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2آنجهت ارائه و پیشنهاد الگوي مناسب1دمات اشاعه گزینشی اطالعاتخ

3مریم زبردست

: چکیده
خـدمات ویـژه اي اسـت کـه نیـاز کـاربران بـه آن جهـت         خدمات اشـاعه گزینشـی اطالعـات    

کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی طبیعتـاً داراي منـابع اطالعـاتی مختلـف و متنـوعی      .  می دهد
از . هستند و این منابع به صورت مرتب روزآمد شده و منـابع جدیـد وارد مجموعـه مـی شـوند     

اتی دارند که آنها را به سمت کتابخانه هـا و منـابع   طرفی کاربران و پژوهشگران نیازهاي اطالع
پاسخگویی به این نیاز براي مراجعان و پژوهشگران زمان بر و هزینه ساز . داخل آنها می کشاند

خدمات اشاعه گزینشی اطالعات پلی است بـراي  . است؛ چرا که نیاز به کاوش و جستجو است
ر این میان نقش متخصصان اطالع رسانی واضـح  و د؛ارتباط سریعتر مراجعان با منابع اطالعاتی

کتابخانه و مرکز اطالعاتی با توجه به سطح امکانات و مراجعان خـود اقـدام   هر . و آشکار است
روش و نـوع  در به ارائه خدمات اشاعه گزینشی اطالعات می نمایند به همین جهـت اسـت کـه    

. به وجود می آیدارائه تفاوت 
ایـن خـدمات مشـخص و معرفـی    یند اجرايفرآمطالعه متون موجود با ه سعی شدمقالهدر این 

پایـان الگـویی مناسـب بـراي     تعیین معیارها و مالك هاي مورد نیاز ایـن خـدمات در   و باشده
.این خدمات پیشنهاد گرددرائها

خدمات اشاعه گزینشی اطالعات،  کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی: کلیدواژه ها

مقدمه. 1
ه دانش به عنوان یک منبـع ارزشـمند و اسـتراتژیک و بـه عنـوان یـک دارایـی مطـرح اسـت و ارائـه           امروز

خدمات و امکانات با کیفیت بدون مدیریت و استفاده صـحیح از ایـن منبـع ارزشـمند  امـري سـخت و بعضـاً غیـر         
).1382افرازه،(ممکن است 

نتقـال  احـال حاضـر در خصـوص فراینـد    به دلیل درك اهمیت اطالعـات و انتقـال آن، مراکـز اطالعـاتی در    
بـه  بـراي توجـه فـراوان    دو دلیـل عمـده   . اطالعات از منابع به استفاده کنندگان بسیار فعاالنه عمـل مـی کننـد   

در زمان حاضر را می توان افزایش بی حد و حصـر اطالعـات چـاپی و الکترونیکـی  و     خدمات اطالع رسانی 
که بیشتر و بیشتر در حال تخصصـی تـر شـدن    (اخه هاي دانش افزایش تخصص گرایی اندیشمندان در همه ش

1 Selection dissemination of information  (SDI)
:این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد٢

. ه خدمات اشاعه گزینشی اطالعات در کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی ایران و چند کشور منتخببررسی روش هاي ارائ). 1389(زبردست، مریم 
.دانشگاه پیام نور مرکز مشهد، دانشکده هنر و رسانه). پایان نامه کارشناسی ارشد(حسن شکوهیان : به راهنمایی

کارشناس ارشد علوم کتابداري و اطالع رسانی3
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این دالیل با توجه به محدودیت زمانی استفاده کنندگان و همجنین منابع فراوان قابـل دسـترس   .دانست) است
).2001، 1اونیل(می تواند بسیار با اهمیت تر به نظر آید

رد توجه مدیران تحقیقاتی اسـت، کسـانی   نیاز به حمایت فکري قوي از دانشمندان و متخصصان همواره مو
زمـانی کـه   . دي براي برنامه هـاي پیشـرفت تحقیقـاتی باشـد    جکه می دانند فقدان اطالعات چگونه می تواند خطر 

در سـیالب  . تحقیقات و پژوهشها شروع می شود، زمانی است که وجـود دانـش جدیـد و بـه روز ضـروري اسـت      
اسـت کـه بـا    2وان، راه حل مشکل خدمات اشاعه گزینشی اطالعـات مقاالت مجالت و گزارش ها و اطالعات فرا

اشـاعه گزینشـی اطالعـات نـوعی از     . تعیین و تشخیص و پاك سازي، نوع خاصی از اطالعات را ایجـاد مـی کنـد   
را  غربـال مـی   مـدارك فردي است که تحت مناسب ترین شرایط تعداد زیادي از 3خدمات آگاهی رسانی جاري

سیستم هاي اشاعه گزینشـی اطالعـات نـه    . اب شده با اطالعات درخواستی افراد سازگار استکند و اطالعات انتخ
تنها نیاز به تصویربرداري و جستجو در میان کتابها و مجالت را از بین نمی برد بلکه از حجـم عملیـات علمـی و یـا     

ع اطالعـاتی جدیـد، نیازهـاي    این خدمات بـا تطبیـق نیازهـاي اطالعـاتی کـاربران بـا منـاب       . ارتباطات نیز نمی کاهد
اطالعاتی آنها را برطرف و به آنها اطمینان می دهد که اسناد انتخابی مستقیماً بـا تحقیقـات جـاري  مـرتبط بـوده و      
موردي نادیده گرفته نشده است و فهرستی که نمایش داده  می شود، باالترین درصد اطالعـات مفیـد را داراسـت    

). 1971، 4اشنایدر(وده است که تا کنون محقق از  آن مطلع نب

5اشاعه گزینشی اطالعات. 2

سـنتی در طی حرکت شتابان علوم و پویایی و زایایی روزافـزون دانـش، هـر لحظـه از کـارایی فراینـدهاي      
می شود و با گسترش بیش از اندازه عوامل مؤثر در تولید، مصرف و نشـر اطالعـات   کاستهدر کتابخانه هاموجود

بـه سـمت پرسـش هـا و     ) تحقیقات کلی و عمـومی (تی، رویکرد پژوهشگران از مقوالت موضوعیو جامعه اطالعا
ایـن پدیـده، بـه ایجـاد خـدمات جدیـد، ویـژه و        . تغییرمـی کنـد  ) تحقیقات خـاص (مسائل و پروژه هاي موضوعی

.انجامیده است"اشاعه گزینشی اطالعات"تخصصی نوین با عنوان 
نا به نظر او اشـاعه گزینشـی اطالعـات، خـدمتی در سـازمان اسـت کـه        از پیشگامان این زمینه است ب6لوهن

ن جـا مـی تواننـد بـه     آوظیفه اش هدایت اقالم جدید اطالعات از منابع مختلف به آن نقاطی در سازمان اسـت کـه   
7این خدمات تالش می کنـد تـا از توزیـع نامتعـادل    . طور سودمندي به عالیق و نیازهاي شخصی افراد خدمت کند

).173: 8،1387کومار(ات جدید جلوگیري و خطر ناشی از عدم برقراري ارتباط دفع کند اطالع

1 O'Neil
2 Selective Dissemination of Information (SDI)
3 Current awareness system (CAS)
4 Schnioder
5 Selective Dissemination of Information
6 Luhn
7 Indiscriminate
8 Kumar
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اشاعه گزینشی اطالعات را از گروه خدمات آگاهی رسانی جاري می داند که نه تنهـا  ) 2008(1جابرحسین
ته هـاي  خدمات آگاهی رسانی جاري را ارائه می دهد بلکه کالً به کاربر اختصاص داشته و در حوزه خاص خواسـ 

زمانی که خدمات آگاهی جاري به کاربران در حوزه خاص خواسـته هـاي او ارائـه و    . او ارائه و یا عرضه می شود
وي جریان تغییر مراحل آگـاهی رسـانی جـاري بـه     . عرضه شود، خدمات اشاعه گزینشی اطالعات شکل می گیرد

.اشاعه گزینشی اطالعات را به صورت زیر نمایش می دهد

مراحل تغییر خدمات آگاهی رسانی جاري به خدمات اشاعه گزینشی اطالعات: 1شکل 

اگرچه تاریخ دقیقی نمی توان براي شروع خدمات اشاعه گزینشی اطالعات ذکر کرد اما بررسی متون در این 
روع آن به ش. براي نظام رقومی به کار رفت1958زمینه مشخص می سازد که این اصطالح، اولین بار در سال 

اولین نمایه درون بافتی 1961ام در سال . بی. از شرکت آي2زمانی برمی گردد که شخصی به نام هانس پیترلوهن
این امر زمینه ایجاد نظام هاي اشاعه گزینشی اطالعات را در همان سال براي او فراهم . اد کردجرا ای3)کوئیک(

).1381؛ یوسفی،1385صیادي فر، (آورد 

ن کاربرد تجاري و در سطح گسـتردة خـدمات اشـاعۀ گزینشـی اطالعـات، توسـط مؤسسـۀ اطالعـات         اولی
شروع به کـار نمـود و بـه    1965در سال 5این سیستم خودکار، با نام تجاري آسکا. امریکا صورت پذیرفت4علمی

-قطـۀ آغـازین بهـره   رو شد سال مذکور، نسرعت با اقبال گستردة پژوهشگرانِ مراکز مختلف پژوهشی امریکا روبه

1 Jaber Hossain
2 Hans Peter Luhn
3 KWIC (Keyword In Context)
2. Institute for Scientific Information (ISI)
3. Automatic Subject Citation Alert (ASCA)

خدمات آگاهی : الف
جاريرسانی

واگذاري موضوعات -1
مورد عالقه به صورت 

)شخصی(خاص  اسکن از اطالعات ورودي -2
و مقایسه آنها با موضوعات 

مورد عالقه

انتخاب و براي اطالعات مورد نیاز -٣
کاربران ارسال می گردد و در ادامه 

بازخوردي از مناسب بودن اطالعات 
ارسال شده دریافت خواهد گردید

رضایتمندي -۴
کاربران و اجراي اصالح 

کاربرانپرونده پژوهشی

جهت گیري : ب
فعالیت هاي کاربر

سیستم اشاعه : ج
طالعاتاگزینشی



٤

پس از آن و با گذر . هاي ماشینی در ارائۀ خدمات اشاعۀ گزینشی اطالعات در مراکز پژوهشی استگیري از نظام
اي برخوردار شد و تعداد کاربران ایـن  زمان، کاربرد نظام هاي خودکار اشاعۀ گزینشی اطالعات از اهمیت فزاینده

).29: 1386نصرتی، (رو به فزونی گذاشتگونه خدمات خودکار 

هاهدف. 2-1
هدف اصلی اشـاعه گزینشـی اطالعـات در دسـترس قـرار دادن مناسـب تـرین اطالعـات منطبـق بـا حـوزه            

.  پژوهشی پژوهشگر و صرفه جویی در زمان و نیروي انسانی در پروسه یافتن اطالعات است
:زیر اشاره کرداز عمده ترین اهداف خدمات اشاعه گزینشی اطالعات می توان به موارد

روزآمد سازي اطالعات پژوهشگران؛-1
جلوگیري از اجراي پژوهش هاي موازي و تکراري؛-2
صرفه جویی در هزینه ها و نیروي انسانی در مرحله گردآوري اطالعات؛-3
.کمک به پژوهشگران در امر تحقیقات علمی-4

فرایند خدمات اشاعه گزینشی اطالعات. 2-2
. معتقد است طرح تمام نظامهاي اشاعه گزینشی اطالعات در چندین جزء مشترك است) 366: 1387(1پائو

این فعالیت ها شامل تطبیق دادن پرونـده هـاي پژوهشـی کـاربران بـا مـدارك مربـوط، آگـاه کـردن، بـازخورد و           
. بازنگري پرونده هاي کاربران با پرونده هاي نمایه است

:ل مراحل زیر می شودبه طور کلی این خدمات به ترتیب شام
کـاربر مـی توانـد نیازهـاي ارائـه      . از طریق پرسشنامه این امر صورت می گیـرد ) فرایند شاخص: (نیازسنجی

شده در موقعیت هاي دیگر را حذف یا اضافه کنـد ایـن خصیصـه مـی توانـد پشـتیبانی اطالعـاتی را تضـمین کنـد          
؛)1380موسوي چلک، (

تشکیل پرونده پژوهشی؛.1
ع و مدارك جدید شامل نشریات ادواري، کتاب ها، خالصه سمینارها، گزارش هـا و پروانـه ثبـت    مطالعه مناب.2

؛)1381جعفربیگلو، (اختراعات، پایگاه هاي اطالعات 
فراینـد تطبیـق شـاخص نیـاز بـا محتـواي مـدارك        (انتخاب و گزینش مطالب مرتبط با پرونده هاي پژوهشـی  .3

؛)روزآمد
ي از ریـزش کـاذب از اصـطالحنامه هـاي موجـود و متناسـب بـا محتـواي         براي جلوگیر: انتخاب توصیفگرها.4

؛)پرونده پژوهشی(موضوع هر پروفایل 
انتخاب و گزینش مطالب مرتبط؛.5
؛)کارنماي جستجوي اطالعات(ارسال منابع به روش مقتضی .6
اطالع دهی حضوري؛: الف

1 Pao
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اطالع دهی تلفنی؛: ب
آگاهی رسانی با پست؛: ج
ست الکترونیکی؛آگاهی رسانی با پ: د
وتهیه بولتن هاي آگاهی رسانی: ه
)1380موسوي چلک، (تهیه نمایه ها و چکیده ها : و

.ارزیابی خدمات ارائه شده و نظرسنجی از پژوهشگران استفاده کننده براي ارائه مناسب این خدمات.7
:ی شمارددر مقاله خود فرایند اجراي اشاعه گزینشی اطالعات را اینچنین برم) 1967(1کونور

:ورودي به سیستم-1
برجسـته اي  که بتوان آنرا به وسیله یک سلسله کارکترهـا توصـیف و بـه صـورت    ) براي اشاعه(هر اطالعاتی -

دوباره ایجاد کرد؛
توصیفگرها که اطالعات مورد نیاز استفاده کننده هستند؛-
وفهرستی از آدرسهاي استفاده کنندگان-
فراهم کردن مبنـایی  و) با نیاز اطالعاتی(که درجه ارتباط خروجی دریافت شده بازخوردي از استفاده کنندگان -

.براي بهبود ارتباط خروجی را نمایان می سازد
:فرایند اجرا-2
تطبیق توصیفگرهاي استفاده کننده از اطالعات مورد نیاز با توصیفگرهاي متون اطالعاتی ورودي به سیستم؛-
مورد نیاز استفاده کننده منطبق هستند؛گزینش اسناد توصیفی که با اطالعات -
واصالح پرونده پژوهشی بر مبناي بازخورد استفاده کنندگان-
.ارسال خروجی هاي گزینش شده-
بررسی خروجی-3
تعریف اسناد انتخاب شده و ارسال به آدرس تعیین شده؛-
.آمارها، که سطح عملکرد سیستم را نشان می دهند-

وارد ذکر شده موارد ذیل را نیز در فراینـد خـدمات اشـاعه گزینشـی اطالعـات      عالوه بر م) 205: 1998(2کاشیاپ
:این مراحل بعد از مرحله اصالح قرار می گیرند. می کندبیان
به صورت تمام متن، که می توان این کار را از طریق ارسال به ایمیل کاربر انجام داد؛: تحویل مدرك-
ه زبـان هـاي مختلـف، در صـورت نیـاز کـاربر، بخـش ترجمـه         با توجه به وجـود اطالعـات بـ   : تسهیالت ترجمه-

کارکنان این بخش قابلیت ترجمه متـون بـه زبـان هـاي مختلـف را بایـد داشـته        . می تواند از عهده این کار براید
باشند؛

1 Connor
2 Kashyap
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آینـده  ارزیابی خدمات انجام شده با اهداف اولیه  ایجاد این خدمات مـی توانـد در بهبـود ارائـه آن در    : ارزیابی-
... بعد از ارزیابی مدل باید مشخص شود که کارکنان سیستم اطالعاتی ، مدیریت،  اهـداف اصـلی و   . مؤثر باشد

.، در طول زمان در مقایسه با طرح اصلی سیستم تغییر کرده است یا خیر
اجراي خدمات اشاعه گزینشی اطالعات .2-3
1پرونده پژوهشیایجاد . 2-3-1

براي کاربر اولین گام در  فرایند  ارائه  خدمات  اشاعه گزینشی ) پروفایل(تشکیل پرونده پژوهشی
.که بر اساس عالیق و نیـازهاي اطالعـاتی اسـتـفاده کنـنـدگان از ایـن خدمات تهیه می شود. اطالعات است

خدمات . کشف نیازهاي کاربر را بخشی اساسی در فراهم آوري اطالعات می داند) 2008(جابرحسین 
یافتن این نیازها و عالیق . آگاهی رسانی جاري به دلیل طبیعت خود، باید به عالیق گیرنده بسیار نزدیک باشد

پرونده پژوهشی کاربر شامل اطالعاتی درباره کاربر است که نیازهاي . پرونده پژوهشی نامیده می شودکاربر 
که مجموعه اي آنی است 2ساده شبیه یک پرس و جويیک پرونده پژوهشی. اطالعاتی او را مشخص می سازد

اینچنین پرونده پژوهشی براي ارائه خدمات آگاهی رسانی جاري . از اصطالحات کلیدي را شامل می شود
درمقابل پرونده پژوهشی ساده، پرونده پژوهشی پیشرفته قرار دارد که جهت درج نیازهاي . ضروري است

شامل اطالعات پیچیده تري از منابع اطالعاتی و مشکالت مربوط به یافتن اطالعاتی پژوهشگران طراحی شده و
.مناسب آن ها می شود

ـ با توجه به پرونده پژوهشی را فرایند تجزیه و تحلیل بهینه موضوعات طرح پژوهشی) 1376(جعفربیگلو 
واسطه منابع استاندارد و به گر ـ به هاي پرسشهاي اصلی و کمکی مندرج در سیاهه عالقمنديعناوین و کلیدواژه

.می داند،صورت روشمند، و براي رسیدن به حداکثر پاسخ و تعریف راهبرد مناسب کاوش
:وي معتقد است در طراحی یک پرونده پژوهشی مراحل زیر را باید مورد توجه قرار داد

؛4، با استفاده از عناوین پژوهش و فرایند مصاحبه مرجع3طراحی شماي کلی موضوعی.1
موضوعی متناسب با طرح پژوهشی؛) هاي(نامهتعیین اصطالح.2
به کارگیري منابع مرجع مرتبط با موضوع براي تکمیل شماي موضوعی؛.3
تعیین توصیفگرهاي مناسب براي پرونده پژوهشی؛.4
بندي ساختار مناسب راهبردهاي کاوش با توجه به نوع، هدف و گستره موضوع؛ترکیب.5
و بازخورد.6
.ام اصالحات و تغییرات الزمبازبینی، و انج.7

تعیـین  وخـوان  ، این فرایند شامل تبدیل زبـان طبیعـی پرسشـگر بـه زبـان کنتـرل شـده ماشـین        موارد فوقعالوه بر 
ترین مراحل تبـدیل  هاي اصلی و کمکی از عمدههاي نیاز از طریق جداسازي عناوین پژوهش به کلیدواژهشاخص

.دباشزبان طبیعی به زبان کنترل شده می

1 Profile
2 Query
3 Concept map
4 Reference interview
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هدف از ایجاد پرونده پژوهشی را توصیف نیازهاي اطالعاتی یـک کـاربر بـه وسـیله گروهـی از      ) 1378:366(پائو
:کلیدواژه ها می داند و در تشکیل هر پرونده و تعیین دقت و درستی آن، سه جنبه مهم برمی شمارد

؛توانایی شخصی درخواست کننده در برقراري ارتباط مؤثر با نظام اطالع رسانی-1
تعبیر شخص مسئول تشکیل پرونده از شیوه بیان کاربر از نیاز خود؛-2
میزان دقتی که زمینه هاي موضوعی  شناسایی  شده  به  واژگان  و  مشخصه هاي  پایگاه داده ها و نظـام هـاي   -3

.بازیابی برگردانیده می شود
ربر قـرار گرفـت مـی بایـد     معموالً براي  اولین بار کـه  خـدمات  اشـاعه گزینشـی اطالعـات در اختیـار کـا       

مصاحبه ارزشیابی انجام شود تا کتابدار متوجه شود اطالعاتی که او فراهم کرده است چقدر براي کاربر مفید بوده 
تا بر اساس آن، استراتژي هاي بعدي خود را مبنی بر دنبال کـردن یـا دنبـال نکـردن اسـتراتژي فعلـی       .یا خیراست

بر در مصاحبه ارزشیابی اعالم کند که اطالعات و منابع فـراهم شـده توسـط    به عبارت دیگر اگر کار. مشخص کند
کتابدار مرجع براي او مفید نبوده است، مصاحبه مرجع اولیه بایـد دوبـاره صـورت گیـرد تـا کتابـدار متوجـه شـود         

).66: 1388علیجانی، (کاستی ها کجا بوده تا بر اساس آن دوباره خدمات را ارائه دهد 
:روش زیر استفاده  می شود2ناخت زمینه هاي موضوعی مورد عالقه کاربر، از غالباً براي ش

مصاحبه گر در مورد موضوع ها و راهبردهاي مختلف به موضوع ها، انـواع فعالیتهـایی   در این روش،: مصاحبه-1
ت اختراع هم مورد که نیاز به اطالعات دارد، تعداد مقاله هاي مورد نیاز، این که گزارش هاي پژوهشی یا پروانه ثب

.نیاز است یا خیر؟ و مسائل مربوط به پوشش محتوایی و زبان را  مطرح می نماید
زمینه هاي مورد عالقه اش، نوع دیگري به جاي تشکیل پرونده بر اساس اظهارات کاربر درمورددر این روش-2

ته هـاي هـر شـخص مـی توانـد نشـانه       نوش. می گردداز پرونده پژوهشی را با توجه به انتشارات خود کاربر تشکیل 
این امر نیز به دو صورت می تواند در تشکیل پرونده .موثق و مستدلی از زمینه هاي پژوهشی مورد عالقه وي باشد

نخست آنکه، اصطالحهاي نمایه اي داده شده به نوشته هاي فرد را می توان براي تشـکیل  . مورد استفاده قرار گیرد
مـی تـوان   دوم، انتشارات خـود کـاربران را   . منوط به بازنگري از سوي کاربر، به کاربردپرونده اي آزمایشی، اما 

یعنـی آنکـه، مقالـه هـاي     . براي بازیابی انتشاراتی که از نظر موضوعی مشابه با آنها هسـتند مـورد اسـتفاده قـرار داد    
ه از انتشارات خود کـاربر بـه منزلـه    چنین روشی استفاد. استناد کننده با انتشارات استناد شده ارتباط موضوعی دارد

شاخصی براي زمینه هاي موضوعی مورد عالقه، شیوه اي پویاست بدان معنا که سابقه انتشاراتی فرد، نشـانگر رشـد   
با این حال، این گونـه روش تشـکیل پرونـده ممکـن اسـت تنهـا در مـورد        . زمینه هاي پژوهشی مورد عالقه اوست

.پژوهشگران مؤثر و مفید باشد
:نوع اصلی تقسیم نمود2رونده پژوهشی را می توان به پ

پرونده اي است که براي رفع نیازهاي سـازمانی و تحقیقـاتی یـک مرکـز    ): تنالگانی(پرونده پژوهشی سازمانی -1
خـــدماتارائـــه دهنـــده از ایـــن نـــوع پرونـــده در مراکـــز اطـــالع رســـانی  . یـــا ســـازمان تشـــکیل مـــی شـــود 

اسـتفاده  ) جستجو براي گروهی از پژوهشـگران هـم موضـوع   (اشاعه گزینشی اطالعات با رویکرد کاوش گروهی 
و موضـوعی جـاري ، گـروه گزارمـانی  3پرونده هاي پژوهشـی را بـه   این دسته از ) 1376(جعفر بیگلو.می گردد

.تقسیم می نماید
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ژوهشـی متشـکل از نیازهـاي اطالعـاتی پژوهشـگرانی      این نوع پرونـده پ ): حرفه اي(پرونده پژوهشی تخصصی-2
از این نوع پرونده در مراکز اطالع رسانی و کتابخانـه هـاي   . است که در حال تحقیق روي موضوعی خاص هستند

جسـتجو بـراي هـر فـرد انجـام و بـا هـر        (ارائه دهنده خدمات اشاعه گزینشی اطالعات بـا رویکـرد کـاوش خـاص     
تقسـیم بنـدي ایـن نـوع نیـز ماننـد پرونـده        .  اسـتفاده مـی گـردد   ) تکرار می شودروزآمد سازي اطالعات جستجو 

.ولی با رویکرد فردياست پژوهشی تنالگانی 

اجزاي پرونده پژوهشی. 2-3-1-1
...وشامل نام، نام خانوادگی، سن، جنس، مدرك تحصیلی، رشته تحصیلی: اطالعات فردي-1
اي موضوعی مورد عالقه شامل کلیدواژه ه: بخش اطالعات موضوعی-2
)1376جعفربیگلو،.(بخش اطالعات نظامی شامل بانک هاي موضوعی و پایگاههاي موضوعی مرتبط-3

:اجزاي پرونده پژوهشی را اینچنین بر می شمارد) 2008(جابرحسین
؛یکیپست الکتروننــام، آدرس، شـمـاره تـمـاس،: اطالعـات مـربـوط به هـویـت خـاص کـاربـر شـامل-1
رشته تحصـیلی و سـطح تحصـیالت، شـغل و حرفـه و      : اطالعات مربوط به شرایط و تجربیات کاربر شامل-2

اطالعات این قسمت به طـور محسوسـی بـه گـردآوري اطالعـات کیفـی در زمینـه دانـش و         . تجربیات مرتبط
؛مهارتهاي کاربران کمک می کند

کـاربر را  بخـش اساسـی پــرونده پژوهــشی    اطالعات مربوط به پوشش موضوعی به صـورت جزئـی کـه   -3
ایـن بخـش   . می دهد و اطالعات مرتبط با نیاز کاربر بر اساس آن بازیابی، اسکن و ارسال مـی گـردد  تشکیل

:می تـوانـد شـامل قسمت هاي ذیل باشد
یـا  کار باید با تعیین موضوع اصلی و موضـوعات فرعـی آن عنـوان   که براي این: تعیین دامنه موضوع اصلی-

.موضوع پژوهش و تعدادي کلیدواژه قابل تغییر که موضوع و مسئله را به خوبی تفسیر کنند را ذکر کرد
منابع مورد ارجاعو زبان مورد نظر ,دامنه زمانی انتشار,هدف از پژوهش-
اطالعـات  و نـوع ارسـال  این گزینه براي یافتن دانش کاربر در زمینه کـار بـا رایانـه    : سطح آشنایی با رایانه-4

.ضروري است
وشـکل اطالعـات   ،این گزینه مربوط به نوع اطالعات مـورد نظـر کـاربر   : شیوه توزیع یا تحویل اطالعات-5

.مورد نظر کاربر می باشدشیوه تحویل اطالعات 
است کـه چگـونگی ارسـال    نده پژوهشیاین گزینه اي مهم در پرو: فاصله مورد نظر براي ارسال اطالعات-6

پرسش اینجاست که آیـا کـاربران بایـد در مـورد     ...). هفتگی، دوهفتگی، ماهانه و(را تعیین می کنداطالعات
در حوزه مورد عالقه شـان اطالعـات داشـته باشـند؟ ایـن گزینـه بـه طـور مشخصـی فاصـله           آخرین اطالعات

. جستجو هاي تخصصی را براي افراد تعیین می کند
1تطبیق دادن. 2-3-2

:بخش هایی از این مطلب که در ادامه می آید از کتاب ذیل اقتباس شده است1
.دانشگاه فردوسی مشهد: مشهد. فتاحی... آزاد و رحمت ا... ترجمه اسدا. مفاهیم بازیابی اطالعات). 1378. (، میرندا لیپائو
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نشانـگر انگاره هاي کهآزمـایشیپرونده ايدر اختیـار داشتـنبیـان می کند که، بـا ) 1378:369(پائو 
نظـام بازیـابی و   1جستجوي کاربر است، شخص تشکیل دهنده پرونده بایـد آن مفـاهیم و ملزومـات را بـه واژگـان     

بهتـر اسـت بـراي برگردانـدن     براي افـزایش دقـت در نتـایج بازیـابی     . واژه ها در آن نظام برگرداند2)ترکیب(نحو
برخی  کلیـدواژه هـا  نیـز بـه  همـان شـکلی        . استفاده شود) تزاروس ها(کلیدواژه ها و بسط آنها از اصطالحنامه ها 

پـس از چنـین اقـداماتی، درمـورد تأییـد واژگـان       . که در عنوان چکیده دیده می شود براي جستجو حفظ می شود
.یافت شده با کاربر مشورت می شود

هر نظام اشـاعه گزینشـی اطالعـات دو ورودي عمـده دارد کـه یکـی از آنهـا پرونـده پژوهشـی و دیگـري مـوارد            
اطالعاتی و یا مدارك هستند موارد و مدارك اطالعاتی وارد شده به نظام ابتـدا بنـابر اصـطالحنامه مـورد اسـتفاده      

وعی مـورد نیـاز هـر فـرد نیـز از آن      همان اصطالحنامه اي کـه کلیـدواژه هـاي موضـ    -می شوندمرکز نمایه سازي
ایجاد ابـرداده، تبـدیل بـه     . و سپس بنابر خط مشی نظام به فرمت هاي مورد نیاز تبدیل می شوند-انتخاب می شوند

و یا چندتایی از آنها از جملـه پـردازش هـایی اسـت کـه در      5و اچ تی ام ال4پی دي اف،3فرمت هاي اکس ام ال
"پایگـاه اطالعـاتی مـدارك   "دارك پردازش شده در یک پایگاه اطالعاتی بـا نـام   م. این مرحله صورت می گیرد

کدي داده می شود و به همراه اصطالح هـاي نمایـه سـازي    ،در این مرحله به هر یک از مدارك. ذخیره می شوند
ازش هر بار که اطالعات جدیدي وارد نظام می شـود کلیـه مراحـل پـرد    . شده در یک فایل مقلوب قرار می گیرند

پرونده هـاي پژوهشـی نیـز پـس از تکمیـل در      . روي آن انجام گرفته و پایگاه اطالعاتی مدارك به هنگام می شود
سپس در فاصله هاي زمـانی معـین، بسـته    . پایگاه اطالعاتی پرونده ها پس از کددهی در یک فایل ذخیره می شوند

ي فایل پرونده ها، مورد جست و جو و مقابله بـا  به خط مشی نظام و دوره هاي ورود اطالعات به آن، کلیدواژه ها
فایل مدرك قرار می گیرند و هر جا بین کلیدواژه ها اشـتراکی یافـت شـد، کـد مـدارك یافـت شـده در پرونـده         
پژوهشی متناسب ذخیره می شود  و  مشخصات  مربوط  به مدارك  آن  کـد  بـراي  صـاحب  پرونـده  پژوهشـی       

).166-167: 1385رادفر،(ارسال می گردد 
اطالع دهی. 2-3-3

ایـن  . استنادها، مدارك، یا چکیده هایی که برمبناي پرونده آزمایشی بازیابی شده، به کاربر تحویل داده  می شـود 
تحویل مدرك می توانـد از طریـق نظـام    . مطالب ممکن است به شکل نسخه چاپی و یا صفحه عنوان مقاله ها باشد

. متن الکترونیکی را می توان مالحظه و از آن نسخه هاي چاپی تهیـه کـرد  . ام گیردنیز انج6پیام رسانی الکترونیکی
ضروري است خود پرونده نیز تحویل شود تـا کـاربر بتوانـد میـزان ارتبـاط آن را بـا انـواع منـابع ضـمیمه شـده در           

ت الکترونیکـی،  ارسال اطالعات و یا اگاهی رسانی به کاربر از طریق پسـ . بررسی کندمجموعه اطالعات تحویلی
در این میان پسـت الکترونیکـی در میـان    . تلفن همراه، صفحه شخصی کاربر و اتوماسیون اداري نیز انجام می گیرد

1 Vocabulary
2 Syntax
3Extensible Markup language (XML)
4 Portable Document Format (PDF)
5 Hypertext Markup Language (HTML)
6 Electronic Message System
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سهولت استفاده، سرعت انتقال، هزینه کم، کیفیت و توان انتقال حجم بـاالي  . کاربران مقبولیت فراوانی یافته است
.اي کارآمد در تبادل اطالعات مبدل کرده استوسیلهرا به آوري آنطریق این فناطالعات از

برخـی نظـام هـا تنهـا مشخصـات کتابشناسـی مـدارك        . مسئله دیگر در ارسال نتایج جست و جو، شکل آن هاست
بازیابی شده را براي کاربر می فرستند و اگر کاربر از بین آنها انتخاب کند دوباره بـراي نظـام ارسـال مـی کنـد تـا       

گروهـی دیگـر میـان اطالعـات کتابشناسـی بـه اصـل مـدرك در پایگـاه خـود پیونـد            . ت شوداصل مدرك دریاف
در بعضی از صفحات و یا فضاهاي شخصی و یا جعبه هاي پستی این امکان وجـود دارد  . مستقیمی ایجاد می کنند

ت آنهـا بـراي   که مدارك رسیده بنا به طبقه بندي هاي شکل گرفته در پرونده پژوهشی دسته بندي شوند تا مـدیری 
می شود در طبقه بندي موضوعی خود قرار می گیرد و در هر مدرکی که براي کاربر ارسال . کاربر آسان تر باشد

: 1999، 1آمـاتی (صورتی که مدرکی با چند طبقه بندي ارتباط موضوعی داشته باشد در همـه آنهـا جـا مـی گیـرد      
637.(

مرتـب کـردن نتـایج بازیـابی شـده از راه هـاي       . ارسـالی اسـت  نکته دیگر در بخش اطالع دهی، رتبه بنـدي نتـایج   
: مختلفی صورت می گیرد، ولی سه راه آن که در بازیابی هاي الکترونیکی بیشتر مطرح هستند عبارتند از

الفبایی عنوان؛-1
ودرجه ربط-2
.تاریخ انتشار-3

از خـدمات آگـاهی رسـانی    در نظام هاي اشـاعه گزینشـی اطالعـات، کـه جزئـی     ست که انکته اساسی آن
پس رتبـه بنـدي   . جاري محسوب می شوند، تنها اطالعات جدید و تازه رسیده به مرکز براي کاربر ارسال می شود

به  هرحال  انتخاب  نوع  رتبه بنـدي  نتـایج  مـی توانـد بـر اسـاس خـط        . زمانی براي این مسئله مناسب نخواهد بود
).167-168: 1385رادفر،(د مشی نظام و یا درخواست کاربر تعیین شو

شیوه هاي ارسال اطالعات و آگاهی رسانی کاربر در خدمات اشاعه گزینشی. 2-3-3-1
حضوري؛-1
تلفنی؛-2
پست؛-3
ارزان بودن و دردسترس بودن پست الکترونیکی این شیوه را به غالب ترین شیوه ارسال در : پست الکترونیک-4

.ورت نیمه الکترونیکی و چه الکترونیکی تبدیل نموده استخدمات اشاعه گزینشی اطالعات چه به ص
صفحات و یا فضایی مشخص، . این شیوه نیز بسیار مورد توجه قرار دارد: شیوه ارسال به صفحه شخصی کاربر-5

این فضاها رابـط هـاي گرافیکـی    . امکانی است که برخی نظام هاي اطالع رسانی در اختیار کاربرانشان می گذارند
کاربر می تواند اطالعات خاصی از نظام ، به خصـوص آنهـایی کـه از طریـق خـدمت اشـاعه گزینشـی        هستند که  

ایـن فضـا هـا همچنـین داراي تـوان      . ري ویا حـذف کنـد  اطالعات براي وي ارسال می شود، در آن ذخیره، نگهدا
در این صفحات یک نمونه از پرونده پژوهشی کـاربر نیـز بایـد    . جستجو در کل مجموعه نظام اطالع رسانی هستند

).167همان، (باشد تا او بتواند نتایج ارسالی را با آن مقایسه و در صورت نیاز براي اصالح آن اقدام کند 

1 Amati
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در سیستم هاي اداري و با وجود نرم افزارهاي مخصوص اتوماسیون اداري هر کاربر داراي : اتوماسیون اداري-6
. خود است کـه مـی تـوان اطالعـات مـورد نیـاز وي را بـدین وسـیله ارسـال نمـود          مخصوص صفحه شخصی 

.خصوصی بودن و آسان بودن استفاده از این شیوه را می توان از مزایاي آن برشمرد
در ایـن شـیوه مـی    . نوعی از شیوه ارسال استفاده از امکانات تلفن همراه است:لفن همراهاستفاده از خدمات ت-7

تا در صورت نیـاز بـا مراجعـه حضـوري و یـا بـا       . توان کاربر را از وجود اطالعات مورد عالقه وي مطلع کرد
بـراي آگـاهی   از ایـن شـیوه بیشـتر   . استفاده از دو شیوه ذکر شده مـتن اطالعـات را در دسـترس وي قـرار داد    

. در خصوص اطالعات موجود و خدمات آگـاهی رسـانی جـاري اسـتفاده مـی گـردد      رسانی جمعی کاربران
.سرعت و سهولت استفاده از این شیوه از جمله مزایاي آن به شمار می رود

بازخورد.2-3-4
ازیـابی شـده ارزشـیابی    این جزء از نظام اشاعه گزینشی اطالعات، کارایی نظام هاي بازیابی را از نظر مواد ب

برپایه این گونه ارزشیابی، پرونده زمینه هاي مورد عالقه افراد را می توان بازنگري و بـراي بازیـابی هـاي    . می کند
این کار همچنین راهکار مفیدي در بهنگام کـردن پرونـده هـا نسـبت بـه زمینـه هـاي جـاري و         . بعدي اصالح کرد

واکنش متغیر نسبت بـه هـر آگـاهی    . د ممکن است شکلهاي متفاوتی داشته باشدبازخور. احتماالً متغیر کاربر است
در مرحله ابتدایی تشکیل پرونده، برگزاري جلسه اي شخصـی بـا   . رسانی می تواند به صورت کتبی یا شفاهی باشد

سه به ویـژه  فرد تشکیل دهنده پرونده و پس از تحویل نخستین مواد بازیابی شده بسیار سودمند خواهد بود، این جل
این امر عامل مهمـی در  . چنانچه حاصل نخستین بازیابی ها نتیجه اي ضعیف در برداشته باشد، بسیار ضروري است

سـاز و  . موفقیت هر خدمت اشاعه گزینشی اطالعات بوده و همکاري کامل شخص درخواست کننده را می طلبـد 
بسـیاري از سـازمان هـا همـراه مـواد      . نیازمند باشـد کار بازخورد می بایست به حداقل زمان و تالش از سوي کاربر 

براي دریافت اطالعات بازخوردي ضمیمه مـی کننـد تـا حـداقل زمـان      1تحویلی یک کارت پستی برگشت دادنی
در وضعیت ارتباط الکترونیکی، بیش از به پایان رسیدن ارتباط، خواسـتن آراء مـی توانـد موجـب     . کاربر را بگیرد

).370: 1387پائو،(و او را تشویق به اظهار نظر کند یادآوري به کاربر شده 
معتقدند نوع خدمات و میزان رضـایت از آن بسـتگی بـه شـرایط خـاص هـر       ) 381: 1974(3و سیدس2وود

لذا براي هرگونه تغییر یا تصـمیم گیـري تـازه در    . مرکز اطالعاتی یا کتابخانه و همچنین جامعه استفاده کننده دارد
.مطالعات و تحقیقات خاص آن انجام و از استفاده کنندگان نظرخواهی به عمل آیدارائه خدمات باید 

پیش بینی نیازها.2-3-5
یـک  . یک نظام قدرتمند اشاعه گزینشی اطالعات تا حدي توان پیش بینی نیازهـاي کـاربران خـود را دارد   

عمـوالً کـاربران درتغییـر و اصـالح     م. راه براي پیش بینی نیازهاي مطالعاتی، بهـره گیـري از نتـایج بازخوردهاسـت    
پرونده پژوهشی خویش تبحر ندارند واین وظیفه نظام است که با بهره گیري از نظـرات آنهـا مبنـی بـر عـدم بهـره       

1 Return- Requested Postcard
2 Wood
3 Seeds
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گیري درست از نتایج ارسالی و میزان نمراتی که در مرحله آزمایش پرونده به مدارك می دهنـد، سـعی در پـیش    
دیگر بهره گیري از کلیدواژه هایی اسـت کـه پژوهشـگران نوشـته هـاي قبلـی       راه. بینی موضوعات مورد نظر بکند

خود را با آنها نمایه کرده اند و راه دیگر بررسـی منـابع مـورد اسـتفاده در نوشـته هـاي آنهـا جهـت یـافتن ارتبـاط           
ایـد ابتـدا   البته قبل از   قرار دادن موضوعات پیش بینی شده توسط نظام در پرونده هاي پژوهشی ب. موضوعی است

).168: 1385رادفر،(با خود کاربر مشورت کرد 

)اصالح(بازنگري و بهنگام کردن پرونده . 2-3-6
مصاحبه با شرکت کنندگان در خدمات اشاعه گزینشـی  : نقل می کند2از قول شفلر) 88: 1998(1کاشیاپ

بـه اصـالح پرونـده پژوهشـی خـود      اطالعات نشان می دهد که تقریباً همه استفاده کنندگان از این خدمات تمایـل  
مصاحبه هاي انجام شده نشان می دهد که بیشتر چکیده هاي ارسالی پذیرفته شده اند اما باز هم درخواسـت  . دارند

از جمله دالیل این درخواست می توان به ضرورت ارجاع به مبحث کلی تـر از مبحـث مـورد    . اصالح وجود دارد
چنین تغییر یا اصالح موضوع پـژوهش و یـا تفـاوت در جنبـه هـاي مـورد       هم. نظر و یا مبحث خاص تر اشاره کرد

. تحقیق می تواند از دالیل درخواست  اصالح  پرونده  پژوهشی از سوي استفاده کنندگان این خدمات باشد
بعد از دریافت بازخوردها از کاربران و تجزیه و تحلیل دقیق آنها و مشخص کردن موارد اشکال، با توجه 

از آن جمله می توان به ؛داشته باشدو یا تعدیلممکن است که پرونده پژوهشی نیاز به اصالحیلیدالبه 
، اختصاص کد مناسب به هر 3هاي موجود در فیلدهامشکالت نوشتاري، اشکاالت منطقی، صحت داده

ناسب جمع و مفرد ، مسائل عملگرها در بازیابی، پیچیدگی بیش از حد عبارات و شکل نام4)رکورد(پروفایل 
ترین خطاها در فرایند ایجاد پروفایل پژوهشی جعفربیگلو معتقد است  این مسائل از متداول. اشاره نمودواژگان

است  عالوه بر اصالح ساختار و محتواي پرونده هاي پژوهشی پس از دریافت بازخورد از سوي کاربران و 
پژوهشی در طول زمان و در خالل ارائۀ خدمات نیز بسیار هاي سیستم، جرح و تعدیل مستمر و پیوستۀ پروفایل

. مهم و ضروري است
در 5هاي پژوهشی کاربران در طول زمـان، بـروز ریـزش کـاذب    منديرویداد هرگونه تغییر در سیاهۀ عالقه

یـابی انـدك در اثـر کـاهش میـزان جامعیـت پایگـاه        فرایند بازیابی اطالعات منـدرج در پرونـده پژوهشـی، پاسـخ    
تـرین عـواملی اسـت کـه بـر      العاتی و عملکرد نامناسب عملگرهاي منطقی در فرایند بازیابی اطالعـات، از مهـم  اط

). 1376جعفربیگلو، (افزاید ضرورت و اهمیت جرح و تعدیل محتوا و ساختار پرونده پژوهشی کاربر می
در مـورد شخصـی   . یر باقی بمانـد بسیاري از پرونده هاي کاربران نسبتاً بدون تغیاحتمال داردسرانجام آنکه

بـا ایـن حـال، آگـاهی رسـانی و      . دست اندرکار پژوهش در یک حوزه است، پرونده به حداقل تغییر نیاز داردکه 
. اصالح مداوم می تواند نسبت به هرگونه تغییر در زمینه موضوعی فرد اطمینان ایجاد کرده و آن را مشـخص کنـد  

1 Kashyap
2 Shifler
2. Field
3. Record
4. False drop
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وانمندي ها و محدودیت هاي نظام بیشتر آگاه می شوند، تقاضاهاي آنها نیز در به موازات آنکه کاربران نسبت به ت
.به پیشنهادهاي کاربران هم باید توجه کرد. طول  زمان تغییر می کند

اجرا . 2-3-7
پیش از استفاده از شـبکه هـاي مخـابراتی، خـدمات اشـاعه گزینشـی اطالعـات بیشـتر در محـدوده داخلـی           

کتابخانـه هـا نوارهـایی را از تولیدکننـدگان پایگاههـاي داده هـا مشـترك مـی شـدند و          . دکتابخانه ها اجرا می شـ 
از آن . مطابقت دادن پرونده هاي کاربران با اطالعات توصیفی مدارك توسط رایانـه کتابخانـه انجـام مـی گرفـت     

جـام خـدمات اشـاعه    هنگام به بعد، همانگونه که رایانه ها و تحویل الکترونیکی اطالعات رایـج تـر شـده اسـت، ان    
تمام فروشندگان خـدمات جسـتجوي پایگاههـاي اطالعـاتی     . گزینشی اطالعات نیز ساده تر و ارزان تر گشته است

به .پیوسته تسهیالتی را براي بهنگام کردن جستجو در خدمات اشاعه گزینشی اطالعات به امکانات خود افزوده اند
ربر در رایانـه شـرکت فروشـنده بـا اسـتفاده از عملگرهـاي بـولی        عنوان مثال می توان به ذخیره پرونده پژوهشی کا

اشاره کرد که می توان به محض دریافت اطالعـات جدیـد در پایگـاه مربوطـه بـا اسـتفاده از همـان کلیـدواژه هـا          
).371: 1387پائو،(جستجو را انجام داد 

شیوه هاي ارائه خدمات اشاعه گزینشی اطالعات. 2-4
توسـط  "خـدمات اشـاعه گزینشـی اطالعـات    "ن شیوه حتی قبل از رواج اصطالح ای): دستی(شیوه سنتی -1

ارسال . کتابخانه ها و کتابداران آنها براي یاري کاربران خاص و پژوهشگران مورد استفاده قرار می گرفته است
ینـه  فهرست مندرجات نشریات جدید، فهرست تازه ها، گردش کتابها و منابع اطالعاتی روزآمـد و مـرتبط بـا زم   

موضوعی و پژوهشی محققان عضو کتابخانه ها از جمله خدماتی است که از مدتها قبل در کتابخانه ها انجام می 
مشخصـه ایـن   .  شده و در حال حاضر شاید با اندکی تفاوت در برخی مراکز و کتابخانه ها، در حال انجام باشـد 

اطالعـات و  . جـع مـی باشـد بـه شـیوه سـنتی      شیوه اجراي آن به وسیله متخصصان اطالع رسـانی و کتابـداران مر  
شاخص هاي نیاز کاربران از آنها دریافت و با اطالعات و منابع تازه کتابخانه که به صورت چاپی هستند، تطبیـق  

این شیوه نیاز بـه دقـت و   . و نتیجه کار به صورت منابع مرتبط با نیاز پژوهشی کاربران براي آنها ارسال می گردد
سـرعت پـایین   . تشخیص نیازهاي اطالعاتی و انطباق آنها با منابع اطالعـاتی موجـود دارد  تخصص در شناخت و 

. کار به لحاظ انجام سنتی آن موجب شده تا این شیوه بتواند جوابگوي تعداد کمی از کاربران باشد
سـنتی  در این شیوه نیز فرایند ارائه خدمات اشاعه گزینشـی اطالعـات ماننـد شـیوه    : شیوه نیمه الکترونیکی-2

طی می شود منتهی با این تفاوت که برخی از مراحل اجراي این فرایند با وارد ساختن امکانات ماشینی در رونـد  
برخی مراکز در این روش داراي نرم افزارهاي خاص، ماژول طراحی شـده  . کار، به وسیله رایانه انجام می گیرد

د و انجام مراحل را به صورت مکانیزه اما بـا نظـارت   و یا از پیش طراحی شده و حتی پایگاه هاي اطالعاتی هستن
در این شیوه معموالً نیازهاي اطالعاتی کاربران به صـورت دسـتی و یـا    . متخصصان اطالع رسانی طی می نمایند

فرم الکترونیکی طراحی شده دریافـت، سـپس نیازهـا شـاخص گـذاري شـده و اصـطالحات و کلیـدواژه هـاي          
صطالح نامه ها انتخاب می گردد سپس این نیازهاي مدون با کلیـدواژه هـاي مربـوط بـه     استاندارد با استفاده از ا
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. منابع اطالعاتی روزآمد شده تطبیق داده می شود و نتیجه کار جهت بهره برداري به پژوهشگر ارسال می گـردد 
.در این میان بازخورد و ارزیابی خدمات نیز جایگاه خود را حفظ می نماید

در زمانی که سرعت تولید علم درجهان از سرعت بازیابی و استفاده  از آن باالتر اسـت  :یشیوه الکترونیک-3
و اینترنت و پایگاه هاي اطالعاتی مختلف در زمینه هاي متنوع علمی و فنی به صورت مداوم و توفنـده بـه ارائـه    

از وقت خـود را صـرف   اطالعات جدید می پردازند و کاربران این استفاده کنندگان از اطالعات، مدت زیادي
ارتباط با شبکه هاي جهانی و دریافت اطالعات می نمایند،  نقـش فـن آوري هـاي ارتبـاطی و اطالعـاتی بسـیار       

پایگاه هاي اطالعاتی در این گردونه رقابـت هـر کـدام بـه ارائـه خـدمات جدیـد و متفـاوتی         .  خیره کننده است
ی از این امکانات و خدمات ارائه خدمات اشاعه گزینشـی  یک. دست می زنند تا کاربران بیشتري را جذب نمایند

اطالعات است که کاربر می تواند با اولین استفاده خود از اطالعات موجود در پایگاه و اعالم عالقه بـه اسـتفاده   
از اطالعات مرتبط با اطالعات دریافت شده، از این خدمات و ارائه اطالعات جدید تا هنگامی که خود بخواهد 

این شیوه از سهولت و گستردگی بیشتري نسبت به دو شیوه ذکـر شـده برخـوردار اسـت ولـی بـه       . ده نمایداستفا
لحاظ بازیابی مدارك و تشخیص دقیـق نیازهـاي اطالعـاتی و تطبیـق اطالعـات جدیـد مشـکالت سیسـتم هـاي          

. ماشینی را داراست
یـن پـژوهش فراینـد ارائـه خـدمات      با استناد به سه شیوه ذکر شده و براساس مطالعـات صـورت گرفتـه در ا   

الزم به ذکر است؛ اصول این فرایند در سه  شیوه یاد . می گرددعنواناشاعه گزینشی اطالعات به صورت خالصه 
وري هـاي رایانـه اي تفـاوت را ایجـاد     آشده مشترك بوده و فقط طریقه ارائه  آن  بر اساس میزان اسـتفاده از فـن  

.می نماید
منابع اطالعاتیتعیین نوع :  الف

کتاب، نشریه، فهرست تازه ها و فهرست مندرجات؛: منابع چاپی که عمده ترین آنرا می توان اینچنین نام برد-
و...منابع الکترونیکی شامل پایگاه هاي اطالعاتی، نشریات الکترونیکی، منابع دیجیتالی شده و-
.اصطالح نامه هاي موضوعی خاصتعیین توصیفگرهاي مربوط به منابع اطالعاتی با استفاده از-

تشکیل پرونده پژوهشی: ب
گردآوري اطالعات مربوط به شاخص نیازهـاي اطالعـاتی کـاربران از طریـق مصـاحبه، فـرم الکترونیکـی و یـا         -

تشخیص زمینه موضوعی پژوهشگران از راه بررسی اظهارات وانتشارات آنان؛
گردآوري اطالعات شخصی کاربران؛-
اطالعات مورد نیاز کاربران و تبدیل آنها بـه کلیـدواژه هـا و اصـطالحات قابـل بازیـابی بـا        تنظیم و مستندسازي-

استفاده از اصطالح نامه هاي موضوعی خاص؛
تکمیل شماي موضوعی کاربران با استفاده از منابع مرجع نظیر دایره المعارفها و فرهنگها؛-
وتهیه فهرستی از نشانی هاي کاربران-
. نده پژوهشی مربوط به هر کاربرثبت و نگهداري پرو-

فرایند اجرا: ج
انتخاب راهبردهاي کاوش مناسب براي جستجوي منابع اطالعاتی جدید؛-
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گردآوري بازخورد کاربران از نتایج جستجوي انجام گرفته؛-
اصالح و یا تغییر راهبرد کاوش مورد استفاده بر اساس نتایج بازخورد کاربران؛-
وط به اسناد و منابع اطالعاتی با نیاز پژوهشگران در پرونده پژوهشی آنانتطبیق کلیدواژه هاي مربو-
گزینش اسناد و منابعی که با نیاز کاربر مطابقت دارد؛-

به لحاظ اهمیت انتخاب راهبرد کاوش مناسب جهت جستجوي اطالعات مورد نیاز، بـازخورد و  شایان توجه است
گردآوري گردد تا در صورت عـدم انتخـاب راهبـرد مناسـب     نظر کاربران در خصوص جستجوي انجام شده باید

این بازخورد می تواند بـه نسـبت امکانـات و شـرایط     . شیوه به کارگرفته شده اصالح و جستجو مجدداً انجام گیرد
مراکز اطالع رسانی به صورت کلی از کـل فراینـد و یـا بـه صـورت خـاص در خصـوص جسـتجوي انجـام شـده           

.صورت پذیرد
اطالعات آماده ارسال براي کاربر بر اسـاس، درجـه ربـط موضـوعی، الفبـایی عنـوان و یـا تـاریخ         مرتب نمودن -

انتشار؛
حضوري، تلفنی، پسـت، پسـت الکترونیکـی، صـفحه شخصـی کـاربر، اتوماسـیون        (تعیین شیوه ارسال اطالعات -

؛)اداري، تهیه بولتن هاي اطالع رسانی و چکیده ها و نمایه هاي منابع جدید
والعات به شکل اطالعات کتابشناختی یا متن کامل و یا هردو نوعارسال اط-
.تهیه آمار از سطح عملکرد سیستم به صورت ماهانه یا ساالنه-
ارزیابی: د
تهیه بازخورد کاربر پس از دریافت اطالعات مورد نیاز؛-
ارزیابی سیستم با استفاده از نتایج بازخوردها؛-
بر اساس نتایج بازخوردها؛تصحیح و تغییر پرونده پژوهشی کاربر-
وارزیابی عملکرد سیستم با استفاده از آمارهاي تهیه شده -
.انجام فرایند ارزیابی به صورت دوره اي و مداوم-

:الگوي پیشنهادي. 3
جهـت تعیـین   وکلیمعیار اساسی7،تعیین شده در اجراي این خدماتبا بررسی و تعیین اصول و معیارهاي 

شامل مدیریت، منابع اطالعـاتی، پرونـده پژوهشـی، فراینـد     که ه استدر نظر گرفته شدات شیوه اجراي این خدم
الگـویی  ،ایـن پـژوهش  مطالعـات و یافتـه هـاي   تکیه بـر با . می باشداجرا، ارزیابی، تسهیالت و مسائل نرم افزاري
تابخانه هاي عالقه منـد  کاستفاده مراکز اطالع رسانی ومناسب براي جهت ارائه خدمات اشاعه گزینشی اطالعات

:می گرددپیشنهادبه ارائه این خدمات، 

پیشنهادنام مرحله
مدیریت آشنا به حوزه علوم کتابداري و اطالع رسانیمدیریت- 1

      امکانسنجی دقیق ارائه خدمات اشاعه گزینشی اطالعات بـا توجـه بـه نیازهـا و اهـداف و
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پیشنهادنام مرحله
مورد نظرسیاستهاي مرکز اطالع رسانی و یا کتابخانه 

استفاده از نیروي انسانی متخصص اطالع رسانی
مدون ساختن ارائه خدمات اشاعه گزینشی اطالعات

تعیین دقیق نوع منابع اطالعاتیمنابع اطالعاتی- 2
تعیین توصیفگرهاي مربوط به منابع اطالعاتی با استفاده از اصطالح نامه هاي موضوعی توسـط  

در نوع منابع اطالعاتی چاپیمتخصصان اطالع رسانی به ویژه 

تهیه فرم الکترونیکی جهت دریافت اطالعات کاربرپرونده پژوهشی- 3
  ایجاد پرونده پژوهشی بر اساس فرایند کاري کاربر به طوري که در طول زمان قابل تغییـر

)پروفایل یادگیرنده(باشد 
وط به نیاز کاربراستفاده از اصطالح نامه هاي موضوعی جهت تعیین کلیدواژه هاي مرب
استفاده از منابع مرجع نظیر فرهنگها و دایره المعارفها جهت تکمیل شماي موضوعی کاربر
تهیه فهرستی از نشانی هاي کاربران به صورت الکترونیکی
 بـا توجـه بـه    ) حرفـه اي (تهیه پرونده پژوهشی کاربران به صورت تنالگانی و یا تخصصی

راهبرد کاوش مورد نظر
تار فنی پرونده هـاي پژوهشـی بـا اسـتفاده از متخصصـان اطـالع رسـانی و        پرورش ساخ

متخصصان موضوعی
تهیه پرونده پژوهشی کاربر به صورت الکترونیکی

انتخاب راهبرد مناسب کاوش با توجـه بـه سیاسـتها و اهـداف مراکـز  اطـالع رسـانی بـه         فرایند اجرا- 4
صورت جستجوي گروهی و یا جستجوي خاص

زخورد پس از ارسال اطالعات به کاربر درخصوص دریافت میزان صحت کـاوش  انجام با
صورت گرفته

اصالح و تغییر راهبرد کاوش با استفاده از نتایج بازخورد
      تطبیق کلیدواژه هاي منابع اطالعاتی و کلیدواژه هاي درخواسـتی کـاربر توسـط رایانـه بـا

نظارت متخصصان
 کاربر توسط رایانه با نظارت متخصصانمنطبق با نیاز اطالعاتیگزینش اسناد

–) اولویـت اول (ارسال اطالعات به صورت پست الکترونیکی و یا صفحه شخصی کاربر خروجی و ارزیابی- 5

)اولویت دوم(تلفنی و یا اتوماسیون اداري و حضوري 
تهیه آمار مربوط به عملکرد سیستم به صورت ماهانه
العات ارسالی براي کاربر به جهـت سـهولت دریافـت    ارسال پرونده پژوهشی به همراه اط
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پیشنهادنام مرحله
میزان ارتباط اطالعات دریافتی با نیاز اطالعاتی 

     ارسال اطالعات به صورت اطالعات کتابشناختی به همراه لینک بـه مـتن کامـل در همـان
)کاربر می رسدموارد درخواستی سریعتر بدست (صفحه 

 کاربر با استفاده از درجه ربط موضوعی و تنظیم اطالعات کتابشناختی اطالعات ارسالی به
.سپس تاریخ انتشار اطالعات

ارزیابی از خدمات صورت گرفته با استفاده از آمارهاي بدست آمده از عملکرد سیستم
 در پایان فرم ارسـال  "نظرخواهی"دریافت بازخورد به صورت الکترونیکی با ایجاد گزینه

اطالعات
 توجه به نتایج بازخورد بدست آمدهاصالح پرونده پژوهشی کاربر با

ارسال اطالعات مورد نیاز کاربران با توجه به نـوع فایـل مشـخص شـده توسـط آنـان در       تسهیالت- 6
)سهولت دسترسی(پرونده پژوهشی 

   ایجاد امکان ترجمه متون ارسالی توسط متخصصان موضوعی آشنا به دیگر زبانهـا درخـود
ه دهنده خدمات و در صورت نیـاز معرفـی متخصصـان    مرکز اطالع رسانی یا کتابخانه ارائ

موضوعی آشنا به دیگر زبانها درخارج از مرکز
امکان استفاده به صورت درون (استفاده از نرم افزار خاص تحت وب جهت ارائه خدمات مسائل نرم افزاري- 7

) سازمانی و برون سازمانی
خـاص بـا توجـه بـه نیازهـاي      در صورت عدم استفاده از نرم افزار خاص؛ طراحی ماژول

مرکز و یا کتابخانه مورد نظر
 استفاده از زبان هاي برنامه نویسی روزآمد دنیا نظیرASP.NET, PHP  جهت طراحـی

ماژول
 متناسب با نوع زبان برنامه نویسی(استفاده از پایگاه اطالعاتی مناسب(
 افزاراستفاده از تکنیک هاي داده کاوي و هوش مصنوعی در طراحی نرم
 استفاده از شیوهClusteringجهت دسته بندي داده ها در پایگاه اطالعاتی مورد نظر
  استفاده از سیستم هاي درون سازمانی جهت هماهنگی بیشتر با سایر بخشهاي وب سـایت

مرکز اطالع رسانی و یا کتابخانه 
طراحی وب سایت مرکز و یا کتابخانه با استفاده از سیستم مدیریت محتوا
    در صورت استفاده از سیستم مدیریت محتوا، زبان برنامه نویسی و نـوع پایگـاه اطالعـاتی

مورد استفاده از ماژول خدمات اشاعه گزینشی اطالعات باید با تکنولوژي مـورد اسـتفاده   
.در سیستم مدیریت محتوا همخوانی داشته باشد

منابع و مآخذ
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چهـارمین کنفـرانس بـین    .ات جامع در مـدیریت دانـش  مدیریت کیفیت اطالع). 1382(افرازه، عبـاس -
.المللی مدیران کیفیت
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. 6پیام بهارستان، شماره . نمایندگان مجلس شوراي اسالمی
) SDI(طراحی پایگاه اطالعاتی خدمات اشاعۀ گزینشـی اطالعـات   ). 1386(نی، علـی  نصرتی اردکا-

زاهـد بیگـدلی   : به راهنمایی.  هابراي اعضاي هیأت علمی دانشگاه شهید چمران بر اساس نظرات آن
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