشدة

میزان ریزش

بازیابیشده

نامرتبط

کاذب

بازیابیشده

نامرتبط

کاذب

جرم

33

24

0/39

3

0

0

پیچش

21

15

0/31

4

0

0

پروانه

15

10

0/43

5

0

0

آرایه

15

10

0/43

5

0

0

چشمه

23

13

0/34

4

0

0

بازیابی

20

15

0/35

5

0

0

تورم

13

۲

0/42

5

0

0

تقلب

10

5

0/5

5

0

0

پالسما

12

4

0/5

4

0

0

مجموع

152

112

0/53

60

0

0

نتایج جدول  ۲نشان میدهد که میانگین ریزش کاذب بازیابی  9همنویسة مدنظر در متون فیزیک از  49درصد در نظام بازیابی
اولیه به کمترین حد آن یعنی  0در نظام پیشنهادی رسیده است.
در بخش سوم ارزیابی ،نتیجة حاصل از دو بخش قبلی ،با استفاده از آزمون ناپارامتریک رتبههای عالمتدار ویلکاکسون،
مقایسه و به پرسش پژوهش پاسخ داده شد.
نتایج آزمون ویلکاکسون برای مقایسة میزان ریزش کاذب بازیابی همنویسههای تخصصی با بهکارگیری دو نظام بازیابی اولیه و
پیشنهادی در جدول  9آمده است.
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جدول  -3رتبهها :مقایسة میزان ریزش کاذب نتایج بازیابی دو نظام بازیابی
تعداد میانگین رتبهها جمع رتبهها
*

44

**

0

رتبههای منفی
نظام بازیابی پیشنهادی ـ نظام بازیابی اولیه

رتبههای مثبت
***

گرهها

جمع

23/50
0/00

10۲1/00
0/00

0
44

 = 0/0001سطح معنیداریZ = -5/909 ،
* نظام بازیابی پیشنهادی < نظام بازیابی اولیه
** نظام بازیابی پیشنهادی > نظام بازیابی اولیه
*** نظام بازیابی پیشنهادی = نظام بازیابی اولیه

سطح معنیداری آزمون رتبههای عالمتدار ویلکاکسون ( )Z = -5/909 ،P = 0/0001نشان میدهد میزان ریزش کاذب نتایج
بازیابی بعد از بهکارگیری پیکرة تخصصی برچسبگذاریشده در نظام بازیابی اطالعات نسبت به قبل از آن تفاوت معناداری
دارد .بررسی رتبههای منفی و مثبت نشان میدهد میزان ریزش کاذب نتایج بازیابی بعد از بهکارگیری پیکرة تخصصی
برچسبگذاریشده به میزان معنیداری کاهش یافته است.

نتیجهگیری
مطالعة پژوهشها نشان میدهد عملکرد نظامهای بازیابی بهطور معمول مبتنی بر شکل واژة ورودی است و تأکید بر ویژگی
ظاهری کلیدواژه صرفنظر از نقش معنایی آن در متن ،به ریزش کاذب در بازیابی نتایج منجر میشود .غلبه بر چالشهای
پردازش زبان طبیعی هنگام بازیابی اطالعات مستلزم بررسی علمی پدیدههای زبانی و چارهجویی فناورانه است .این پژوهش
در راستای پژوهش مدرس خیابانی ( )1391از رویکرد پیکرهمحور برای برونرفت از چالش همنویسگی اصطالحهای
تخصصی بهره گرفت .نتایج پژوهش همسو با یافتههای برخی پژوهشگران (عرب1394 ،؛ ستوده و هوشیار1393 ،؛ , Hearst

 )1991; Tesprasit et al., 2003; Karimpour et al., 2005و نشان داد که غنیسازی موضوع از طریق برچسبگذاری در
تعیین معنی نهایی واژه ،تأثیر مثبت دارد و یادگیری ماشینی و استفاده از روش رفع ابهام معنایی نظارتی میتواند عملکرد نظام
بازیابی را در کاهش ریزش کاذب بهبود بخشد .رویکرد پیکرهمدار و برچسبگذاری معنایی همنویسههای تخصصی در این
پژوهش ،در هیچیک از پیشینههای اشارهشده برای رفع ابهام معنایی همنویسههای تخصصی استفاده و آزمون نشده بود.
آزمون دادهها در پاسخ به سؤال پژوهش نشان میدهد استفاده از رویکرد پیکرهمدار در نظام بازیابی اطالعات و برچسبگذاری
معنایی همنویسههای تخصصی ،ریزش کاذب را در بازیابی متون علمی حاوی این همنویسهها بهطور معناداری کاهش میدهد.
به نظر میرسد کارایی بهتر نظام بازیابی با استفاده از این رویکرد ،بهدلیل توانمندسازی نظام بازیابی در تمایز بین همنویسههای
تخصصی و شناسایی نقشهای معنایی آنها با استفاده از برچسبهای معنایی است که در مجموعة آزمون و آموزش برای
آنها در نظر گرفته شده است .این رویکردی است که میتواند نظام بازیابی اطالعات را هنگام بازیابی متون حاوی
همنویسههای تخصصی از بازیابی واژه محور به بازیابی محتوامحور سوق دهد .از مزایای استفاده از این رویکرد عالوه بر
فراهم کردن امکان بازیابی تماممتن ،غلبه بر موانعی مانند ناآگاهی کاربران از همنویسگی اصطالح تخصصی جستوجوشده،
تمایل نداشتن کاربران به استفاده از راهبردهای جستوجو و پایبندی آنها به اصل کمترین کوشش و توجیهپذیری هزینه ـ
سودمندی بازیابی را میتوان ذکر کرد.

تأثیر برچسبگذاری معنایی در رفع ابهام همنویسههای تخصصی از نظر ریزش کاذب در بازیابی متون علمی /رضایی دینانی

در این پژوهش با هماهنگسازی فرایند ذخیره و بازیابی متون علمی حاوی همنویسههای تخصصی با نتایج مدنظر کاربران در
بازیابی اطالعات ،ریزش کاذب به حد بهینة آن یعنی صفر رسید .رویکرد پیکرهمدار این پژوهش و استخراج زمینة تخصصی
متون علمی و اختصاص آن به همنویسههای موجود در متون میتواند در آینده زمینهساز عرضة راهکارهای جدید برای
چالشهای پردازش زبان فارسی و طراحی و پیادهسازی نظامهای بازیابی اطالعات محتوامحور بهصورت کاربردی شود.
پیشنهاد میشود از روشهای نیمهنظارتی و بدون نظارت برای مقایسة نتایج بازیابی با روش نظارتی بهکار رفته در این پژوهش
استفاده شود تا روش کارا و مؤثر شناسایی و معرفی شود .با توجه به اینکه روش استفادهشده محدود به زبان فارسی نیست و
به سایر زبانها قابلیت تعمیم دارد ،آزمون آن برای بررسی ریزش کاذب در متون علمی سایر زبانها نیز شایان توجه است.
پژوهشهای بیشتر پیرامون رضایتمندی کاربران از ربط نتایج بازیابیشده و زمان صرفشده برای جستوجو با استفاده از دو
رویکرد موجود و پیشنهادی پژوهش و مقایسة آنها ،ابعاد بیشتری از موضوع را تبیین میکند.
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کامپیوتر ـ هوش مصنوعی .دانشکده فنی ـ مهندسی .دانشگاه الزهرا.
صدیقی ،مهری ،حسینیبهشتی ،ملوکالسادات و نوروزیاقبالی ،مهرداد ( .)13۲4اصطالحنامه علوم زمین .تهران :مرکز اطالعات و مدارک
علمی ایران.

طباطبایی جعفری ،زهرا ( .)1390بررسی شیوههای بسط پرسش در رفتار جستوجوی اطالعاتی کاربران در موتورهای جستوجو:
مطالعه در میان دانشجویان تحصیالت تکمیلی علوم کتابداری و اطالعرسانی دانشگاههای سراسری شهرتهران .پایاننامه کارشناسی
ارشد .دانشکده ادبیات و علوم انسانی .دانشگاه قم.
عبدالهی نورعلی ،محمدصادق ( .)13۲4کندوکاو مسائل ریختشناسی زبان فارسی در بازیابی اطالعات از جستوجوگرهای وب .پایان
نامة کارشناسی ارشد ،گروه علم اطالعات و دانششناسی .دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی .دانشگاه شیراز
عبدالهینورعلی ،محمدصادق و جوکار ،عبدالرسول ( .)13۲۲چالشهای شیوة نگارش زبان فارسی در بازیابی اطالعات از موتورهای
کاوش وب .مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد.90-43 ،)2(10 .
عرب ،میثم ( .)1394استفاده از روابط پنهان بین کلمات در رفع ابهام معنایی کلمات .پایاننامه کارشناسی ارشد .گروه مهندسی کامپیوتر.
واحد بینالملل دانشکده فنی ـ مهندسی .دانشگاه شیراز.

علیپوری حافظی ،حامد ،مولودی ،امیرسعید و بیات ،محمدکریم ( .)139۲رفع ابهام معنایی از واژگان همآوا – همنویسه فارسی :رویکرد
پیکرهبنیاد .دومین کنفرانس بازیابی تعاملی اطالعات ،تهران.
قیومی ،مسعود ( .)139۲تعیین خودکار معنای واژههای فارسی با استفاده از تعبیه معنایی واژه .پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعات،
.50-25 ،)1(35
گلتاجی ،مرضیه و بذرگر ،سعیده ( .)13۲9بررسی مشکالت ریختشناسی زبان فارسی در سه پایگاه اطالعاتی مرکز منطقهای
اطالعرسانی علوم و فناوری ،پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی ایران و جهاد دانشگاهی .کتابداری و اطالعرسانی-191 ،)2(13 ،
.214
مدرس خیابانی ،شهرام ( .)1391بررسی پیکرهبنیاد واژههای هممعنی .پاژند.105-۲5 ،)۲(30 ،
میرجود ،سیدحسین ،قیاسی ،میترا ،دلیری ،سعی ،کوچکینژاد ،لیال و عباسیان جوشقانی ،آمنه ( .)1394مقایسه دقت موتورهای
جستوجوی عمومی و تخصصی در بازیابی تصاویر پزشکی .توسعة آموزش جندی شاپور.13۲-131 ،)2(4 ،
نوروزی ،یعقوب و هماوندی ،هدی ( .)1394بررسی مشکالت جستوجو و بازیابی تصاویر در موتورهای کاوش برگزیده مبتنی بر
ویژگیهای نگارشی زبان فارسی .کتابداری و اطالعرسانی.222-204 ،)2(5 ،
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 مرکز اطالعات و: تهران. اصطالحنامه فیزیک.)13۲5(  مهرداد، ملوکالسادات و نوروزی اقبالی، حسینی بهشتی، مریم،نوروزی اقبالی
.مدارک علمی ایران
.19-10 ،)1(13 ، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعات. ریزش کاذب در ذخیره و بازیابی اطالعات.)1334(  احمد،یوسفی
.22-9 ،)3(20 ، فصلنامه کتاب. الگویی برای توصیف منابع در وب معنایی: اف. دی. آر.)13۲۲(  ابراهیم،یوسفیراد
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