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حداقل مربعات جزیئ (پی ال اس) و مدل سازی معادالت ساختاری (اس ایی ام)،
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چکیده

مدل سازی معادالت ساختاری (اس ایی ام) ،با تکنیک حداقل مربعات جزیی (پی ال اس) ،میتواند برای روش اکتشاف و
ارزیابیهای پیش بینی کننده از روابط علی و تاثیر در میان متغیرهای مورد نظر در مدل-های نظری استفاده شود .این کار
مفاهیم اساسی پی ال اس-اس ایی ام را به عنوان یک روش مفید برای اعتبار فراوانی مدلها در زمینه کتابداری و علم اطالعرسانی
ارائه میدهد .این یک نمونه از کاربرد آن برای آزمون یک مدل برای اندازهگیری تاثیر خدمات و منابع اطالعاتی در جهت رقابت
تحصیلی در دانشگاههای مکزیکی ارائه میدهد؛ و کاربرد آن را برای آزمون مدل نیازهای اطالعاتی پیشنهاد میدهد.
کلید واژهها :رقابت تحصیلی ،خدمات و منابع اطالعاتی ،حداقل مربعات جزیئ (پی ال اس)  -مدل سازی معادالت ساختاری
(اس ایی ام) ،معادالت ساختاری ،کتابخانههای دانشگاهی

مقدمه

مدل سازی معادالت ساختاری (اس ایی ام) 5با تکنیک حداقل مربعات جزیئ (پی ال اس) 6تکنیک آماری متنوع است که اخیرا
مورد محبوبیت قرار گرفته است .این روش اندازه گیری علتی و همبستگی برای اولین بار در حدود سال  ،1980به ویژه در کسب
و کار و تحقیق بازاریابی برای آزمون نظریهها و مفاهیم ،اما در سالهای اخیر استفاده شد با سایر زمینهها مانند علوم اجتماعی
منطبق شده بود (هایر و همکاران .)2011 ، 7تعدادی از تحقیقات منتشر شده با استفاده از پی ال اس-اس ایی ام عمدتا در
زمینههای مدیریت و سیستمهای اطالعاتی بازاریابی به طور نمادین در حال افزایش است ،اما آن هنوز هم یک روش نادرست در
حوزه کتابداری و علم اطالعرسانی (ال آی اس) 8است.
عرفا ،آمار به عنوان تنها تصدیق یا اعتبار به رسمیت شناخته شده که تحت تاثیر یک پدیده در یک روش علی بود .این اصل یک
نقص برای علوم اجتماعی را نشان داد ،زیرا ما نیاز به ترویج طرحهای پژوهشی آزمایشی ،که همیشه امکان پذیر نیست .بنابراین،
پی ال اس-اس ایی ام مزایای متعددی برای استفاده آن در علوم اجتماعی ارائه میدهد ،از جمله )1 :آن میتواند به وضوح مشخص
کند که کدام عنصر میتواند کدام نوع اثر در میان متغیرهای مورد مطالعه را ایجاد کند؛  )2آن با نمونههای کوچک ،معموال کمتر
از  40مورد مدارا میکند؛  )3اعتبار قویترین مفروضات استراتژی مانند نرمال بودن ،واریانس همسانی و غیر خطی الزم نیست؛ و
 )4به لحاظ آماری ،آن برای اندازه گیری اثرات و تاثیرات علی و همچنین تضعیف یا رد کردن نظریهها مورد پذیرش است (هایر
و همکاران2011 ،2011 ،؛ وونگ2013 ، 9؛ لووری و گاسکین.)2014 ، 10
1. PLS SEM, a quantitative methodology to test theoretical models from library and information science. Information Development
2. Romo-González, J. R., Tarango, J., & Machin-Mastromatteo, J. D.
 .3این مقاله ترجمهای است از:
Romo-González, J. R., Tarango, J., & Machin-Mastromatteo, J. D. (2018). PLS SEM, a quantitative methodology to test theoretical
models from library and information science. Information Development, 531–526 ,)5(34.
https://doi.org/0266666918795025/10.1177
 .4کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی /کتابخانه مرکزی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیhafirozjah@gmail.com /
)5. Structural Equation Modeling (SEM
)6. Partial Least Squares (PLS
7. Hair et al
)8. Library and Information Science (LIS
9. Wong
10. Lowry & Gaskin
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قبل از استفاده از پی ال اس-اس ایی ام ،برای قاعدهمند کردن یک مدل نظری-مفهومی (تی سی ام) 11از ادبیات تخصصی یا
استفاده از یک موجود الزم است ،همانطور که اینجا باید یک مبنای نظری در پشت مدل باشد ،چنانچه میتوان آن را آزمون کرد.
یک چنین مدل باید برای نشان دادن رابطه موجود بین مفاهیم ،ابعاد ،ساختارها و متغیرها است .پس از داشتن تی سی ام ،برای
جمع آوری دادههای تجربی الزم است که میتواند مخالفت با روابط تصریح شده باشد .حدود  20سال پیش ،کاربرد روشهایی
مانند پی ال اس-اس ایی ام بسیار دشوار بود ،زیرا نرم افزار خاص مورد نیاز وجود ندارد ،بنابراین کاربرد دستی معادالت رگرسیون
پیچیده مدلهای رگرسیون خطی الزم بود .نرم افزار آماری حاضر اجازه کپی کردن مدلها را میداد و دادهها را برای حل معادالت
با بدست آوردن یک مدل تصادفی جمع کرد و سپس تی سی ام را تائید یا رد میکرد.
مدلهای تصادفی بر اساس یک تکنیک چند متغیره است که روابط علی را از دادههای آماری خالف مفروضات علی کیفی تخمین
میزند .تجزیه و تحلیل اس ایی ام دارای دو گزینه است :اکتشافی و و پیش بینی کننده (پی ال اس-اس ایی ام) 12و تایید کننده
(سی بی-اس ایی ام) 13بر اساس کوواریانس .نخست اجازه بررسی نظریهها و مدلها را با نمونههای کوچک میدهد اما اگر هدف
تایید کردن است و اگر داده-های جمع آوری شده طبیعی باشد ،واریانسها همگن هستند و نمونه بزرگ وجود دارد سپس سی
بی-اس ایی ام گزینه ایدهآل برای استغاده است (هایر و همکاران2016 ،2011 ،؛ لووری و گاسکین .)2014 ،با این حال هایر
و همکاران ( )2011پیشنهاد کردند که اگر مدلها ،اندازه گیریها و دادهها یک کیفیت مناسب داشته باشند ،هر دو گزینه باید
نتایج مشابه ارائه دهند .برای برجسته بودن آن مهم است که برای استفاده سی بی -اس ایی ام ،الزم است ابتدا پی ال اس-اس
ایی ام بکار رود ،به عنوان مثال یک مرحله آزمایشی و اکتشافی به طور گسترده قبل از انجام یک مرحله تاییدی توصیه میشود.
نرم افزار موجود برای انجام تجزیه و تحلیل اس ایی ام دو نمونه اموس (برای سی بی-اس ایی ام بکار میرود) 14و اسمارت پی ال
اس (برای پی ال اس-اس ایی ام) 15هستند.

پی ال اس-اس ایی ام در کتابداری و علم اطالعات

چند مورد مطالعات متفاوت کتابداری و علم اطالعات وجود دارد که پی ال اس-اس ایی ام استفاده کردند .داچیار و دوی ()2015
چندین متغیر ارزیابی شده توسط رتبه بندی دانشگاه کواکورلی سایموندز و ارتباط آنها را با رقابت پذیری دانشگاه اندونزی مطالعه
کردند که دریافتند هم شهرت دانشگاهی و هم استناد در هر مقاله یک همبستگی قابل توجهی با رقابت پذیری دارد .ریفی و
حسن ( )2016با استفاده از پی ال اس-اس ایی ام برای مطالعه انتظارات کاربران و استفاده از مخازن سازمانی از  50دانشگاه در
اندونزی ،دریافتند که انتظار میرود در استفاده از  ٪57.6استفاده شود .هاکو و همکاران ( )2017از نظريه رفتار برنامهريزي شده
براي تجزيه و تحليل مديريت دانش و تمایل به اشتراك گذاری (کی ام اس آی) 16اساتید در بنگالدش استفاده کردند ،كه بيشتر
سازههاي آنها تاثير قابل توجهي بر کی ام اس آی داشتند .ژنگ و لیانگ ( )2017مدل موفقیت آمیز سیستم اطالعاتی را برای
بررسی پذیرش فناوری اطالعات و ارتباطات (آی سی تی) 17در آموزش چینی و به ویژه تاثیر آن در برابری تحصیلی اتخاذ کردند.
بر اساس چنین مدل ،کیفیت آی سی تی شامل اطالعات ،سیستم و سرویس می شود ،در حالی که ادراک کاربران در رضایت
کاربر و هدف استفاده تقسیم میشود .یافتهها حاكی از آن بودند كه این عوامل آی سی تی به طور مستقیم بر ادراك كاربران و
برابری تحصیلی تأثیر می گذارد .ابوالماجد ( )2018به دنبال پیش بینی تاثیر انگیزه کارکنان بر استفاده از شبکه های اجتماعی
سازمانی کاربران امارات متحده عربی بود و تأثیر بسیار مثبت در بین چنین استفاده و بهره وری کارکنان را دریافت ،اما استفاده
از این شبکه به طور قابل مالحظهای با انگیزههای غیر سودمند و لذتبخش مهیج نبود؛ که بخشی از مدلهای پذیرش تکنولوژی
هستند .قاضی ،رازا و شاه ( )2018با استفاده از پی ال اس-اس ایی ام و نظریه نوین اصالح نفوذ برای کشف تمایل دانشجویان
پاکستان برای اتخاذ کتاب الکترونیکی ،دریافتند که تمایل رفتاری تأثیر قابل توجهی بر استفاده از کتابهای الکترونیکی دارد.
در آمریکای التین ،اغلب مطالعات انجام شده بیش از  10سال پیش تقریبا به طور انحصاری برای انجام تحلیلهای توصیفی در
مورد استفاده از خدمات و منابع اطالعاتی (آی آر اس) 18اختصاص یافت و برای ایجاد همبستگی با برخی پارامترهای عملکرد
مانند رضایت و یادگیری کاربر تالش میکنند .اغلب تی سی امهای کتابداری و علم اطالعرسانی به سطح نظری محول میشوند
)11. Theoretical-Conceptual Model (TCM
)12. Exploratoy and Predictive (PLS-SEM
)13. Confirmatory (CB-SEM
)14. AMOS (used for CB-SEM
)15. Smart-PLS (for PLS-SEM
)16. Knowledge Management & Sharing Intention (KMSI
)17. Information & Communication Technologies (ICTs
)18. Information Resources & Services (IRS
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و به ندرت ارتباط بین گزارههایشان را مشخص می-کنند و گروه بندی یا به طور کمی سنجیده میشوند (ویلسون1999 ، 19؛
شنتون20و های-گیبسون2012 ، 21؛ ساووالینن .)2016 ، 22با این حال ،اگر اکثریت مطالعات در این سطح باقی بمانند ،همچنان
شک و تردید وجود دارد به عنوان مثال ،اگر آی آر اس واقعا بر جنبههایی مانند رقابت پذیری دانشگاه تاثیر میگذارد .برای مطالعه
موضوعاتی مانند تاثیر آی آر اس بر عملکرد سازمانی ،به دلیل جمع آوری دادهها و استفاده از روشهای کافی ،پیچیده است (الاو،
2001؛ تارانگو وهرناندز .)2009 ،از این رو ضروری است که روشها ،تکنیکها و ابزارهای قابل اعتماد و معتبر داشته باشیم که
میتوانند این پدیدهها را از دیدگاه علت-اثر و فراتر از منظر تشریحی و توصیفی اغلب مورد استفاده قرار دهند ،اما محدود.

سنجش تاثیر خدمات و منابع اطالعات در رقابت پذیری دانشگاهی دانشگاههای مکزیک

با توجه به مساحت فرصت که در باال ذکر شد ،رومو-گونزالز و همکاران ( )2018یک تحقیق کمی و غیر تجربی را انجام دادند که
شامل ارزیابی اکتشافی و پیش بینی تاثیر خدمات و منابع اطالعاتی در زمینه رقابت پذیری دانشگاهی دانشگاههای مکزیک هم
عمومی و هم خصوصی با استفاده از پی ال اس-اس ایی ام بود .این مطالعه از دادههای آی آر اس از کتابخانههای  33دانشگاه
(کونپابیس )2015 ،و دادههای مربوط به رقابت تحصیلی آنها استفاده کرد (یونام-دی جی ایی آی.)2016 ،
به عنوان یک سازه ،رقابت پذیری به ابعاد زیر تقسیم می شود :الف) بهره وری ،در شاخصها ،تعداد دانشجویان ،مقاالت منتشر
24
شده و مجالت ویرایش شده؛ ب) کیفیت :گروههای علمی ثبت شده در پرودیپ ، 23اعضای نظام ملی پژوهشگران (ان آر اس)
و برنامه های آموزشی معتبر؛ و ج) نوآوری :ثبت اختراعات مورد نیاز و تایید شده .ساختار آی آر اس تقسیم شده به الف) منابع
چاپی :تعداد دورهها و مجالت مشترک؛ ب) منابع دیجیتالی :تعداد پایگاههای اطالعاتی؛ ج) خدمات :تعداد کاربران (اساتید و
دانشجویان)؛ و د) زیرساخت :مقدار متر مربع .دادههای جمع آوری شده با استفاده از اسمارت پی ال اس ،2.0 25برای بررسی
و پیش بینی روابط علی در تی سی ام مورد بررسی قرار گرفت که ساده سازی مورگایا و همکاران ( )2013بود ،همانطور که در
شکل  1نشان داده شده است .در میان نتایج ،ما دریافتیم که رقابت پذیری دانشگاهی (متغیر درون زا) با سه متغیر خارجی (بهره
وری ،کیفیت و نوآوری) تحت تأثیر ضریب تعیین (( 0.973 )R2قرار گرفته است ،به این معنی که خارج از محیط بسته متغیرها
 ٪97.3از واریانس رقابت پذیری را توضیح می دهند .عالوه بر این ،آی آر اس تأثیر زیادی بر روی بهره وری و کیفیت داشت،
اما تاثیر آن بر نوآوری تقریبا صفر بود .با توجه به اهمیت و اندازه ضریب مسیر مدل داخلی ،سه پیش بینی کننده رقابت پذیری
از لحاظ آماری معنی دار بود (با ضرایب مسیریابی استاندارد باالتر از  ،10حداقل برای اهمیت ضروری است) .کیفیت قوی ترین
پیش بینی کننده ( ،)0.636پس از آن بهره وری ( )0.312و نوآوری ( )0.261بود .منابع چاپی تاثیرات معنادار و متوسطی بر
کیفیت ( )0.688و بهره وری ( )0.560داشتند؛ منابع دیجیتالی اثرات متوسط بر بهره وری ( )0.313و ضعف در کیفیت ()0.157
داشتند؛ زیرساخت کتابخانه تأثیر محدودی بر کیفیت ( )0.218و بهره وری ( )0.202داشت؛ خدمات کتابخانه هیچ اثر معنی داری
بر کیفیت ( )0.048و بهره وری ( )0.009نشان نداد؛ و آی آر اس اثرات قابل توجهی بر نوآوری داشته است ( .)0.061با توجه به
وزن و اهمیت مدل بیرونی ،شاخصهایی که رقابت پذیری دانشگاهی را مطابق با همبستگی خود تنظیم کردند تعداد اعضای ان آر
اس( ،)0.8792ثبت اختراعات مورد تایید ( ،)0.8444مجالت ویرایش شده ( ،)0.684مقاالت منتشر شده ( ،)0.3845گروه های
علمی ثبت نام شده در پرودیپ ( ،)0.1921ثبت اختراعات مورد درخواست ( ،)0.1691برنامه-های آموزشی معتبر ()0.0516
و تعداد دانشجویان ( .)0.0059الگوریتم پی ال اس-اس ایی ام معیار همگرایی را پس از  13تکرار انجام داد ،به جای آن 300
حداکثر تعداد تکرارها را قابل تحمل کرد (وانگ .)2013 ،از این رو برآورد مدل خوب است.

19. Wilson
20. Shenton
21. Hay-Gibson
22. Savolainen
23. PRODEP
)24. National Researchers System (NRS
25. SmartPLS 2.0
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مدل داخلی

منابع اطالعاتی(چاپی)
بهرهوری

رقابت پذیری

کیفیت
نوآوری

مدل خارجی

منابع اطالعاتی(دیجیتالی)

خدمات

زیرساخت

شکل  .1فرضیهها و مدل پژوهش برای سنجش تاثیر خدمات و منابع اطالعاتی بر رقابت پذیری دانشگاهی دانشگاههای مکزیک

مدل نیازهای اطالعاتی

کالوا ،)2004( 26با استفاده از یک تحقیق جامع نظری و با هدف ساخت یک نظریه در مورد نیازهای اطالعاتی ،مدل نیازهای
اطالعاتی(آی ان ام) 27را پیشنهاد داد .چنین تی سی ام در حال ظهور از توسعه مجموعه ،طراحی سیستم ،تولید چکیده و
نمایهسازی و توسعه موثرتر آی آر اس پشتیبانی میکند .آی ان ام ساختارهای زیر را بیان میکند :الف) مراحل دخالت در پدیده
نیاز به اطالعات ،از جمله ظهور نیازها ،رفتار اطالعات و رضایت از نیازها؛ ب) عواملي كه در پديده دخالت ميكنند ،از جمله :عوامل
خارجي و داخلی؛ ج) انواع نیازهای اطالعاتی؛ د) انواع و الگوهای رفتاری اطالعات؛ ر) ارزیابی رضایت؛ ز) عناصر مختلفی که شامل
زمان ،اهمیت ،ارتباط ،دقت ،استفاده و گردآوری از اطالعات است ؛ و س) روشها ،تکنیکها و ابزارها برای ارزیابی این پدیده.
این خالصهای مختصر از آی ان ام است ،زیرا هر ساختار شامل ابعاد و متغیرهای دیگری است که حساس به اندازه گیری کمی
هستند .با توجه به ویژگیهای این تی سی ام مفید ،که شامل رفتار اطالعات به عنوان یکی از ابعاد مختلف آن است ،ما معتقدیم
که باید با اجرای آن در عمل و تجزیه و تحلیل دادهها از کاربرد آن ،ابتدا توسط پی ال اس-اس ایی ام و سپس با سی بی-اس ایی
ام بررسی شود؛ به عنوان یک فرصت برای تقویت آن و در نظر گرفتن پذیرش ملی و حتی منطقهای آن .شکل  ،2تفسیر آی ان
ام را برای تجزیه و تحلیل اس ایی ام ،همچنین با پی ال اس-اس ایی ام یا سی بی-اس ایی ام با نمونه نشان میدهد.

26. Kalva
)27. Information Needs Model (INM
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رابط مناسب
عوامل محیطی

سودمندی استفاده

رضایت کاربر

رفتار اطالعاتی

نیازهای اطالعاتی

عوامل درونی
نیازهای اطالعاتی برای تجزیه و تحلیل اس ایی ام
شکل  .2بیان
مدلدقیق
گردآوری

نتیجه گیری

پی ال اس-اس ایی ام و سی بی-اس ایی ام به عنوان روشهای مفید کمی تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار میگیرند که اجازه
آزمون به تی سی امهای کتابداری و علم اطالعات و پاسخ به مسائلی را که از فراوانی آنها حاصل میشود ،به غیر از پذیرش چنین
تی سی امها برای فراتر رفتن از مراحل نظری ،تشخیصی یا توصیفی خود میدهد .چنین نوع اعتبارسنجی برای کتابخانههای
دانشگاهی مهم است ،زیرا به هر دو نوع اس ایی ام اجازه تأیید و بهبود نقش کتابخانهها را میدهد ،در موضوعاتی مانند :الف)
تدریس ،تحقیق و کارهای فرهنگی؛ ب) انجام مأموریت و بینش آنها؛ و ج) بهینه سازی استفاده از منابع اطالعاتی به دست آمده
و خدمات ارائه شده؛ د) ارزیابی بسیار دقیق تأثیر آی آر اس بر عملکرد اساتید ،محققان و دانشجویان .انواع اس ایی ام نیز یک
فرصت خوب برای آزمون و تایید انواع تی سی امها را فراهم میکند و تحقیق فراوان کتابداری و علم اطالعات که در مرحله
نظری-تشخیصی-توصیفی باقی می ماند ،به ویژه در آمریکای التین می گستراند ،و از این رو ،تقویت پژوهش در این رشته است.
به همین دلیل است که ما اعتبار سنجی پی ال اس-اس ایی ام اکتشافی آی ان ام را به عنوان یک فرصت برای تحقیق بیشتر
پیشنهاد میکنیم که برای تقویت آن ارزشمند است و در نظر گرفتن ویژگیهای امیدوار کننده آن ،ملی و حتی منطقهای قابل
قبول است .اکثر تحقیقات کتابداری و علم اطالعرسانی ذکر شده که با استفاده از پی ال اس-اس ایی ام انجام گرفت ،مطالعات
مختلفی را ارائه میدهند که نمیتوانند با طرحهای تجربی انجام شود .به عنوان مثال ،به طور تجربی ،مطالعه تاثیر اندازه گیری آی
آر اس بر رقابت پذیری دانشگاهی دانشگاهها میتواند تغییر دسترسی آنها در موسسات در طول مطالعه معنی شود که تاثیر منفی
روی کاربران و موسسات بگذارد .ما مطالعه تاثیر آی آر اس بر رقابت پذیری دانشگاهی را با از دانشگاههای مکزیک انجام دادیم
که همواره چنین اطالعاتی را ثبت کرده و به اشتراک می گذارند ،که برای انجام مطالعات مشابه ضروری است .از این رو ،ما نیاز
به انجام تحقیقات بیشتر با جمع آوری دادهها از کتابخانهها و دانشگاهها در سطح منطقهای برای کشف گرایشهای حاصل داریم
که میتواند از یک مجموعه دادههای متنوع ظهور کند و سودمندی مدل برای یک سناریوی جغرافیایی گستردهتر را تایید کند.
با این حال ،این خط تحقیق بر مشکل جمع آوری دادههای بزرگ تاکید میکند که هم پراکنده است و احتماال بین کشورهای
مختلف یکسان نیست .به عنوان مثال ،در مکزیک شاخصهای ایجاد شده مانند گروههای دانشگاهی پرودیپ و اعضای ان آر اس
وجود دارند ،که چنین دادههایی تنها در میان کشورهایی که عناصر مشابه را در نظر میگیرند ،قابل مقایسه است .داچیار و دوی
( )2015نیز فرصتی برای ارتقاء مدل به ما ارائه میدهند تا دیگر شاخصهای کتابشناختی که برای رقابت پذیری مهم هستند،
مانند نقل قولها در هر مقاله باشد.
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ایجاد دانش دیجیتال :کتابخانه به عنوان ناشر دیجیتال با دسترسی آزاد

1

نوشته دونالد راسل بیلی

2

ترجمه 3حدیثه افضلیپور

4

چکیده

از اواسط دهه  1990بسیاری از کتابخانههای آموزش عالی از نقشهای سنتی اولیه به ( )1خریداران و ارائهدهندگان منابع
پژوهشی و ( )2ارائهدهندگان خدمات پژوهشی به نقشهای جدید ،پیشرفته و مکمل عصر دیجیتال مربوط به ایجاد دانش
دیجیتال با دسترسی آزاد و نشر دیجیتال ،ایجاد منابع دیجیتال برای آموزش آزاد تکامل یافتهاند .در این مقاله توضیحات
مختصری از ایجاد دانش دیجیتال با دسترسی آزاد ،چشمانداز نشر کتابخانه (به ویژه در علوم انسانی دیجیتال) و همچنین چندین
مدل رویکردهای کتابخانه آموزش عالی و ابتکارات نمونه در این حوزه ارائه شده است .این مدلها و ابتکارات به طور گسترده
قابلقبول و مقیاسپذیر برای بسیاری از کتابخانههای آموزش عالی در سراسر جهان ،حتی در مواردی که تغییرات در آمادگی
برای تغییر ،اندازه و منابع مالی ،کارکنان و منابع فناوری وجود دارد ارائه شده است .نمونههای دنیای واقعی ارائه شده در اینجا بر
سه رشته علوم انسانی خاص ،تاریخ ایاالت متحده آمریکا ،هنر و تاریخ هنر و ادبیات و هنر آمریکای التین تمرکز دارد .این مثالها
خوانندگان را دعوت میكند كه مالحظه کنند چگونه ایجاد دانش با دسترسی آزاد و نشر دیجیتال در كتابخانههای آموزش عالی
آنها امكانپذیر و سودمند است.

کلیدواژهها

علوم انسانی دیجیتال ،ایجاد دانش دیجیتال ،نشر دیجیتال ،نشر کتابخانه ،دسترسی آزاد ،منابع آموزشی آزاد

مقدمه

از اواسط دهه  ،1990بیشتر کارهای پژوهشگران و هنرمندان در آموزش عالی و فراتر از آن به آهستگی اما بیامان به جهان
دیجیتال حرکت کرده است ،اگرچه سرعت حرکت در همه رشتهها بسیار متفاوت است .در حالی که به تدریج بیشتر فعالیتهای
پژوهشی ،علمی و بهرهوری هنری تحت وب  /در ابر  /در دیجیتال انجام میشود ،حضور ،استفاده و ایجاد مجموعههای دیجیتالی در
5
کمی است .بیشتر حوزههای
بین رشتهها نابرابر است و مورد توجه رشتههای علوم ،فناوری ،مهندسی ،ریاضیات و علوم اجتماعی ّ
علومانسانی (از جمله تاریخ ،ادبیات ،و تاریخ هنر) و هنر (به ویژه هنرهای تجسمی) بر ترجیح خود برای منابع چاپی و فیزیکی ،در
صورت امکان با تاکید بر تعامل مستقیم با صفحه و تصاویر چاپ شده ،اشیاء هنری فیزیکی و مشاهده شخصی ،فیزیکی ،خواندن،
بررسی و تحلیل نسخههای خطی و اشیاء هنری به عنوان منابع اصلی اصرار دارند (شونفلد و هوسرایت.)19 ،2009 ،
از زمان ظهور وب جهانگستر از بیش از دو دهه پیش ،پژوهشگران ،دانشگاهیان ،هنرمندان و كتابداران دانشگاهی به تدریج از
دسترسی بیشتر ،قویتر و مؤثرتر به منابع پژوهشی علمی دیجیتال برخوردار بودهاند .دسترسی قویتر و مؤثرتر پیش از این به
دانشگاهیان ،پژوهشگران و هنرمندان در دنیای توسعهیافته داده شد ،جایی که بودجه الزم برای زیرساختهای موردنیاز و منابع
مالی برای خرید دسترسی اختصاصی به مجموعهها و ابزارهای دیجیتال فراهم شده است .در طی پانزده سال گذشته ،دسترسی
آزاد (جنبش یا ابتکار دسترسی آزاد) ،فلسفهای که باعث ترویج دسترسی برابر و آزاد به منابع پژوهشی علمی میشود ،رشد کرده
و تکامل یافته است تا دسترسی بیشتر و عادالنهتری برای دانشگاهیان ،پژوهشگران و هنرمندان و فراتر از آنها در بیشتر حوزهها
و مؤسسات َوقفی توسعه یافته از نظر مالی فراهم کند (الکسو و دیگران.)4-1 ،2011 ،
1. Creating digital knowledge: Library as open access digital publisher
2. D. Russell Bailey

 .3این مقاله ترجمهای است از:
Bailey, D. Russell, «Creating Digital Knowledge: Library as Open Access Digital Publisher» (2017). Library
Faculty and Staff papers. Vol. 24 No. 4-2, pp. 225-216..
https://digitalcommons.providence.edu/facstaff_pubs/50
 .4دانشجوی دکرتی علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهدafzalipourhadis@gmail.com /
)5. STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics
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تغییر نقشهای کتابخانه

در حالی که بسیاری از نقشهای سنتی کتابخانههای دانشگاهی همچنان پابرجاست ،تکامل مداوم و بیامان نقشهای جدید برای
دیجیتالی در حال تکامل کتابخانههای
کتابخانهها صورت گرفته است و مطالعات بیشمار بینالمللی و آمریکای شمالی ،نقشهای
ِ
7
آموزش عالی را برجسته کردهاند (فدراسیون بینالمللی انجمنهای کتابداری2013 6؛ انجمن کتابخانههای پژوهشی و دانشکدهای
2015 ،2014؛ مارکوم 2015؛ شونفلد  .)2015كتابخانهها در جنبش دسترسی آزاد شركای اصلی بودهاند .همینطور ،آنها
زیرساختها ،کارمندان و مدلهای تأمین منابع مالی را برای ایجاد ،همکاری و نشر محتوای پژوهشی علمی برای دسترسی آزاد
 دسترسی برای هر شخص با اتصال به اینترنت را ایجاد کردهاند .در بسیاری از كتابخانهها ،این ایجاد و اشاعه دانش دیجیتالبا عنوان نشر دیجیتال به مخازن موسساتی 8دیجیتال اشاره شده است .از آنجا که این فعالیتهای ایجاد دانش دیجیتال در
کتابخانهها تکامل یافته است ،آنها اغلب توصیف و مستندسازی شدهاند و موضوع اصلی تکنگاریهای علمی هستند (براون 2013؛
شمولینگ .)2015
خدمات نشر دیجیتال کالج پرویدنس 9در سال  2006راهاندازی شد؛ بیش از ده سال ،آن را به یک مدل پر جنب و جوش
ایجاد دانش و واحد نشر دیجیتال با کارمند معادل  7.5ساعت به صورت تماموقت متشکل از اعضای هیات علمی ،متخصصان
غیرهیات علمی ،کارمندان پشتیبانی و دستیاران دانشجویی فارغالتحصیل و مقطع کارشناسی تبدیل کرده است .خدمات نشر
دیجیتال ،مجموعهای کامل از منابع و خدمات نشر دیجیتال را برای اعضای هیات علمی و دانشجویان فراهم میکند که شامل
نشرهای منتخب (چاپ دیجیتالی و وبی درصورت تقاضا) ،نشر رومیزی ،مشاوره حق مولف ،اسکن شدن /دیجیتالی شدن ،ایجاد
رسانه ،طراحی گرافیک ،پردازش متن (تشخیص کاراکتر بصری) 10و رمزگذاری (ابتکار رمزگذاری متنی ،)11مدلسازی دادهها،
برنامهنویسی ،مشاوره ابرداده و نشر پژوهش پلتفرم و توسعه است .منابع فناوری شامل آیمکها و رایانههای شخصی 12سطح باال
(با طراحی رسانهای قوی ،ایجاد و نرمافزار پردازش) و مجموعهای از اسکنرها ،دوربینهای دیجیتال و ضبطصوتها برای ضبط
آنالوگ به عنوان جانشینان دیجیتال و برای کاربران شامل اعضای هیات علمی ،دانشجویان و پژوهشگران مستقل بینالمللی ،ملی،
منطقهای و موسساتی است (کاپریو 38-37 ،2015؛ کاپریو و الندری 167-165 ،2013؛ کالج پرویدنس [بیتا]).

ایجاد دانش دیجیتال و علوم انسانی دیجیتال

از اواخر دهه  ،1990زمینه ایجاد دانش دیجیتال در علوم انسانی و پرتکرارترین آن ،علوم انسانی دیجیتال ،پدید آمده است ،گرچه
13
اغلب به عنوان رشتههای فرعی علوم انسانی و هنرها و نه به عنوان رشتههای مستقل هستند (نگاه کنید به انجمن زبان مدرن
 2012و انجمن تاریخی آمریکا 2015 14رهنمودهایی برای پژوهش دیجیتال) .تعداد بسیار کمی از برنامههای تحصیالت تکمیلی
متمرکز بر علوم انسانی دیجیتال 15هستند ،به عنوان مثال ،کالج سلطنتی لندن .در حالی که کتابهایی در زمینه ایجاد دانش
دیجیتال و علوم انسانی دیجیتال نوشته شده است (بارچرر و کوور 2011؛ دیگان و مککارتی 2012؛ هرش 2012؛ جونز 2014؛
شناپ و دیگران  .)2012در جهت اهداف این مقاله ،علوم انسانی دیجیتال به طور گسترده تعریف شده است که شامل سه مرحله
ردهبندی ،معرفتشناختی و فناوری است )1( :تاریخ ،ادبیات ،هنر دیجیتالی شده و تاریخ هنر دیجیتالی شده؛ ( )2تاریخ ،ادبیات،
هنر یا تاریخ هنر تسهیل شده یا فعال شده دیجیتالی؛ و ( )3مناسب علوم انسانی دیجیتال (با تأکید بر منابع رسانه دیجیتال،
خدمات ،ابزارها و روششناسیها ،به ویژه ابتکار رمزگذاری متنی ،زبان نشانهگذاری توسعهپذیر .)16این سه دسته از فناوری بزرگتر
تدریجی ،با پیچیدگی معرفتشناختی و کمال هستند.

تاریخ ،ادبیات ،هنر دیجیتالی شده و تاریخ هنر دیجیتالی شده معموالً (نگاه کنید به پرداختهای عمیق در این زمینه با مثالهایی
در بیلی2014؛ 2015؛ و  )2016از هر دو دریچه ،مجموعههای اختصاصی (که شامل اکثریث مجموعههای علمی میشوند) و
)6. IFLA (International Federation of Library Associations
)7. ACRL (Association of College & Research Libraries
)8. IRs (institutional repositories
)9. DPS (Providence College’s Digital Publishing Services
)10. OCR (optical character recognition
)11. TEI (text encoding initiative
12. iMacs and PCs
)13. MLA (Modern Language Association
)14. AHA (American Historical Association
)15. DH (Digital Humanities
)16. XML (extensible markup language
9
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مجموعهها با دسترسی آزاد (که شامل اکثریت مجموعههای فردی/شخصی ،غیرعلمی ،به ویژه مجموعههای منتشر شده در
رسانههای اجتماعی میشوند) در دسترس هستند .اینها شامل آن دسته از فایلها ،متون ،اشیاء ،شاخصها ،فهرستها ،تصاویر
و موارد دیگر میباشند که از چاپی به دیجیتال تبدیل شدهاند (اصالح شدهاند) .آنها همچنین ممکن است به طور موثرتری قابل
جستجو (واژه یا عبارت کلیدی) به عنوان نتیجه پردازش تشخیص کاراکتر بصری ارائه شده باشند.
تاریخ ،ادبیات ،هنر یا تاریخ هنر تسهیل شده یا فعال شده دیجیتالی در جایی که نرمافزار یا سختافزار جدید دارای تأثیر تحولآمیز
باشد ،عموماً پویاتر ،تعاملیتر و شهودیتر هستند (به عنوان مثال ،بزرگنمایی  /تغییر اندازه تصاویر و پیوند پویا با هنرمندان،
نویسندگان ،یا دادههای جمعیتشناختی و زندگینامهای شکلهای تاریخی یا ویرایشهای مختلف از مقوله هنری یا ادبی و
تاریخی و موارد دیگر) .در برخی موارد ،تاریخ ،ادبیات ،هنر و تاریخ هنر در چند رسانه اغلب به طور همزمان ارائه میشود( .به عنوان
مثال ،نویسنده یا خواننده حرفهای ،متن یا تفسیر را به صورت شفاهی ارائه میدهد و بازآفرینی صحنههای تاریخی ،پدیدههای
فرهنگی مربوط که در ارتباط و مکمل موسیقی و رقص و موارد دیگر ارائه شدهاند).
مناسب علوم انسانی دیجیتال در سطوح باالتر و پیچیدهتر ،مهمتر از همه شامل تقویت»/نشانهگذاری» با زبان نشانهگذاری
توسعهپذیر/ابتکار رمزگذاری متنی ،ایجاد برچسبها/قالبهای معنایی دیجیتال (به عنوان مثال ،نام شخصی ،تاریخ ،برچسب
مکان/جغرافیایی ،کلیدواژه یا عبارتواژه) میشود که میتواند سپس برای ایجاد پویایی چندوجهی ،اتصال و بهم پیوسته شدن
ی دادهها (میکرودیتا به ماکرودیتا) دستکاری ،متصل ،یکپارچه شده ،انتقال یافته یا جابهجا شده باشند ،به عنوان مثال،
بیتها 
َ
واژهها/عبارات ،چندرسانهایها ،اصوات ،اشکال ،رنگها ،مکانهای جغرافیایی یا مجاورتهای متنی (بیلی  .)43-41 ،2014این
برچسبها/قالبهای معنایی ،جستجوها را قادر میسازند تا محتواهای بیشتری را با خصوصیات و معیارهای متنوعتر بر اساس
پرسوجوی مشخص و پیچیده متصل کنند.

ایجاد دانش دیجیتال :عناصر مشترک برای ابتکارات موفقتر

قبل از نگاه دقیقتر به سه نمونه از ابتکارات ،ممکن است مفید و مهم باشد که به طور خالصه برخی از عناصر اساسی مشترک در
ابتکارات موفق را ارائه دهیم .در حالی که در همه ابتکارات از اهمیت یکسانی برخوردار نیستند ،اما اینها ارزش توجه اولیه را دارند.
بسیار مهم است که محتوای ابتکار -موضوع اصلی ،رشته ،دانش فکری  -دارای کیفیت ،سودمندی و اهمیت اثبات شده برای
شرکتکنندگان (سازندگان ،تولیدکنندگان) و برای یک جامعه دانشگاهی ،علمی (استفادهکنندگان) باشد .این عنصر به اطمینان
از تعهد مورد نیاز شرکتکنندگان و همکاری در انرژی و شور و شوق کافی برای پیگیری ابتکار فراتر از هیجان زودرس و ارائه یک
تولید قابل استفاده  -دانش پژوهشی  -به جامعه با دسترسی آزاد کمک میکند .دوم ،عنصر مرتبط ،شفافیت «چه کسی» مخاطب
است – پژوهشگران عمومی ،دانشجویان دانشگاهی کارشناسی یا تحصیالت تکمیلی ،اعضای هیات علمی و متخصصان هستند.
همچنین بسیار مهم است که رهبران ابتکار نسبت به منابع مورد نیاز و در دسترس  -تخصص شخصی ،ظرفیت فناوری برای
پردازش ،ذخیرهسازی و دسترسی ،دسترسی به منابع مالی پایه ،نیاز به منابع گهگاه غیرمنتظره (ظرفیت اسکن ،ابزارهای تشخیص
کاراکتر بصری) و اطمینان از پایداری قابل قبول ابتکار (به عنوان مثال ،ادامه اشتراک در یک ابزار مخزن موسساتی با دسترسی
آزاد مانند اشتراکات دیجیتال یا  )Islandoraواقعبینانه باشند.
عناصر نهایی با اهمیت باال ،حس مشترک از کار گروهی مشارکتی ،کاالیی برای چنین ابتکارات ،حس خوشایند و مفید از
اشتراکات ،ارزشهای مشترک و سازگاری هستند .کار گروهی مشارکتی واقعی از مشکالت مزاحم که در ابتکار مشترک است هم
اجتناب میکند و هم آنها را برطرف میکند .به عنوان مثال ،سه مدل ابتکاری که در ادامه شرح داده شده است ،بخشی از فرهنگ
مشارکت توسعه یافته و پرورش یافته در کتابخانه است و فرهنگ مشارکت که از طریق دسترسی مداوم و دقیق به اعضای هیات
علمی و دانشجویان ،بذرهایی را کاشته (ابتکارات کوچک ،گامهای افزایشی) و از چندین سال موفقیتهای تیم کوچک (به رسمیت
شناختن قهرمانان و تیمافزایی افزایشی در میان اعضای هیات علمی ،دانشجویان و کتابداران دیجیتال) برخوردار بود .هنگامی که
کانون های هر یک از این سه مدل ابتکاری به طور رسمی مورد سنجش قرار گرفته و به جدول برنامهریزی آورده شد ،ابتکارات با
فرض یک حس سود متقابل و پتانسیل باال مورد بحث قرار گرفتند و برنامهریزی و اجرا شدند.
مثال اول :ایجاد تاریخ دیجیتال -پروژه طغیان ُدرر

طغیان ُدرر در سال  ،1842توسط پژوهشگران تاریخ ایاالت متحده آمریكا به عنوان کانون ابتکار یک سری رویدادهای مهم
سیاسی ،اجتماعی و مشروطه در نظر گرفته شده است (نگاه کنید به بیلی  2014برای یک مطالعه موردی کامل و انتخاب منابع
دیجیتال) که برای جوامع علمی و دانشگاهی سودمند و مهم هستند .یک عضو هیات علمی کالج پرویدنس در حال تکمیل اولین
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تکنگاری مهم درباره این موضوع و مشتاق همکاری در زمان ،انرژی و سرمایه فکری در یک پروژه چندوجهی بود که کیفیت،
دسترسی و قابلیت استفاده از منابع پژوهشی مرتبط را افزایش میدهد .این ابتکار زمینه تدریس ،یادگیری و پژوهش درباره
طغیان ُدرر در این دوره در تاریخ ایاالت متحده آمریکا و در قرن بعد از بحثهای سیاسی ،اجتماعی و مشروطه ایاالت متحده را
غنی میکند.
برای كتابداران دیجیتالی فرصتی بود برای طراحی ،برنامهریزی و پیادهسازی یك پروژه نشر دیجیتال چندرسانهای مهم ،مشاركتی
واقعی ،چندوجهی که بخش چهار ساله خدمات نشر دیجیتال ،منابع و قابلیتهای آن را برجسته میکند .همانطور که گفته شد،
منافع فرعی این چنین ابتکاری ،حاصل ایجاد تیمافزایی افزایشی در میان کتابداران دیجیتالی ،اعضای هیات علمی ،دانشجویان
و جامعه علمی بود.
این پروژه در مدت زمان نزدیک به سه سال پیادهسازی شد و به دلیل عالقه شدید ،رویت باال و پیشرفت موفق ،همچنان در
تکامل و خدمت به نتیجه آینده ،پروژههای مرتبط است .صفحه اصلی پروژه ( )/http://library.providence.edu/dps/projects/dorrدر
ابزار اشتراکات دیجیتال با دسترسی آزاد قرار دارد و به عنوان صفحه اصلی فرود و هاب همه اجزا و پیوندها دنبال میشود .صفحه
اصلی اولین مؤلفه اصلی ،یک مستند  20دقیقهای نوشته شده ،تولید شده ،اجرا شده ،فیلمبرداری شده و ویرایش شده توسط
تیم مشارکتی با استفاده از بازیگران حرفهای و مبتدی ،متون تاریخی و تصاویر و منابع فناوری متعلق به خدمات نشر دیجیتال را
برجسته میکند .مستند به عنوان یک هاب و صفحه اصلی فرود و همچنین یک منبع علمی خالصه برای کالسها ،سخنرانیها،
پژوهش مقدماتی و نقاط تماس برای ایجاد و استفاده دانش علمی بیشتر است.
پژوهشگر از صفحه اصلی پروژه به یک گالری تصویر (بسیاری از تصاویر که فقط در اینجا یافت میشوند) ،دو قانون اساسی رقابتی،
چندین نامه منحصر به فرد تاریخی (شامل اصلها و رونوشتهای علمی) ،برنامههای درسی برای دانشآموزان دوره متوسطه،
کتابشناسی و منابع فرعی و یک صفحه «درباره» اطالعات عمومی دسترسی دارند .دو مورد از این بخشها به ویژه در پیچیدگی
تکنیکها و روشهای علوم انسانی دیجیتال مهم هستند (به عنوان مثال ،ابتکار رمزگذاری متنی).
قوانین اساسی و نامهها با استفاده از ابتکار رمزگذاری متنی /زبان نشانهگذاری توسعهپذیر نشانهگذاری شدهاند .در حالی که
این نشانهگذاری بسیار وقتگیر و کار فشرده است ،سطح باالیی از قابلیت دستکاری و قابلیت جستجو در این متنها ،به طرز
باورنکردنی افزایش یافته است .چهار نفر از کارمندان خدمات نشر دیجیتال مهارتهای رمزگذاری ابتکار رمزگذاری متنی را در
طول زمان به دست آوردند و آنها را در متون قانون اساسی و نامه به کار بردند و بسیار بیشتر در دسترس همه پژوهشگران
عالقهمند و کنجکاو در سراسر جهان قرار دادند ،زیرا آنها مانند تمام جنبههای پروژه ،کام ً
ال در یک فرم با دسترسی آزاد کامل و
موافق با کلمات کلیدی قابل جستجو قرار میگیرند.
یکی از جنبههای نهایی پروژه ُدرر ،شبکه مشارکتی حاصل و ابتکارات نتیجهدار آینده است که توسط این پروژه ایجاد میشود.
شبکه مشارکتی بینالمللی شامل اعضای هیات علمی ،دانشجویان و کتابداران دیجیتال از چندین قاره است .ابتکار آینده مقدماتی،
یک کتاب درسی الکترونیکی از تاریخ ایالت جزیره ُرود برای کودکستانها از طریق کالسهای سال دوم به بعد است و این ابتکار
در حال حاضر یک همکاری خدمات نشر دیجیتال و جامعه تاریخی جزیره ُرود است (جامعه تاریخی جزیره ُرود و کالج پرویدنس
.)2017-2016
مثال دوم :ایجاد تاریخ هنر و هنر دیجیتال -پروژه مجله هنر

گروه هنر و تاریخ هنر در کالج پرویدنس یک گروه بزرگ و پر جنبوجوش از اعضای هیات علمی و دانشجویان است که مرکز
برنامههای هسته هنرهای آزادیخواه موسسه از طریق کالسها ،نمایشهای عمومی و نمایشگاهها و همکاریهای علمی است.
مجله هنری یک برنامه چند دههای و سازمانی برای پایاننامههای دانشجویی ارشد و تولیدات هنری استودیویی و تاریخ هنر است.
یک گروه مشارکتی از اعضای هیات علمی ،دانشجویان و کارمندان ساالنه بیش از یک صد جلد صفحه از بهرهوری علمی دانشجویی
را به صورت تمام رنگی و براق چاپ و آماده میکنند .همانطور که دانشآموزان به سمت مشاغل حرفهای یا تحصیالت تکمیلی
مدرسه حرکت میکنند ،این به عنوان یک تجربه کارآموزی حرفهای و سخت برای آنها خدمت میکند .به عنوان یک تولید چاپی،
مجله هنر در چرخهای نسبتاً کوچک از پژوهشگران ارشد و کوچکتر و جامعه آنها از ارزش باالیی برخوردار بود ،اما به ندرت در
هنر بزرگتر ،تاریخ هنر یا دنیای مفهومی از ارزش همزمان برخوردار بود.
پس از چندین سال همکاریهای مختلف تدریس ،یادگیری و پژوهش موفق بین بخش هنر /تاریخ هنر و کتابداران ،در سال 2011
اعضای هیات علمی مجله هنر و رئیس بخش خدمات نشر دیجیتال را پیرامون بحث درباره آغاز با جدیت برنامهها جهت همکاری
بیشتر برای ایجاد و نشر در اشتراکات دیجیتال مخزن موسساتی یک مجله هنر دیجیتال حمایت کردند .عالقه به حفظ نسخه
چاپی همچنان قوی باقی مانده است و تصمیم به ایجاد یک مجله هنری دیجیتال مکمل و همزمان گرفته شد (نگاه کنید به بیلی
 2015برای مطالعه موردی کامل و انتخاب منابع دیجیتال).
گروه بخش هنر/تاریخ هنر و کتابخانه دیجیتال برای ایجاد یک فایل در دست طراحی یکدست و یکپارچه از کلیه متون پایاننامه
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دانشجویی ،تصاویر ،زندگینامهها ،اظهارات شخصی و سایر دادههای مربوط به انتشارات چاپی همکاری کردند .بنابراین ،هنگامی
که فایل در دست طراحی کامل شد و به خدمات نشر دیجیتال تحویل داده شد ،میتوان آن را به اشتراکات دیجیتال مخزن
موسساتی فرستاد ،جایی که یک مجله هنر دیجیتال یکسان با مکمل چاپی آن به عنوان دانش و تولیدات هنری و علمی موافق
با دسترسی آزاد کامل در دسترس بود ( .)/http://digitalcommons.providence.edu/art_journalاولین شماره از چهار شماره متوالی
در حال حاضر در سال  2012منتشر شد.
كيفيت محتواي مجله هنر ،تولیدات پایاننامه دانشجویان ارشد تائید شده از طرف اعضای هیات علمی است (هنر استوديویی
و تاريخ هنر) و از این رو از کیفیت کافی برخوردار است تا مورد توجه جامعه علمی فراتر از همکاران باشد .این پروژه مشارکتی
بین اعضای هیات علمی ،دانشجویان ،کارمندان و کتابداران دیجیتالی بود که برای تقویت رویتپذیری و ارزش تالشهای علمی،
دانشگاهی و هنری آنها براساس روابط دانشگاهی موجود بنا شده است .مخاطبان برای چاپ و مجله هنر دیجیتال به دلیل
دسترسی آزاد به کلیه فایلها ،ناگهان از نظر نمایی بزرگتر شدند .تاکنون هشت عضو هیات علمی ،چهل و هفت دانشجو و شش
کتابدار دیجیتال چهار جلد با بیش از  600صفحه دانش با کیفیت باالی هنری و علمی با دسترسی آزاد تولید کردهاند که بیش
از  8000بار توسط پژوهشگران جهانی بارگیری شده است (فایل  PDFکامل).
حامیان دانشکده هنر /تاریخ هنر درباره سود غیرمنتظره و نامحسوس متعلق به همکاران دانشجویی اظهارنظر کردند .آنها به عنوان
هنرمندان و پژوهشگران جوان عادت کردهاند و انتظار داشتند که مخاطبان آنها در درجه اول همساالن ،اعضای هیات علمی،
دوستان و خانواده باشند .اشتراکات دیجیتال مخزن موسساتی به هر همکار امکان دسترسی به یک پیشخوان بارگیری (و یک
اطالعرسانی آماری پست الکترونیکی ماهانه اختیاری) را فراهم میکند که نشانگر بارگیری دورهای و تجمعی (فایل  PDFکامل)
برای هر فایل است .اکنون همکاران در آغاز لذت بردن از اعتبار رویتپذیری بینالمللی هستند که با توجه به بارگیری تولیدات
هنری و علمی آنها مشهود است.
مثال سوم :ایجاد هنر و ادبیات آمریکای التین دیجیتال – پروژه اینتی

پروژه اینتی در تالقی قدرتمند کیفیت هنری و فکری در سطح جهانی ،تعداد موضوعات ( ،)82میزان دسترسی بینالمللی و طول
عمر مجله ( 42سال بی وقفه) و تأثیر همافزایی و پتانسیل همکاری سازمان شبکه و ویراستاری با استفاده از خدمات نشر دیجیتال
کمی عالی است و شتاب همچنان ادامه دارد (نگاه کنید به بیلی  2016برای مطالعه موردی کامل و
منابع قوی نادر است .تأثیر ّ
انتخاب منابع دیجیتال).
این مجله در سال  1974با عنوان اینتی :مجله ادبیات اسپانیایی بنیان نهاده شد و بیش از چهل سال از یک هدایت ثابت (مدیر -
ویراستار و هیات تحریریه چرخهای) برخوردار است .مدیر  -ویراستار یک عضو هیات علمی ارشد پژوهشگر زبان ،ادبیات و فرهنگ
آمریکای التین بود .در میان همکاران محتوای منحصر به فرد اینتی تا سال  ،2014هشت نفر از همکاران که جایزه نوبل ادبیات
(سوئد) به آنها اهدا شده؛ شانزده نفر از همکاران که جایزه میگوئل دو سروانتس ادبیات (اسپانیا) به آنها اهدا شده؛ سه نفر از
همکاران که جایزه بینالمللی نوستاد ادبیات (ایاالت متحده) به آنها اهدا شده؛ چهار نفر از همکاران که جایزه بیتالمقدس برای
آزادی فردی در جامعه (اسرائیل) به آنها اهدا شده؛ هفت نفر از همكاران که جایزه بهترین کتاب خارجی (فرانسه) به آنها اهدا
شده و پنج نفر از همکاران که جایزه مدیسی (فرانسه) به آنها اهدا شده و همچنین بسیاری از برندگان جوایز و هدایای بینالمللی
بزرگ وجود دارند.
مدیر -ویراستار و كتابداران دیجیتال در سال  2008شروع به دیجیتالی كردن و تشخیص کاراکتر بصری مجله از نخستین
شمارهها به امید افزایش رویتپذیری و دسترسی مجله چاپی مورد نظر نمودند .اکنون این شمارههای اولیه مانند همه شمارههای
بعدی در اشتراکات دیجیتال با دسترسی آزاد مخزن موسساتی ( )/http://digitalcommons.providence.edu/intiدر دسترس هستند.
طی دو سال اول ،جریان کارهای دیجیتالی کردن و نشر ،سادهتر و کارآمدتر بود (برش مجله به صورت صفحات جداگانه برای
اسکن خودکار) ،با تشخیص کاراکتر بصری با استفاده از رویکرد تیمی شتاب گرفت (چندین کارمند ،متشکل از دانشجویان ،با
استفاده از ابزار تشخیص کاراکتر بصری  .)ABBYYتا سال  ،2014دیجیتالی کردن و تشخیص کاراکتر بصری همه شمارههای
برگشت به پایان رسید و همه شمارهها در بازیابی اطالعات با دسترسی آزاد منتشر شدند.
در سال  ،2011خدمات نشر دیجیتال مسئولیت نشر عملیاتی کامل را برای تهیه هر شماره بعدی از اینتی به صورت چاپ در
صورت تقاضا بر عهده گرفت .در حالی که همه شمارههای قبلی از مجموعه ،ویراستاریها ،طراحیها و انتشارات توسط افراد و
گروههای مجزا در مکانهای مختلف دست به دست شده بودند ،در سال  2011اینتی به یک کتابخانه واحد مبتنی بر عملیات نشر
دیجیتال و چاپ در صورت تقاضا تلفیق و یکپارچه شد .عضو هیات علمی مدیر-ویراستار ،که اکنون در مقام اول از کتابخانه کار
کرده ،رونوشت الکترونیکی را دریافت کرد و به طور آنالین با داوران و همکاران همکاری کرد تا همه رونوشتها را به فرم نهایی
منتقل کنند .همکاریها به صورت فرم دیجیتال نهایی توسط مدیر -ویراستار به خدمات نشر دیجیتال برای طراحی و نشر رومیزی
با استفاده از ( Adobe Creative Suiteبه ویژه فوتوشاپ و در طراحی) تحویل داده شد .روند نشر دیجیتال برای هر شماره بعدی
منجر به یک فایل  PDFواحد شده است که میتواند در صورت تقاضا از تعداد درخواست شده از شمارههای چاپ ،به چاپگر ارسال
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شود .از آنجا که خدمات نشر دیجیتال در سال  2011همه مسئولیت طراحی و نشر رومیزی در مبدا را بر عهده گرفت ،همان فایل
 PDFبالفاصله برای نشر دیجیتالی (بارگذاری ،استفاده) در اشتراکات دیجیتال در دسترس است که توسط مدیر  -ویراستار تعیین
دیجیتال – اینتی کامل شد.
و تنظیم شده است .اکنون ایجاد یک زنجیره یکپارچه چاپ – اینتی
در سال  ،2008اینتی تنها یک مجله دارای حق اشتراک چاپی با بیش از  350رونوشت در دسترس پژوهشگران در سراسر جهان
بود (با رونوشتهای اضافی از شمارههای منتخب که به عنوان بازاریابی استراتژیک برای افراد ارائه شده است) .تا سال ،2016
 1.650فایل /مقاله/تصویر منتشر شده در اینتی دیجیتال بیش از  500،000بار بارگیری شده بود (بارگیری فایل  PDFکامل).
بیش از نیمی از این  1.650فایل بیش از  50بار بارگیری شده بود .یک مقاله خاص  14.356بار بارگیری شد.
تاثیر نشر دیجیتالی اینتی در دسترسی آزاد چه بوده است؟ تا آغاز دیجیتالی شدن در سال  ،2008ایتنی توسط حدود 350
پژوهشگر در سراسر جهان (مشترکین ،دریافتکنندگان شماره اضافی واحد و مقاالتی که از طریق امانتهای بینکتابخانهای به
دست میآیند) قابل دسترس بود .در سال  ،2012به درخواست مدیر  -ویراستار ،خدمات نشر دیجیتال ،قرار دادن شمارههای
اینتی چاپی ویژه برای فروش در  Amazon.comرا تسهیل کرده است .در سال  ،2013براساس اعتبار علمی اینتی چاپی و همچنین
رویتپذیری نوظهور از اینتی دیجیتال - Ithaka / JSTOR ،یک گردآورنده علمی مهم ،نمایهساز و فروشنده  -با مدیر -ویراستار
اینتی جهت خرید حقوق نشر و برای دیجیتالی کردن کل فایل پشتیبان اینتی و در دسترس قرار دادن آن به صورت دیجیتالی
برای کلیه مشترکین اختصاصی ( JSTORبه عالوه برای دسترسی آزاد به مجموعه کامل اینتی از طریق سایت مخزن اشتراکات
دیجیتال کالج پرویدنس) قرارداد بست .سرانجام ،در ماه مه  2015هنگامی که  12.539پژوهشگر فایلها /مقاالت و تصاویر اینتی
کشف شده و بارگیری شده در سایت اشتراکات دیجیتال کالج پرویدنس (بارگیری فایل  PDFکامل) را بررسی کردند به معیار
باالیی رسیده بودند.

نتیجهگیری

توسعه پیشرونده ،مستحکم و غیرقابل توصیف ابزارهای دیجیتالی ،منابع ،خدمات و «فضاها» برای تدریس ،یادگیری و پژوه 
ش
ادامه و تسریع مییابد .همانطور که توسعه پیشرفت میکند ،مزایای دسترسی آزاد هم افزایش مییابد و هم واضحتر میگردد.
در حالی که پیشرفت در منابع و ابزارهای دیجیتال اختصاصی ،دسترسی بسیاری از پژوهشگران بالقوه از حوزههای کمبرخوردار از
منبع در جهان را دربرمیگیرد ،این منابع دانش پژوهشی با دسترسی آزاد ،برخورداری از دسترسی بیشتر و عادالنهتر برای همه،
شامل این گروههای پژوهشی کمبرخوردار را فراهم میکند .از آنجا که نقش کتابخانههای دانشگاهی فراتر از نقشهای سنتی آنها
تکامل و گسترش یافته است ،نقشهایی که نشر دیجیتالی یک سرمایه فکری موسسهای با دسترسی آزاد را در مخازن موسساتی
دیجیتال پشتیبانی ،فعال و تسهیل میکند رشد قابلمالحظهای کردهاند.

این مقاله سه نمونه از انواع مدلهای توسعه یافته در دهه گذشته در موسسه نسبتاً کوچک آموزش عالی در ایاالت متحده آمریکا
( 4200دانشجو و  300هیات علمی به صورت تمام وقت) در یک کتابخانه نسبتاً کوچک ( 37کارمند به صورت تمام وقت) را
برجسته میکند .این سه نمونه عناصر مشترک را به اشتراک میگذارند :تمرکز بر محتوای فعالیت فکری ارزشمند و تولیداتی که
در حال حاضر در موسسه مورد حمایت و توسعه قرار میگیرند؛ برنامهریزی و پیادهسازی پر انرژی اما واقعبینانه اهداف در ذهن؛
و سرمایهگذاری بر بخشهای متقابل و تقسیمهای متقابل ،فرصتهای غیرمعمول برای هماهنگی و همکاری به عنوان اصول
سازماندهی کلیدی برای همه این پروژههای نشر دیجیتال با دسترسی آزاد.
تمرکز روی این سه نمونه ،چشماندازهایی معنادار به داستانهای موفقیت واقعی نشر دیجیتال با دسترسی آزاد در کتابخانههای
آموزش عالی را ارائه میدهد .این داستانهای موفقیت غیرمعمول نیستند ،بنابراین اشارهای قویتر به وجود و رشد چنین ایجاد
دانش با دسترسی آزاد و نشر دیجیتالی جهت امکانسنجی ،سودمندی و مقیاسپذیر بودن در کتابخانههای آموزش عالی میکند.
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مرور ادبیات 1کتاب سنجی 2و دگر سنجی:3

شاخص های عملکرد و تجزیه تحلیل مقایسه

4

نوشته 5دی .کارانتسیو ،ان.میسیرلیس و ام .والکوپولو

ترجمه 6علی اوچی

7

چکیده

هدف :هدف از این مقاله ارائه سیرتحول در مفاهیم از کتابسنجی تا دگرسنجی و مقایسه آنها با درنظرگرفتن معیارهایخاص
است .با توجه به مباحث فوق ،هدف این مقاله ارائه سیر تحول پژوهش ،بررسی معیارها و شاخصهای مورداستفاده و نقاطقوت
و ضعف ناشی از ادبیاتفعلی است .عالوهبراین ،نویسندگان تکنیکهایدستکاری برای هردوزمینه را بهعنوان ضعفاصلیآنها ،و
همچنین نکاتکلیدی دیگری ارائه میدهند و گزینههایجایگزینکتابسنجی و دگرسنجی را تحلیل میکنند.
ی/روش/رویکرد :ابتدا نویسندگان تحول ادبیات مربوط به زمینه خاص و معیارهای مورداستفاده را ارائه میدهند ،و در
طراح 
ادامه توضیحات مختصری در مورد مزایا و معایب شاخصهایاساسی مربوط به حوزه کتابسنجی(ضریبتأثیرمجله  ،8عاملویژه،9
نمرهتأثیرمقاله 10و شاخصاچ )11را ارائه میدهند .در بخش دوم ،نویسندگان ،دگرسنجی را توصیف میکنند و تفاوتها را با
کتابسنجی ارائه میدهند.

یافتهها :هردوی کتابسنجی و دگرسنجی همچنان شاخصهای ضعیفی هستند زیرا مملو از ضررهایی هستند ،که از همه
مهمتر دستکاری است .با این وجود ،ترکیب این دو بهمنظور خروج نتیجهگیری ایمنتر در ارزیابی اثر ،ارائه شده است .با توجه
به دستکاریها ،هنوز تکنیکی روشن برای از بین بردن دستکاری وجود ندارد .به طور خاص ،در مورد کتابسنجی ،دستکاری
شاخصها فقط به مداخلهعاملانسانی مربوط میشود .پیامدهای نظری این پژوهش جمعآوریادبیات مربوط به شاخصهایعلمی
است.

محدودیتها/پیامدهایتحقیقاتی :ما باید مطالعه شاخصهای جدید را درنظر بگیریم ،که معیارها و روشهای
مورداستفاده در هردو کتابسنجی و دگرسنجی را به کار میبرند .پیامدهای نظری این پژوهش جمعآوری ادبیات مربوط به
شاخصهایعلمی است .بنابراین محققان تشویق میشوند که پیشنهادات آینده ارائهشده را آزمایش کنند.
مفهومعملی :این کمکعملی ،دانشمندان را درمورد چگونگی دستیابی به کارهایشان برای افزایشتأثیر آنها فراهم میکند.

اصالت/ارزش :نویسندگان با تهیه چارچوبی از ادبیات مربوط به کتابسنجی و دگرسنجی برای محققانآینده ،به اصالت
میافزایند .نویسندگان ،دگرسنجی را شرحداده و تفاوتهای آن را با کتابسنجی ارائه میدهند .نویسندگان این تحقیق را با مفاهیم
تجزیهوتحلیل انجامشده و جهتهای بالقوه برای تحقیقات آینده نتیجه گیری میکنند .با توجه به دستکاری ،نویسندگان روشهایی
1. literature review
2. Bibliometrics
3. altmetrics
4. Bibliometrics and altmetrics literature review: Performance indicators and comparison analysis
5. Karanatsiou, D., Misirlis, N. and Vlachopoulou, M.

 .6این مقاله ترجمهای است از:
Karanatsiou, D., Misirlis, N. and Vlachopoulou, M. (2017), «Bibliometrics and altmetrics literature review: Performance
indicators and comparison analysis», Performance Measurement and Metrics, Vol. 18 No. 1, pp. 27-16.
0036-2016-08-PMM/10.1108/https://doi.org
 .7کارشناس کتابداری و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی همرانaliochi061@gmail.com /
)8. journal impact factor ( JIF
9. eigenfactor
)10. article influence score(AIS
11. h-index
15

،نشریه علمی-تخصصی ادکا
سال ششم ،شماره ششم ،بهار و تابستان1400

را ارائه میدهند که محققان از این روشها برای محافظت از مشخصات دانشگاهی خود آگاه هستند.
کلیدواژهها :کتابسنجی ،دگرسنجی ،مرور ،دستکاری ،تجزیهوتحلیلمقایسه ،شاخصعملکرد

مقدمه

کتابسنجی بیانگر تجزیه و تحلیل آماری مربوط به کتاب ها ،مجالت ،مقاالت علمی و نویسندگان است .تجزیه و تحلیل بسامد
کلمه ،12تحلیل استنادی 13یا تعداد مقاالت نویسندگان ،معیارهای اصلی و اولیه برای چنین تحلیل آماری بودند .پس از دهه ،90
مطابق موسسه اطالعات علمی )ISI( 14و نمایه استنادی علوم ،)SCI( 15کتابسنجی از یک مطالعه کتابسنجی ساده آماری به یک
زمینه مطالعاتی جداگانه و منحصر به فرد تبدیل شد.
علم سنجی ،16مطالعه علم و فناوری از جمله تعامل بین نظریه های علم سنجی و ارتباطات علمی است(مینگرز و لیدسدورف،17
2015؛ هود و ویلسون .)2001 ،18عالوه بر این ،این مطالعه کتابشناسی 19مرتبط ،ارزیابی تحقیقات علمی و سیستم های اطالعاتی
است(وان ران .)1997 ، 20عالوه بر این ،علم سنجی اغلب با کتابسنجی اشتباه گرفته می شود ،زیرا هر دو مربوط به کتابشناسی
هستند .با این حال ،علم سنجی ،به جای اینکه فقط آن را اندازه گیری کنند ،کتابشناسی را متفاوت تفسیر می کنند ،همانطور که
در کتابسنجی رخ می دهد(هود و ویلسون  .)2001 ،در مطالعه ما ،مینگرز و لیدسدورف ()2015را تأیید می كنیم كه اظهار می
دارند ،با رشد فنآوری ،پایگاه داده های الکترونیکی و تعداد زیادی از استنادهای موجود به صورت آنالین ،علم سنجی ،کتابسنجی
را پشت سر خواهد گذاشت.
تاگیو_ساتکلیف )1992( 21انفورماتیک 22را به عنوان مطالعه جنبه های کمی از اطالعات به هر شکلی ،نه فقط سوابق یا کتابشناسی،
و در هر گروه اجتماعی ،نه فقط دانشمندان تعریف می کند .اصطالح انفورماتیک برای اولین بار در سال  1979معرفی شد،
اما تعریف جداگانه و مادری از انفورماتیک و علم سنجی فقط در سال  1984بدست آمد و تعاریف اساسی را برای معیارها و
خصوصیات اقدامات عملکرد بازیابی پوشش داد(هود و ویلسون2001 ،؛ تاگیو_ساتکلیف1992 ،؛ بروکس.)1990 ،23
در سال  1999به همراه نفوذ وب  2.0و استفاده از اینترنت در علم به عنوان یک پایگاه داده عظیم علمی ،وبسنجی 24از جمله
تجزیه و تحلیل لینک ،25تجزیه و تحلیل استناد به وب 26و ارزیابی موتور جستجو 27معرفی شد(بار_ایالن2008 ،28؛ ثلوال،29
 .)2008داده های آنالین پویا هستند و می توانند به عنوان یک پایگاه داده بزرگ كتابشناختی مجالت علمی در نظر گرفته شوند
كه استنادهای وب را می توان استخراج كرد .محققان با استفاده از تکنیک های داده کاوی 30در محتوای تولید شده توسط کاربر
در اینترنت ،میتوانند در مورد تأثیر چنین دادههایی بر دانشمندان و محققان نتیجه گیری کنند(ثلوال .)2008 ،تحقیقات نشان
می دهد که استناد به وب با تعداد استناد  ISIارتباط خوبی دارد .مجموعه استناد وب از کنفرانس های آنالین و بالگ های علمی
12. word frequency analysis
13. citation analysis
14. Institute for Scientific Information
15. Science Citation Index
16. Scientometrics
17. Mingers and Leydesdorff
18. Hood and Wilson
19. bibliography
20. Van Raan
21. Tague-Sutcliffe
22. informetrics
23. Brookes
24. webometrics
25. link analysis
26. web citation analysis
27. search engine evaluation
28. Bar-Ilan
29. Thelwall
30. data mining
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و سیستم عامل ها ایجاد می شود(ثلوال و کوشا.)2015 ،31
رشد سریع وب  2.0و استفاده گسترده از رسانه های اجتماعی ،داده های موجود در زمینه ادبیات آنالین و ابزار علمی آنالین،
ارتباط علمی را بصورت آنالین مطرح کرده اند(لیو و آدی .)2013 ،32در نتیجه ،سنجه های جایگزین و سنجه هایی که نسبت به
علم سنجی و وب سنجی ،تمرکز بر تأثیر علمی دارند و به دگرسنجه معروف هستند ،ایجاد میشوند(پرایم ،گروث و تارابوریلی،33
 .)2012آنها می توانند به عنوان فیلترهایی استفاده شوند که «تأثیر گسترده و سریع دانش در این اکوسیستم در حال رشد» را
نشان می دهد(پرایم و دیگران.)2010 ،34
هدف از این مقاله ارائه سیر تحول در مفاهیم از کتاب سنجی تا دگر سنجی و مقایسه آنها با در نظر گرفتن معیارهای خاص است.
با توجه به مباحث فوق ،هدف این مقاله ارائه سیر تحول پژوهش ،بررسی معیارها و شاخص های مورد استفاده و نقاط قوت و ضعف
ناشی از ادبیات فعلی است .عالوه بر این ،ما تکنیک های دستکاری برای هر دو زمینه را به عنوان ضعف اصلی آنها ،و همچنین
نکات کلیدی دیگری ارائه میدهیم و گزینه های جایگزین کتاب سنجی و دگر سنجی را تحلیل میکنیم.
ساختار این مقاله در ادامه آمده است .ابتدا تکامل ادبیات ،مربوط به زمینه خاص و معیارهای مورد استفاده را ارائه می دهیم ،در
ادامه با شرح مختصری از شاخص های اساسی مربوط به حوزه کتابسنجی (ضریب تأثیر مجله ،عوامل ویژه ،نمره تاثیر مقاله و
شاخص اچ) در مورد مزایا و معایب آنها بحث میکنیم .در بخش دوم ،ما دگرسنجه ها را شرح می دهیم و تفاوت ها را با کتابسنجی
ارائه می دهیم .ما تحقیقات خود را با پیامدهای تحلیل انجام شده و جهت های بالقوه برای تحقیقات آینده نتیجه می گیریم.

روش شناسی

مرحله اول تحقیق ما شامل بررسی ادبیات موجود با تمرکز بر مقاالت علمی مربوط به کتابسنجی و دگرسنجی است .تحقیقات
ما روی کتابخانه های اصلی آنالین ،مانند امرالد ،35ساینس دایرکت ،36مجالت سیج ،37وایلی 38و گوگل اسکوالر 39انجام شده
است .به منظور محدود کردن نتایج ،از روش های بولی بر اساس کلید واژه ها استفاده کردیم :دگرسنجه ،کتابسنجی ،رسانه های
اجتماعی ،ضریب تأثیر و شاخص اچ .جستجو محدود به مدت زمان مشخصی نبود .دلیل این تصمیم این است که ،با این که
دگرسنجه نشان دهنده یک زمینه مطالعه مرتبط جدید است ،اما کتابسنجی به مرور زمان بر میگردد .ما رویکرد توسعه یافته
توسط کرزول )1994(40را دنبال کردیم ،کسی که اظهار می کند هدف از مرور ،خالصه کردن دانش انباشته شده در مورد موضوع
مورد عالقه و برجسته کردن موضوعاتی است که تحقیقات ،هنوز راه حلی برای آنها ندارد .تجزیه و تحلیل داده ها به شرح زیر
انجام شد .هر مقاله با استفاده از طبقه بندی اولیه ما توسط مباحث نشان داده شده در جداول  1و  ،4خوانده و خالصه شد .این
دو جدول بر اساس نتایج مرور ادبیات ایجاد شده است.

31. Thelwall and Kousha
32. Liu and Adie
33. Priem, Groth and Taraborelli
34. Priem et al
35. Emerald
36. Science Direct
37. Sage Journals
38. Wiley
39. Google Scholar
40. Creswell
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جدول  .1طبقه بندی ادبیات مبتنی بر ارجاع کتابسنجی ،دگرسنجی یا هردو
عامل ویژه و نمره تاثیر مقاله

شاخص اچ مقاالت

حوزه

ضریب تاثیر مجله

آلونسو و همکاران،)2009( 42
آسلوس ،)2015( 43بورنمن و
دیگران ،)2008( .44گیزبرت
46
و پانز ،)2009( 45هیرش
گارفیلد، )1999( 54
برگستروم و دیگران ،)2008( .41فرانسچت
(،)2007
هیرش
(،)2005
56
مایلر ،)2012( 55ماالیی
(،)2010 c
کلی و جنیونز،)2006( 47
57
( ،)2013کتس و شوان
(،)2015
شوان
ماالیی ( ،)2013کت و
خان و دیگران،)2013( .48
58
( ،)2015تیموتی (،)2015
فرانسچت(،)b2010فرانسچت(،)a2010
لی و فانگ،)2012(49
59
لینک (،)2015
برگستروم ()2007
51
پورویس ،)2006( 50سالم
( ،)2011دلگادو لوپز کوزار و
53
دیگران ،)2014( .52هاگن
()2013
آیزنباخ ،)2011( 65گالیگان و دیاز-کورریا ،)2013( 66لین ،)2012( 67لین و فنر ،)2013( 68لیو و آدی
( ،)2013پیووار ،)2013( 70پرایم ،گروث و تارابوریلی ( ،)2012پرایم و همکاران ،)2010( .رینگالن و
دیگران ،)2015( .71ثلوال و دیگران ،)2013( .ثلوال و کوشا ()2015

کتابسنجی

69

دگرسنجه

41. Bergstrom et al
42. Alonso et al
43. Ausloos
44. Bornmann et al
45. Gisbert and Panés
46. Hirsch
47. Kelly and Jennions
48. Khan et a
49. Fang
50. Purvis
51. Saleem
52. Delgado López-Cózar et al
53. Hagen
54. Garfield
55. Miller
56. Malay
57. Coats and Shewan
58. Timothy
59. Link
65. Eysenbach
66. Galligan and Dyas-Correia
67. Lin
68. Fenner
69. Adie
70. Piwowar
71. Ringelhan et al
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اورتگا ،)2015( 72بورنمن ( ،)2014پرایم ،پیووار و هممینگر ،)2012( 73تیلور ،)2013( 74کاستاس و
دیگران ،)2015( .ملرو ( ،)2015راسموسن و اندرسن ،)2013( 75تورس-سالیناس و دیگران،)2013( 76
هاستین و دیگران)2014( .

مقایسه
کتابسنجی و
دگرسنجه

جدول 1ادبیات را بر اساس استناد هر مقاله به کتابسنجی یا دگرسنجی تقسیم می کند 9 .مقاله به هر دو اشاره می کنند بنابراین
یک طبقه بندی جداگانه تشکیل می دهند .عالوه بر این ،مقاالت مربوط به کتابسنجی بیشتر بر اساس شاخصی که در هر یک از
آنها مورد بررسی قرار می گیرد ،در زیر شاخه ها جدا می شوند .برخی مقاالت در بیش از یک گروه ارائه می شوند زیرا بیش از یک
شاخص را بررسی می کنند .شاخص هایی با بیشتر مقاالت ضریب تاثیر مجله و شاخص اچ با  13مقاله برای هر کدام هستند .می
توان گفت که حتی شاخص هایی وجود دارند که در مقاالت بیشتری ارائه می شوند ،این مقوالت تقریباً به طور مساوی با هفت
مقاله برای عامل ویژه و نمره تاثیر مقاله و یازده مقاله برای اشاره به دگرسنجی تقسیم شده اند.

مرور کتابسنجی

ما شاخص های کتابسنجی گسترده ،به ویژه ضریب تاثیر مجله ،عامل ویژه ،نمره تاثیر مقاله و شاخص اچ را ارائه می دهیم.
توضیحات ،مزایا و معایب ،سوء تفاهمات مشترک و مقایسه بین ضریب تاثیر مجله و عوامل ویژه ارائه شده است.

ضریب تاثیر مجله

در سال  ،1955گارفیلد ( )2006شاخصی را ارائه داد که میانگین استنادها را در نظر می گرفت  -یک مجله تأثیر خود را در
یک زمینه علمی خاص نشان می دهد و بازتاب می دهد .این شاخص با نام ضریب تاثیر مجله توسط کسری محاسبه می شود:
()1
گذشته سال دو در مجله استنادات تعداد
استناد قابل مقاالت تعداد
دوره دو سال می تواند افزایش یافته یا کاهش یابد تا منعکس کننده تأثیر کوتاه مدت یا بلند مدت باشد(گارفیلد .)1999 ،ضریب
تاثیر مجله از نظر فهم و اندازه گیری ،ساده است ،بنابراین معموالً توسط جامعه علمی مورد استفاده قرار می گیرد .نویسندگان قبل
از ارسال اثر خود در مجله ،ضریب تاثیر مجله را در نظر می گیرند .سردبیران از ضریب تاثیر مجله به عنوان یک ابزار بازاریابی ،به
عنوان نمادی از وضعیت ،استفاده می کنند و کتابخانه ها در سراسر جهان از آن استفاده می کنند تا بتوانند مجموعه مجالت خود
را بهتر سازماندهی کنند(گارفیلد 1999 ،؛ فرانسچت2010 b ،؛ ماالیی .)2013 ،ضریب تاثیر مجله یک شاخص کامل برای اندازه
گیری تأثیر و اهمیت یک ژورنال علمی است .در حقیقت ،در مجالت با ضریب تاثیر مجله باال چاپ در آن دشوارتر است زیرا آنها به
قوانین پذیرش سختگیرانه ای رسیدگی می کنند ،بنابراین هرچه یک مجله مهم تر باشد ،چاپ در آن دشوارتر است(هافل.)1998 ،
عالوه بر سادگی ،ضریب تاثیر مجله اغلب با سوء تفاهم ها مواجه می شود .همانطور که گارفیلد ( )1999ادعا می کند ،محققان
اغلب ضریب تاثیر مجله را با تأثیر نویسندگان 77اشتباه می گیرند .عالوه بر این ،این یک روش مشترک برای مقایسه ضریب تأثیر
ژورنال ها از رشته های مختلف است .این استراتژی به دلیل تنوع در زمینه های علمی ممکن است مشکالتی ایجاد کند .هر چه
یک جامعه علمی بزرگتر باشد ،مطالب منتشر شده نیز بیشتر خواهد بود ،اگرچه مهمترین کلید ضریب تاثیر مجله تراکم نیست
بلکه زمان استناد به نقل است(گارفیلد2005 ،؛ لینک .)2015 ،با توجه به معایب شاخص ضریب تاثیر مجله ،دانشمندان اغلب
اعتبار ضریب تاثیر مجله را به چالش می کشند ،زیرا این پژوهشگران جوان را در اولین قدم های خود در دانشگاه پیچیده و تحت
تأثیر قرار می دهد(تیموتی .)2015 ،عالوه بر این ،ضریب تاثیر مجله به راحتی قابل دستکاری است .به عنوان مثال ،مقاالت مرور
72. Ortega
73. Hemminger
74. Taylor
75. Rasmussen and Andersen
76. Torres-Salinas et a
77. authors’ impact
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ادبیات تمایل به بارگیری بیشتر دارند ،بنابراین ،سردبیران علیرغم مشارکت اصلی آنها در زمینه های علمی ،اینها را به جای مقاالت
تحقیقاتی اولیه انتخاب می کنند(لینک .)2015 ،عالوه بر این ،اغلب از نویسندگان خواسته می شود که در ژورنال خاصی که می
خواهند مقاله خود را منتشر کنند به منظور افزایش ضریب تاثیر مجله به مقاالت آن استناد کنند(ماالیی .)2013 ،دستکاری و
روشهای آن در پاراگراف جداگانه بررسی می شود.

عامل ویژه و نمره تاثیر مقاله

عامل ویژه به عنوان جایگزینی برای ضریب تاثیر مجله مطرح شد و تا به امروز به دلیل اعتبار آن مورد بحث قرار نگرفته است و این
نشانگر اهمیت و حیثیت یک مجله در بین جامعه علمی است(کاستاس و شوان2015 ،؛ برگستروم و دیگران .)2008 ،به منظور
محاسبه عامل ویژه ،مجله را در نظر می گیریم و به صورت تصادفی استناد آن مجله را به مقاله دیگری دنبال می کنیم ،سپس
استناد دیگری را از مجله دوم انتخاب کرده و آن را به عنوان بعدی و غیره دنبال می کنیم .با این روش ،درصد زمان صرف شده در
هر مجله را نیز محاسبه می کنیم .یک استناد در یک مجله با تأثیر باال ممکن است بر خالف بسیاری ،از استناد به مجالت کمتر
شناخته شده اهمیت بیشتری داشته باشد(برگستروم .)2007 ،بنابراین ،وقتی استنادهایی را از دیگر مجالت تأثیرگذار دریافت
می کند ،یک مجله تأثیر زیادی می گیرد(فرانسچت .( 201 c ،ما متوجه می شویم که عامل ویژه به عنوان الگوریتم گوگل برای
جستجوی نتایج عمل می کند ،زیرا مقدار پیوندها(78در مورد استنادات ما) و همچنین منابع را در نظر می گیرد(برگستروم و
دیگران .)2008 ،عالوه بر این ،عامل ویژه بر میزان مقاالت منتشر شده در یک مجله تکیه میکند ،بنابراین ،مجالت با مقادیر مقاالت
بسیار زیاد چاپ شده ،تمایل به کسب عامل ویژه ویژه تر با توجه به ضریب تاثیر مجله نسبی دارند(فرانسچت2010 c،؛ ماالیی،
 .)2013الگوریتم موجود در نشانگر عامل ویژه قابل اعتماد است و از آنجایی که زمینه ریاضی محکمی دارد ،از استنادهای خود
محروم است و به عنوان یک نشانگر اعتبار شناخته می شود و نتایج تحقیقات آن در وب باز و منتشر می شود(فرانسچت.)2010 c،
سرانجام ،با عامل ویژه می توان نمرات مجالت را از زمینه های مختلف علمی مقایسه کرد(برگستروم.)2007 ،
محققان با تقسیم عامل ویژه بر مقدار مقاالت منتشر شده در یک مجله ،نمره تاثیر مقاله را ایجاد کردند .ما اعالم میکنیم که
از آنجا که نمره تاثیر مقاله ،میانگین میزان تأثیر در هر مقاله را محاسبه می کند ،می توان آن را با ضریب تاثیر مجله مقایسه
کرد(برگستروم2007 ،؛ برگستروم و دیگران.)2008 ،
یک مجله می تواند با ترکیب تعداد استنادات مجالت متنوع و اعتبار آنها ،جایگاه بهتری در شناخت علمی کسب کند .در نتیجه،
بسیاری از محققان ضریب تاثیر مجله و عامل ویژه را اشتباه می گیرند .در این مقاله ما به طور کامل ضریب تاثیر مجله و عامل ویژه
را تعریف می کنیم تا بر هرگونه سوء تفاهم غلبه کنیم .عامل ویژه یک شاخص اعتبار و اطمینان است و ضریب تاثیر مجله شاخص
محبوبیت است .عالوه بر این ،عامل ویژه نسبت به ضریب تاثیر مجله و نمره تاثیر مقاله عدم اطمینان بیشتری را نشان می دهد،
و به نظر می رسد برای زمینه های مختلف علمی تنوع بیشتری دارد ،در حالی که نمره تاثیر مقاله با ثبات تر است(فرانسچتb،
 .)2010ضریب تاثیر مجله انتقاد بیشتری را نسبت به هر شاخص دیگر به ارمغان می آورد ،زیرا این فشار را برای دانشگاهیان
ایجاد می کند تا در مجالت با نمرات باال منتشر شوند(کاستاس و شوان2015 ،؛ میلر .)2012 ،عدم توجه به نامه ها و سرمقاله
ها ،انتقاد دیگری را برای ضریب تاثیر مجله نشان می دهد ،زیرا مشخص نیست که کدام نوع انتشار قابل استناد است و همانطور
که گارفیلد ( )1999ادعا می کند ،بسیاری از قوانین به اختیار نویسندگان است.

شاخص اچ

ارزيابي دانشمندان در فضاي رقابتي دانشگاهي ضروري است .ارزیابی مثبت ممکن است دسترسی به منابع مالی بزرگتر را فراهم
کند ،پیشنهادهای بیشتری را بپذیرد یا بر حرفه کلی یک محقق تأثیر بگذارد(گیزبرت و پانس2009 ،؛ آلونسو و دیگران،79
 .)2009شاخص اچ معیاری است که برای چنین هدفی مسلط است(کلی و جنیونز2006 ،80؛ هیرش .)2005 ،همانطور که هیرش
( )2005تعریف می کند ،یک محقق هنگامی که اچ تعداد انتشاراتش از مجموع انتشارات خود ،دست کم اچ تعداد استناد داشته
باشد ،دارای یک شاخص اچ است و بقیه هر کدام کمتر از اچ استناد دارند .شاخص اچ ،بهره وری یک محقق و همچنین کیفیت
و شناخت آن از جامعه علمی را در نظر می گیرد(هیرش 2005 ،؛ آلونسو و دیگران2009 ،؛ گیزبرت و پانس( .)2009 ،شکل )1
شاخص اچ یک شاخص قابل قبول ،عینی و قابل درک توسط جامعه دانشگاهی است .این هم بهره وری و هم کیفیت کار یک
78. links
79. Alonso et al
80. Jennions
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محقق را محاسبه می کند و با مرورهای همتایان همراه است(کاستاس و بوردونس2007 ،81؛ هیرش2007 ،2005 ،؛ گیزبرت و
پانس .)2009 ،در عوض ،شاخص اچ به حوزه علمی بستگی دارد .هنگامی که محققان با زمینه های علمی اصلی ارتباط دارند ،آنها
تمایل دارند مقادیر باالتری از شاخص اچ را نشان دهند .ما این واقعیت را به دلیل استنادهای احتمالی بیشتری که یک مقاله می
تواند دریافت کند ،توضیح می دهیم .عالوه بر این ،شاخص اچ خود استنادی را نیز در نظر گرفته و محاسبه می کند .دانشمندان
می توانند با به طور مداوم با خود استنادی ،شاخص اچ خود را افزایش دهند( هیرش 2005 ،؛ آلونسو و همکاران  .)2009 ،برای
محاسبه شاخص اچ ،کمیت را به جای کیفیت یک مقاله محاسبه می کنیم .بنابراین نشریات با تعداد زیاد استناد ،فقط یک بار
توسط الگوریتم شمرده می شوند ،بدون اینکه آنها را دوباره مورد بررسی قرار دهند ،حتی اگر استنادهایی که بعد از محاسبه اولیه
بدست می آورند ،به میزان قابل توجهی افزایش یابد(خان و دیگران .)2013 ،شاخص اچ به سالها تجربه پژوهشگر نیز بستگی دارد.
یک محقق بالغ از شاخص اچ باالتری نسبت به یک جوان برخوردار خواهد بود .بنابراین ،مقایسه دو دانشمند فقط با شاخص اچ
آنها دشوار است ،بدون اینکه ابتدا سن و سطح تجربه آنها را در نظر بگیریم(کلی و جنیونز .)2006 ،سرانجام ،شاخص اچ به پایگاه
داده ای که از آن استخراج می شود بستگی دارد و بین اسکوپوس ،وب آو ساینس و گوگل اسکالر تفاوت های معنی داری وجود
دارد(خان و دیگران2013 ،؛ آلونسو و دیگران .)2009 ،در مورد نویسندگان متعدد ،که شایع ترین مورد آن است ،اگر سهم تالش
برای نوشتن مقاله به طور مساوی نباشد ،محاسبه شاخص اچ برای هر نویسنده دشوار است ،به این معنی که شاخص اچ برای همه
مشترکان به طور برابر محاسبه می شود .حتی اگر درصد سهم آنها متفاوت باشد(لیو و فانگ2012 ،؛ آسلوس .)2015 ،محققان
برای غلبه بر معایب hmcr-index ،ایجاد کردند که میزان مشارکت هر نویسنده را محاسبه می کند(لیو و فانگ .)2012 ،نوع دیگر
انعطاف پذیرتری از شاخص اچ ارائه شده است که هم روی بهره وری و هم تأثیر متمرکز است و در عمل نشان داده می شود که
آنها می توانند خیلی خوب یکدیگر را تکمیل کنند(بورنمن و دیگران.)2008 ،

شکل  .1محاسبه شاخص اچ

با توجه به ادبیات فوق ،از شاخص اچ به عنوان شاخص مستقل استفاده نمی شود .به طور خاص ،با شاخص اچ در کنار ضریب تاثیر
مجله می توان محققان عالی را در هر زمینه علمی نشان داد.
اگرچه این یک استاندارد طالیی برای ارزیابی یک محقق نیست ،اما شاخص اچ به عنوان یک شاخص واقعی شناخت علمی شناخته
می شود(کاستاس و بوردون2007 ،؛ سالم.)2011 ،

مرور دگرسنجه ها

وب  2.0و رسانه های اجتماعی حجم عظیمی از داده های موجود را بصورت آنالین ،از جمله ادبیات آنالین و ابزارهایی برای اهداف
دانشگاهی ایجاد می کنند(لی و آدی .)2013 ،دانشمندان معیارها و شاخص های جایگزین ،نسبت به وب سنجی و علم سنجی،
به نام دگرسنجه ایجاد می کنند(پرایم ،گروث و تارابوریلی .)2012 ،ایده اصلی در رابطه با دگرسنجه این است که با وجود حجم
بسیار زیادی از اطالعات موجود ،ابزارهایی برای فیلتر کردن و کاهش عواقب مطالعه مورد نیاز است(پرایم و دیگران.)2010 ،
81. Bordons
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ما رویدادهای دگرسنجه را اقدامات خاص درمورد مقاالت می نامیم مانند ذکرهای توییتر ،82اشتراک گذاریهای فیسبوک،83
الیکها 84و نظرات ،85ذخایر مندلی ،86پست های وبالگ ،87رتبه بندی های  ،F100088بازدیدها 89و بارگیری ها(90پرایم ،پیووار
91
و همینگر .)2012 ،نیاز به طبقه بندی این معیارها به منظور درک بهتر آنها منجر به طبقه بندی زیر توسط پایگاهدادهپالس
شد(لین و فنر.)2013 ،
( )1مشاهده شده :92اقدامات آنالین در مورد دسترسی به یک مقاله؛

( )2ذخیره شده :93اقدامات آنالین در مورد ذخیره مقاله در مورد مدیران مرجع آنالین ،ارائه اشتراک در بین محققان
و سازماندهی بهتر.
( )3بحث شده :94بحث های آنالین درباره محتوای مقاله (توییت ها ،بحث و گفتگو در انجمن یا نظرات در مورد مقاله)؛
( )4توصیه شده :95اقدامات آنالین که به طور رسمی یک مقاله را تأیید می کنند؛ و
( )5استنادشده :96استناد به مقاله در مجالت علمی.

جدول  2طبقه بندی اساسی معیارهای فوق را ارائه می دهد .متوجه شدیم ،همانطور که از چپ به راست می خوانیم ،تعامل
در حال افزایش است .همراه با جداول  2و  3استفاده از مقاالت علمی توسط دانشگاهیان و عموم برای هر سنجه ارائه می شود.
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83. Facebook shares
84. likes
85. comments
86. Mendeley saves
87. blog posts
88. F1000 ratings
89. views
90. downloads
91. PLoS database
92. viewed
93. saved
94. discussed
95. recommended
96. cited
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جدول  .2رده بندی دگرسنجه ها
مقاالت علمی
بحث شده

استناد شده

توصیه شده

کراس رف
پیامسی
وب آو ساینس
اسکوپوس

 F1000پرایم

ذخیره شده

وبالگ های نیچر
جستجوگر علم
102
وبالگ نویسی پژوهش
103
نظرات پالس
104
ویکی پدیا
105
توییتر
106
فیس بوک

مشاهده شده

100

101

97

98

99

اچتیامال پالس
پیدیاف پالس
111
ایکسامال پالس
112
اچتیامال پیامسی
113
پیدیاف پیامسی
109

سایت یو الیک
108
مندلی

107

110

→ افزایش تعامل →
جدول  .3استفاده از مقاالت علمی توسط دانشگاهیان و عموم
عموم

دانشگاهیان

مقاله مطبوعاتی
ذکرهای ویکی پدیا
116
دلیشیز
وبالگ ها ،توییتر ،فیسبوک و ...
اچتیامال و بارگیری

نقل قول های سرمقاله هاf1000 ،117
118
استنادات ،ذکرهای متن کامل
سایت یو الیک و مندلی
120
وبالگ های علم ،119نظرات مجله
121
بارگیری های پیدیاف

114

115

توصیه شده
استناد شده
ذخیره شده
بحث شده
مشاهده شده
97. CrossRef
98. PMC
99. F1000 Prime
100. NatureBlogs
101. ScienceSeeker
102. ResearchBlogging
103. PLOS Comments
104. Wikipedia
105. Twitter
106. Facebook
107. CiteULike
108. Mendeley
109. PLOS HTML
110. PLOS PDF
111. PLOS XML
112. PMC HTML
113. PMC PDF
114. Press article
115. Wikipedia mentions
116. Delicious
117. Citations by editorials
118. full-text mentions
119. Science blogs
120. journal comments
121. PDF downloads
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منبع باز ،داده های باز ،به موقع بودن و سرعت از جمله مزایایی است که دگرسنجه دارد(گالیگان و دیاز-کورریا2013 ،؛ پرایم
و دیگران2010 ،؛ پیووار2013 ،؛ تیلور .)2013 ،عالوه بر این ،دگرسنجه نشانگر تعامل اجتماعی تر نسبت به استنادات علمی
است .عالوه بر این ،دگرسنجه داده های خود را بیشتر از رسانه های اجتماعی می گیرد و در نتیجه ،دانشگاهیانی که در مجالت
منتشر نمی کنند بلکه از رسانه های اجتماعی برای به اشتراک گذاشتن کار خود استفاده می کنند ،و هر آنچه را که مفید و جالب
به نظر می رسند ایجاد می کنند(ثلوال و دیگران .)2013 ،رینگالن و همکاران ،)2015(122توانایی فیس بوک را در پیش بینی
تعداد احتمالی استنادات یک مقاله و شمارش تعداد الیک ها مورد مطالعه قرار داد ،در حالی که آیزنباخ( )2011در توییتر و این
واقعیت که تجزیه و تحلیل توییت می تواند تعداد استنادها را در مدت زمان سه روز پیش بینی کند متمرکز شده است .سرانجام،
دگرسنجه می تواند به عنوان ابزاری برای بازاریابی نه تنها برای یک مقاله علمی بلکه برای هر فعالیت آنالین که نیاز به نظارت و
ارزیابی داشته باشد ،مورد استفاده قرار گیرد(گالیگان و دیاز-کورریا2013 ،؛ ثلوال و دیگران .)2013 ،مطالعه دگرسنجی همچنین
معایبی را در رابطه با عدم پیشینه نظری نشان داد(پرایم ،پیووار و همینگر .)2012 ،عالوه بر این ،بورنمن( )2014اظهار داشت
كه كیفیت داده ها و تجارت در رسانه های اجتماعی می تواند نمرات دگرسنجی را دستكاری كند .ساگیموتو )2016(123چارچوبی
مفهومی را در اعمال زیربنای این معیارها در زمینه ارتباطات علمی ارائه می دهد.

کتابسنجی در مقابل دگرسنجی

نتایج بررسی مقاالت نشان دهنده تفاوت بین کتابسنجی و دگرسنجی با تمرکز بر برخی نقاط قوت کتابسنجی یا نقاط ضعف و
بالعکس است .مزایا و معایب خاصی برای هر قسمت ذکر شده در جدول  4وجود دارد.
از لحاظ تحلیلی ،با مقایسه کتابسنجی و دگرسنجی ،متوجه می شویم که دگرسنجی بیشتر با وبالگ های علمی ،ادبیات
خاکستری ،124کتاب ها و همایش ها در مقایسه با کتابسنجی که قادر به پوشش چنین منبع هایی نیستند ،تعامل بیشتری دارد.
بنابراین ،دگرسنجی تأثیر ناگفته و اجتماعی را تأیید می کند که کتابسنجی قادر به انجام آن نیست(اورتگا2015 ،؛ تیلور2013 ،؛
پرایم و دیگران2010 ،؛ راسموسن و اندرسن2013 ،؛ هاستین و دیگران .)2013 ،عالوه بر این ،دگرسنجی شفاف تر در نظر گرفته
شده است زیرا کل جامعه علمی است که آنها را ارزیابی می کند(گالیگان و دیاز-کورریا2013 ،؛ لین2012 ،؛ راسموسن و اندرسن،
2013؛ تیلور .)2013 ،یافته های بدست آمده از دگرسنجی و به طور کلی از رسانه های اجتماعی دانشگاهی ،به دلیل تنوع بین
منابع و اقدامات قابل اندازهگیری ،برای تعمیم دادن دشوار است(ساگیموتو و دیگران .)2016 ،عالوه بر این ،دگرسنجی متأثر از
ارائه خدمات ،از قبیل ریسرچ گیت 125و گوگل اسکوالر است ،در حالی که کتابسنجی ،حتی اگر بتواند تحت تأثیر پایگاه داده علمی
(مث ً
ال  )h-indexقرار بگیرد ،تمایل به پایداری بیشتری دارد(اورتگا2015 ،؛ دلگادو لوپز کوزر و همکاران2014 ،126؛ تورس سالیناس
127
و همکاران  .)2013 ،دگرسنجه برای استخراج اقدامات قابل اندازه گیری همیشه به هر سرویس و سیستم عامل بستگی دارد.
جدول  .4مزایا و معایب کتابسنجی و دگرسنجی
تأثیر واقعی
پیشینه قوی نظری

مزایا

تحت تأثیر پایگاه داده قرار می گیرد
دستکاری
نمی توان در زمینه های علمی مقایسه کرد

معایب

کتابسنجی

122. Ringelhan et al
123. Sugimoto
124. grey literature
125. Research Gate
126. Delgado López-Cózar et al
127. Torres-Salinas et al
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تأثیر کشف نشده  /اجتماعی
شفافیت (داده های باز)
به موقع بودن

مزایا

عدم سوابق نظری
تحت تأثیر خدمات
دستکاری  -اعمال نفوذ
تفاوت در زمینه های علمی

معایب

دگرسنجی

بسیاری از این معیارها فقط در داخل پلتفرم خاص در نظر گرفته شده اند و نمی توان آنها را در خارج از ابزار محاسبه کرد .این
واقعیت باعث می شود تا دگرسنجه از نظر کتابسنجی ،کمتر پایدار و وابسته به ابزارهای خاص باشد(ساگیموتو و دیگران.)2016 ،
عالوه بر این ،دگرسنجه اجازه می دهد تا تأثیر اجتماعی خروجی های علمی را تقریباً در زمان واقعی ارزیابی کرد و مزیت به موقع
بودن را در اختیار آنها قرار دهد(ملرو2015 ،؛ پرایم و دیگران .)2010 ،سرانجام ،با دو تأیید نتیجه می گیریم .دگرسنجی برخالف
کتابسنجی ،فاقد پیشینه نظری قوی است(پرایم و دیگران2010 ،؛ اورتگا2015 ،؛ تورس سالیناس و دیگران ،)2013 ،و کتابسنجی
با دگرسنجی همبستگی مثبت اما میانه رویی دارد(کاستاس و دیگران2015 ،؛ پرایم ،پیووار و همینگر2012 ،؛ هاستین و دیگران،
 .)2014محققان باید دگرسنجه را به عنوان یکی از عوامل مکمل کتابسنجی در نظر بگیرند و آنها را برای قضاوت آگاهانه تر در
مورد مرور همتا ترکیب کنند و وابستگی خود را به شاخص های کمتر قابل اعتماد مانند ضریب تاثیر مجله کاهش دهند(بورنمن
2015 ، 2014 ،؛ گالیگان و دیاز-کورریا 2013 ،؛ ثلوال و دیگران2013 ،؛ پریم  ،پیووار و هممینگر 2012 ،؛ کاستاس و بوردون،
2007؛ پریم  ،گروت و ترابورلی 2012 ،؛ اورتگا 2015 ،؛ ملرو 2015 ،؛ راسموسن و اندرسن2013 ،؛ تورس سالیناس و دیگران،
.)2013

دستکاری کتابسنجی و دگرسنجی

کتابسنجی مستلزم دستکاری در مورد مجالت ،یا نویسندگان است .با توجه به مجالت ،برخی سعی می كنند ضریب تاثیر
مجله خود را با روشهای غیرقانونی كه مطابق با دامنه واقعی شاخص نیستند ،افزایش دهند(کاستاس و شوان2015 ،؛ ادیتورس،
 .)2006بر اساس تعریف ضریب تاثیر مجله ،در کسر ( )1این شاخص با افزایش شمارنده یا کاهش مخرج افزایش می یابد .خود
استنادی یک عمل متداول برای این منظور است .عالوه بر این ،نویسندگان سعی می کنند تا حد ممکن استناد خود را از مجله
خاصی که می خواهند منتشر کنند درج کنند(ماالیی .)2013 ،با توجه به مخرج کسر ( ،)1سرمقاله ها یا نامه ها به عنوان قابل
استناد محاسبه نمی شوند بنابراین ارزش آن کاهش می یابد و منجر به ضریب تاثیر مجله باالتر می شود(فاالگاس و الکسیو،128
 .)2008به منظور دستکاری کتابسنجی ،بسیاری از محققان ،نویسندگان همکار را شامل می شوند یا مرور ادبیات را ترجیح می
دهند(ادیتورس2006 ،؛ فاالگاس و الکسیو .)2008 ،روش دیگر دستکاری ،تکنیک عدم انتشار است .حتی به نظر می رسد برخی
مجالت با انتشار نکردن چیزی تا دو سال ،ضریب تاثیر مجله خود را افزایش می دهند(کاستاس و شوان .)2015 ،شاخص اچ می
تواند با خود استنادی به راحتی دستکاری شود (پارویس .)2006 ،129با این وجود ،اخالق همان چیزی است که یک دانشمند
در ذهن داشته باشد تا شاخص ها را دستکاری نکند(فاالگاس و الکسیو2008 ،؛ ادیتورس2006 ،؛ دلگادو لوپز کوزر و همکاران،
.)2014
همانطور که ثلوال و همکاران( )2013ادعا می کند ،دستکاری دگرسنجه با توجه به کتابسنجی آسانتر است ،حتی ماهیت آنها
مانند نتیجه کنترل جامعه آنالین ،باز و شفاف تر است(لین .)2012 ،در رسانه های اجتماعی چنین کنترلی کام ً
ال وجود ندارد،
زیرا پروفایل های جعلی ایجاد می شوند ،و به همین دلیل ذکر های جعلی وجود دارد ،با این حال هیچ راهی برای شناسایی کاربر
آنالین وجود ندارد(بورنمن .)2014 ،دلگادو لوپز کوزر و همکاران( ،)2014آزمایشی را انجام داد و مقاالتی کاذب ایجاد کرد که به
یک محقق جوان به نام مارکوآلبرتوپانتانیکنتادور 130مرتبط است .آنها سعی کردند بررسی کنند که چگونه می توانند چنین نقص
هایی را از گوگل اسکوالر تشخیص دهند .مقاالت کاذب ،به جز محتوای بی فایده و نامربوط ،حاوی استنادهایی به مقاالت منتشر

128. Falagas and Alexiou
129. Purvis
130. Marco Alberto Pantani-Contador
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شده آزمایشگاه لوپز کوزار ،131و کار رابینسون گارسیا 132بود .نتایج آزمایش شگفت آور بود .شاخص اچ و شاخص آی 10133به طور
قابل توجهی افزایش یافته و نشانگر سهولت دستکاری استنادات گوگل اسکوالر است.
برخی از روشها اجازه می دهند تا با در نظر گرفتن داده های بزرگ و کالیبراسیون متقاطع از منابع مختلف ،دگرسنجه تکامل یابد
تا بتواند دستکاری شود(پرایم و همینگر .)2010 ،عالوه بر این ،ما از ابزارهایی استفاده میکنیم که دستکاری را به حداقل می
رسانند (به عنوان مثال  ،)DataTrustکه هشدارها را هنگام اقدام عجیب و غریب ارسال می کنند؛ مانند تعداد بازدیدها یا بارگیری
ها از آیپی 134یکسان(لین  ،)2012 ،یا  )/BotorNot (http://botornot.coکه حساب های تقلبی توئیتر را تشخیص می دهد .این
مقاله محدودیتی در لیست تکنیک های دستکاری ندارد .حتی همیشه روش هایی برای دستکاری شاخص ها وجود خواهد داشت،
محقق واقعی نوعدوست ،اخالقی و متعهد به علم است.

تحقیقات بیشتر و نتیجه گیری

مطالعه ما با مرور ادبیات و تهیه چارچوب ها و جداول مربوطه برای درک هرچه بیشتر این حوزه ،به ادبیات و تحلیل معیارها و
شاخص های مربوط به کتاب ها ،ژورنال ها و کار علمی دانشمندان  /نویسندگان کمک می کند .کتابسنجی و دگرسنجی هردو
همچنان شاخص های عملکرد ضعیفی هستند زیرا مملو از معایبی هستند که از همه مهمترین دستکاری است .با این وجود،
ترکیبی از این دو به منظور خروج نتیجه گیری ایمن تر در ارزیابی تأثیر دانشگاهیان ،دانشگاه ها و مجالت ارائه شده است .با
توجه به دستکاری شاخص ها ،تمرکز بیشتر روی تکنیک های گزارش دهی بود که برای دستکاری نمرات مورد استفاده قرار می
گرفت و تأکید می کند که هنوز یک روش روشن برای از بین بردن دستکاری وجود ندارد .به طور خاص ،در مورد کتابسنجی،
دستکاری شاخص ها فقط به مداخله عامل انسانی مربوط می شود .در نتیجه ،نمایش عادالنه و ارزشهای اخالقی قوی توسط
محققان الزم است .ما باید تحقیقات بیشتری را در مورد توسعه سیاست ها و نرم افزار انجام دهیم ،که این امر باعث می شود
دستکاری دگرسنجه ها غیرممکن شود .ما همچنین باید مطالعه شاخصهای جدید را در نظر بگیریم ،که معیارها و روشهای مورد
استفاده در هر دو کتابسنجی و دگرسنجی را به کار می برند .وقت آن است که از ذهنیت فعلی مقابله با کتابسنجی و دگرسنجی
به عنوان تکنیک های مخالف پیشی بگیریم و آنها را به عنوان امکانات موازی در زمینه ارتباطات علمی در نظر بگیریم .پیامدهای
نظری این پژوهش جمع آوری ادبیات مربوط به شاخص های علمی است .از طرف دیگر ،این کمک عملی ،دانشمندان را در مورد
چگونگی دستیابی به کارهایشان با افزایش تأثیر ،به دانشمندان ارائه می دهد.
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بررسی عوامل موثر بر روند فعالیتهای البراتوار سازمان صدا و سیما در تبدیل
منابع آنالوگ به دیجیتال (یک مطالعه کیفی)
مریم عبداهلل زاده تربتی

1

زهرا اباذری

2

چکیده :

هدف :هدف اصلی پژوهش بررسی عوامل موثر بر روند فعالیتهای البراتوار سازمان صدا و سیما جمهوری اسالمی ایران در
تبدیل منابع آنالوگ (نگاتیو-پوزیتیو) به دیجیتال است.

روش :پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و به روش نظریه زمینهای انجام شده است .ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته با
بهرهگیری از روش نظریه زمینهای است ،دادههای حاصل از مصاحبههای انجام شده با  10نفر از کارکنان البراتوار صدا و سیما
جمهوری اسالمی ایران بود و طی سه مرحله کدگذاری باز (اولیه) ،محوری و گزینشی (انتخابی) انجام شده است.

یافتهها :یافتههای پژوهش شامل کدهای باز که  11مفهوم و کدهای محوری که شامل سه مفهوم ویژگیهای کارکنان البراتوار،
ویژگیهای ابزارها و امکانات موجود در البراتوار و برنامهریزی میباشد .تمایل به روند بهتر تبدیل منابع آنالوگ به عنوان کد
گزینشی یا انتخابی پژوهش حاضر شناسایی شد.
نتیجه گیری  :در تبیین یافتههای به دست آمده گفتنی است که کارکنان شرکت کننده در پژوهش ،در یک بستر طبیعی و
تخصصی به نام البراتوار که هدف واالی آن پیشرفت مجموعه است ،قرار دارند و از طرفی کنار هم قرار گرفتن یک سری شرایط
علّی ،مداخله گر و زمینهای ،به هموار شدن مسیر این هدف و ایجاد انگیزه و پیشرفت در کارکنان ،دامن میزند که پیامد آن
عالقمندی به فعالیت کاری است.
کلیدواژه  :البراتوار ،منابع آنالوگ ،نگاتیو ،پوزتیو ،مطالعه کیفی

مقدمه و بیان مساله

امروزه وسایل ارتباط جمعی (رادیو ،تلویزیون ،سینما و )...با انتقال اطالعات و دانشهای جدید و تبادل افکار و عقاید عمومی ،در
پیشرفت و توسعه فرهنگ و تمدن بشری نقش اساسی بر عهده دارند .صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران از شمار مهمترین
وسایل ارتباط جمعی است و تنها رسانهای است که با دامنهای گسترده از امواج و با انتشار افکار و ارائه راهکارهای متفاوت ،زندگی
اجتماعی را به طور محسوسی متحول میسازد .رسالت صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران به عنوان رسانه ملی و مهمترین
دستگاه فرهنگی ،ارتقای دانش و بینش و منش عمومی آحاد جامعه و گسترش ارزشها و الگوهای خاص شناختی و معرفتی
جامعه است (معرفزاده ،مغدانی.)1391 ،
از آن جا که تولید یک برنامه فرآیندی پیچیده و هزینهبر است ،برنامهسازان برای تحقق هدفهای اصلی خود (جذب مخاطب،
نوآوری ،اطالعرسانی و )...به منابع اطالعاتی مستند و غنی نیاز دارند .آرشیوهای دیداری و شنیداری به عنوان پشتوانه و اساس
برنامهسازی میتوانند با تهیه منابع جدید ،حفظ و مرمت منابع قدیم ،سازماندهی و دیجیتالسازی منابع امکان دسترسی سریع و
آسان را برای برنامهسازان و تامین پخش شبکهها فراهم کنند .آرشیوهای دیجیتال 3میراث دیداری – شنیداری را برای آیندگان
حفظ خواهند کرد .نکته مهمی که در مورد منابع باید به آن اشاره نمود ،متفاوت بودن میزان اهمیت منابع و برنامهها میباشد.
نمود بارز ،معماری هر برنامه است که از ترکیب مصالح و عناصر سه گانه نیروی انسانی ،منابع مالی و منابع تجهیزاتی و مواد
مصرفی شکل میگیرد .طبقه برنامه میزان منابعی است که برای تهیه یک برنامه اختصاص داده میشود .معیارهایی که برای
تعیین طبقه برنامه مورد استفاده قرار میگیرند عبارتند از -1 :نیروی انسانی (کمیت و کیفیت) حسب ساعت/کار  -2تجهیزات و
وسایل (کمیت و کیفیت) حسب ساعت /کار  -3مواد مصرفی (کمیت و نوع) حسب مقدار  -4بودجه (نقدی و غیر نقدی)حسب
 .1آرشیویست /کتابدار_البراتور سازمان صدا و سیامgmail.com@m.abdolahzadeh61 /
 .2مدیرگروه علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد واحد تهران شاملabazari391@yahoo.com /
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ریال  -5خدمات ( البراتوار ،دوبالژ  ،دکور بصورت هزینه و  )...حسب ساعت/کار  -6زمان یا مدت برنامه.
البراتوار 4سازمان صدا و سیما به عنوان قدیمیترین و تخصصیترین بخشهای سازمان است و تنها البراتور فعال کشور است که
برای پاسخگویی به نیازهای روز باید به دستگاههای مورد نیاز تجهیز شود .این مرکز که سال  1345تاسیس شده از ابتدا دو هدف
کلی را پیگیری میکرده اسست  :اول ارائه سرویس جهت تولید سریالهای الف ویژه و دیگری تهیه فیلمهای خبری  5در زمانی
که ویدئو وجود نداشته است .پس از سالهای  66و  67و همزمان با تولید ویدئوییهای خبری ،تهیه فیلمهای خبری از وظایف
البراتوار حذف شده و تمرکز بر ارائه خدمات جهت تولید فیلمهای سینمایی و سریالهای فاخر و الف ویژه و همچنین تبدیل منابع
آنالوگ 6به دیجیتال داخل و خارج سازمان متمرکز شده است.
ﻓﻦآوريﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻨﻮع و ﺳﺮﻋﺖ ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آنها ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ ﺑﻮد و ﻧﻪ ﻣﻨﻔﻌﻼﻧﻪ و ﻏﺎﻓﻼﻧﻪ
ﺑﺎ آنها ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﻞ ﺧﺮوﺷﺎن و ﻃﻮﻓﺎن ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻇﻬﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ را دﭼﺎر
ﺗﺤﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺳﺎزي ﻣﻘﻮﻻﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﻮزش ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺗﻔﮑﺮ ،ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺳﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮ
را ﺻﻮرت ﺗﺎزه و ﻧﻮ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .زﯾﺮا اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻓﻦآوريﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ
داﻧﺸﮕﺎه و در ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻫﺮ ﻋﺮﺻﻪاي ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در آن ﺣﻀﻮر دارد در ﺟﻠﻮهﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻓﻨﯽ از
ﯾﮏ ﺳﻮ در ﺟﺒﻬﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﻣﻮاج ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻗﺮار دارﻧﺪ و از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺳﻄﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از آن را در
اﻣﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺳﺎزي و ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزي ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﻄﯿﺮ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻮردار از داﻧﺶ ﻻزم ﻣﯿﺴﺮ
ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﻦآوريﻫﺎي روز و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﺗﺠﻬﯿﺰات در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻣﻮر
را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در فرآیند تبدیل منابع آنالوگ به دیجیتال همواره این دغدغه وجود داشته است که چگونه میتوان این فرآیند را به نحوی صحیح
و مفید و مناسب انجام داده تا بتوان از آنها به خوبی نگهداری و محافظت نمود .از آنجا که منابع دیداری به سرعت فاسد و نابود
میشوند و هزینه تهیۀ آن نیز بسیار گران است .و ماهیت فیزیکی محملهای دیداری و روش ضبط و پخش محتوای آنها متفاوت
است و به همین علت ،شرایط گذاشت و برداشت ،انباشت و کار متفاوتی را نیز میطلبند (مرادی.)1391 ،
اهمیت و ضرورت چنین پژوهشهایی به این دلیل است منابع دارای محدوده زمانی هستند که برای ماندگاری این منابع باید آنان
از فرمت آنالوگ به دیجیتال تبدیل کرد و پس از تبدیل فیلم (نگاتیو )7به فرمت دیجیتال ،برای نگهداری طوالنی مدت نگاتیو،
مجددا آن را به فرمت آنالوگ تبدیل نمود تا بتوان در محملهایی که قابلیت ماندگاری بیشتری دارند نگهداری کرد تا هم بتوان
در استفاده متعدد بدون نگرانی از آسیب به منبع اصلی از آنها استفاده کرد و همچنین بتوان بر روی این منابع آسیبهایی که
طی زمان و شرایط نگهداری و  ...بر آنان وارد شده است اصالح کرد.
پژوهش حاضر برآن است که به بررسی عوامل موثر بر روند تبدیل منابع آنالوگ (نگاتیو-پوزیتیو )8به دیجیتال در البراتوار سازمان
صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران بپردازد .در حقیقت این پژوهش تصویری از فعالیتهای مختصصان این حوزه را ترسیم
میکند.
مساله اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر روندی است که به ماندگاری منابع آنالوگ که سرمایه و سیر تاریخی منابع
دیداری و شنیداری ما هستند ،میانجامد .با توجه به نو بودن این موضوع در حوزهی تبدیل منابع در آرشیوهای دیداری –
شنیداری از راهبرد کیفی به منظور دستیابی به نظریه استفاده شد.

پرسشهای پژوهش

با توجه به توضیحات فوق و در ارتباط با مساله اصلی پژوهش (بررسی عوامل موثر بر روندی که به ماندگاری منابع انالوگ
میانجامد) پرسش اساسی ذیل مطرح است :
چه عواملی در روند تبدیل منابع در البراتوار صدا و سیما موثر است ؟

 .4در ساختار تشکیالت صدا و سیام با همین نام آمده است و منیشود تغییر داد.
 .6تصویر بر روی فیلمی که با استفاده از ژالتین ،نقره برمید بصورت امولسیون بر روی پایه فیلم تهیه شده ،ثبت می شود

5. Reversal Film
7. Negative
8. Positive
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روش پژوهش

پژوهش حاضر ،رویکرد کیفی و به روش نظریه زمینهای انجام شده است .چهارچوب مفهومی نظریه زمینهای بیشتر به دادهها و
زیرساختهای کنشگران وابسته است تا به مطالعات پیشین به این معنا که این نظریه داده محور بوده و از آزمون صرف فرضیههای
قیاسی اجتناب میکند ،در این راستا محقق ،تحقیق خود را به توضیح دادهها و واحدهای مورد بررسی محدود نمیسازد
(محمدپور.)1392 ،
با توجه به این شیوه ،از روش نمونهگیری غیرتصادفی هدفمند و ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته برای بدست آوردن دادهها استفاده
شد .مصاحبه ،پژوهشگر را قادر میسازد که دادهها را به زبان خود شرکتکنندگان در تحقیق جمعآوری کند و طرح سوالهای
باز کمک میکند که پژوهشگر دیدگاههای خود را بر تحقیق تحمیل کند .در مصاحبه نیمهساختاریافته بر اساس جدول راهنمای
مصاحبه و برحسب موقعیت ،پژوهشگر برخی پاسخهای مصاحبهشونده را پیگیری میکند و پرسشهایی را مطرح میکند که در
برنامه کار نیامده است .عالوه بر مفاهیم مورد نظر در جدول راهنمای مصاحبه ،پرسشهایی درباره تجربیات و دانش و تحصیالت
پاسخگویان نیز مطرح شد تا تحلیل و تفسیر غنیتری از دادهها به دست آید .نحوه پرسیدن پرسشها به گونهای است که خالی از
پیشداوری و القای ذهنیت خاص به پاسخگو است تا از سوگیری دادهها جلوگیری شود کلیه مصاحبههاي انجام شده به وسیله
ضبط صوت ،ثبت و سپس پیادهسازي و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و تا رسیدن به پاسخ سواالت اساسی پژوهش ادامه یافت،
جامعه پژوهش کلیه کارکنان البراتوار صدا و سیما بود .نمونه پژوهش تعداد  10نفر از کارکنان البراتوار صدا و سیما بودند که
بصورت هدفمند از بخشهای شیمی ،کنترل و تصحیح رنگ و کپچر ،تعمیرات ،تبدیل منابع ،سانتیومتری و کنترل کیفی ،اصالح
رنگ دیجیتال ،کنترل و مرمت البراتوار و مهندسی البراتوار و کنترل شیمی در این پژوهش شرکت نمودند .مدت مصاحبه هر یک
از کارکنان حدود  60دقیقه طول کشید ،کار جمعآوری دادهها تا رسیدن به اشباع نظری 9دنبال شد .سپس کار کد گذاری باز،
محوری و گزینشی تا رسیدن به اشباع انجام شد .محیط پژوهش ،محیطی واقعی و طبیعی بوده است .در ارزیابی روایی و پایایی
این پژوهش ،طبق نظر لینکلن و گوبا از مالكهاي اعتبارپذیري و قابلیت اطمینان استفاده گردید ،که معیارهاي جایگزین روایی
و پایایی در پژوهشهاي کیفی هستند.

یافتههای پژوهش

پس از انجام بررسیها و تجزیه و تحلیل و طبقهبندی دادهها و پایان مرحله کدکذاری یافتههای حاصل از این پژوهش حول 11
مفهوم کدگذاری شد ،کدهای اولیه بدست آمده در جدول شماره یک نمایش داده شده است :
جدول  . 1کدبندی باز از دادههای استخراج شده
عبارت (محتوا)
با توصیه های مختلف خانواده وارد صدا و سیما شدم -کار عکاسی را دوست
داشتم و انجام میدادم -در آزمون تخصصی با توجه به تشخیص مدیریت و زمان
بهتر بود به ظهور البراتوار بیایم

کد اولیه
نحوه ورود به این حوزه

 17سال سابقه کار دارم البته سنوات محاسبه شده در قسمت اداری سازمان،
رشته تحصیلی من کارشناسی ارشد گرایش آلی میباشد .فعالیت من در قسمت
شیمی و سانتیومتری و کنترل کیفی است

نحوه کسب دانش

نیروی انسانی (شیفتی)-فیلمهای الف سازمان تماما در البراتوار انجام شد-
حساسیت الزم نسبت به انسان نداشتند -محیط کار حداقل محیطی پاکیزه باشه
تا کمتر دچار آسیب های شیمیایی  ...باشند -...عدم آگاهی در مورد اثرات مواد
در طوالنی مدت

مشکالت افراد در شروع کار

روند تبدیل آنالوگ به دیجیتال خیلی به آرامی پیش رفت و میتوانم بگویم
در حال پیشرفت است .قبال کار در البراتوار در تمامی بخشها بصورت آنالوگ
بود .در حالیکه در حال حاضر در بیشتر قسمتها حضور فیزیکی فیلم حذف
شده است و این کار خیلی به نرمی انجام شده است .در هر دورهای با توجه به
مقتضیات با مسائل و مشکالتی روبرو میشویم .بیشتر موارد مربوط به کم بودن
امکانات و تجیزات و گاهی سومدیریت که عامل همه آن ها میباشد

روند سرعت تبدیل

9. Theoretical Saturation
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قطعا سرعت پایین است تا حدی میتوان گفت که نیازها را پوشش می دهد ،به
نظر میرسد برنامهی مدونی در این زمینه وجود ندارد و تبدیل منابع کند پیش
می رود و نمی تواند به نحوه موثری نیاز سازمان را برطرف نماید.

رفع شدن نیاز سازمان

تغییرات بنیادینی صورت نگرفته ،تبدیل منابع در حال حاضر به دو صورت تله
سینما و اسکن انجام میشود که در گذشته هم به همین روش بوده فقط قدرت
دستگاهی و سیستمها افزایش یافته که باعث باال رفتن سرعت کار و بدست
آوردن تصاویری با وضوح تصویر باالتر شده است.

تاثیرات فناوری

بنده آشنایی کامل و کافی با ابزارها و امکانات موجود دردنیا (در سطح تراز
اول دنیا) را ندارم ،اما به هر حال مجموعه به سیستمهای قوی و نرم افزارهای
اورجینال برای انجام کارهای محوله احتیاج دارد ،امکانات ما مطابقت با
فناوریهای روز دنیا را دارد ولی مساله این است که باید منابع حفظ شود تا
بتوانیم بعدها هم این کیفیت را حفظ کنیم.

انطباق امکانات و ابزارهای موجود با
فناوریهای روز

باید فیلمهای سریال الف ویژه در اولویت اول قرار بگیرند چون شناسنامه ملی
تلویزیون ایران است و باید با نسخه ی دیجیتال و با فرمت  2kو اصالح رنگ
 PFکنیم -مستندهای تاریخی ارزشمند کشور در اولویت دوم قرار دارد .البته به
نظر میرسد برنامهی مدونی در این زمینه وجود ندارد و تبدیل منابع کند پیش
میرود.

اولویتهای دسته بندی منابع برای تبدیل

مهمترین آسیب از دست دادن اصل تصویر است و بعد از آن از دست رفتن
کیفیت تصویر – معموال مربوط به شرایط آرشیو میباشد( .عدم آگاهی-
نگهداری)

آسیبهای منابع

مهمترین راهکار رساندن شرایط آرشیو به شرایط استاندارد و آموزش افراد است
و ایزوله کردن محیط و ....چه بسا اگر فیلم آنالوگ به درستی نگهداری میشد
باالی  400سال عمر مفید داشته باشند.

راهکارهای جلوگیری از آسیبهای منابع

ابتدا اهمیت موضوع برای مدیران و کارمندان مرتبط با موضوع باید مشخص شود
بعد میبایست کار گروه تشکیل شود ،متشکل از تمام بخشهایی که در ارتباط
با تبدیل منابع فعالیت دارند و در آخر آموزش عوامل کار و تجهیز بخشهای
مربوط با امکانات الزم.

پشنهاد برای بهبود روند تبدیل

کدهای محوری نیز شامل  3مقوله عمده میباشد و عبارتند از الف)ویژگیهای کارکنان البراتوار صدا وسیما .ب) ویژگیهای ابزارها
و امکانات موجود تبدیل در البراتوار .ج) برنامه ریزی.
الف) ویژگیهای کارکنان البراتوار صدا وسیما  :با توجه به بررسیهای انجام شده و سواالت باز در زمینه تحصیالت و روش کسب
مهارتهای تخصصی میتوان گفت کارکنان البراتوار به هر صورتی (آکادمیک ،تجربی و کالسهای ضمن خدمت و )...توانستهاند
مهارتهای تخصصی را در زمینههای تبدیل منابع در واحدهای مختلف البراتوار کسب نمایند و این نشان دهنده ارزشهای فردی
و حرفهای آنان در ارتباط با فعالیتشان است.
همچنین این موارد نشان دهندهی تمایل آنان به رشد و پیشرفت است که در سوال آخر مصاحبه کامال مشهود میباشد که
همین احساس منجر به توقع و درخواست از مدیران ردههای باال شده است(.در اینجا منظور مقولههای اولیه است) .در طول
مصاحبه کارکنان با توجه به عالقه و تعهدی که نسبت به فعالیتشان داشتند نه تنها درباره کاستیهای شخصی صحبت نکردند
بلکه صحبتهای آنان دلسوزی و گاهی ناراحتی برای روند موجود بود و اینکه ممکن است این روند باعث نابودی منابع با ارزش
گردد .روانشناسان رفتار در پژوهشهاى گسترده خود در يافتهاند كه رضايت شهروندان يك جامعه با رفتار ،منش و عملكرد
كاركنان سازمانها و تعهد شغلي آنان رابطه معناداري وجود دارد (مصطفینژاد )1391 ،به زعم اين مولفان ،تعهد شغلي ازيك سو
موجب میشود تا كاركنان و سازمانها تكاليف و وظايف خويش را با اشتياق ،انگيزش و رغبت باالتري به سامان برسانند وازسوي
ديگرموجب بهبود تعامل وارتباط آنان با «ارباب رجوع» میگردد .اين دو نيز نگرش شهروندان را به سازمانها بهبود میبخشد و
آمادگي آنان را براي همكاري با آن سازمانها افزايش میدهد .به عنوان نمونه قسمتی از متن مصاحبه با یکی از کارکنان در ادامه
آورده میشود.
«اگر من رییس سازمان صدا و سیما بودم این اقدامات را انجام میدادم  .1 :آشناسازی واحدهای تاثیرگذار سازمان
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از توانمندی واحد البراتوار به جهت دارا بودن دستگاههای پیشرفته و به روز دیجیتال .2اطالعرسانی به منظور آگاهی از سطح
فعالیتهای البراتوار (یه عنوان مثال آمادهسازی سریالهای الف ویژه مختارنامه و معمای شاه که در البراتوار انجام شده است تا
بدین وسیله جذب کارگردانها برای همکاری با البراتوار انجام پذیرد)  .3ایجاد فضای رقابتی و دستیابی به بازار هدف در زمینه
فیلمهای سینمایی دیجیتالی به روز از طریق تبلیغات برون سازمانی و استفاده موثر و کارآمد از ظرفیتهای البراتوار»
مطالبی که در این بخش مطرح شد ،بیانگر اهمیت تأثیر ویژگیها و تواناییهای کارکنان البراتوار در روند تبدیل منابع بود .که از
همه مهمتر خصوصیات شخصیتی کارکنان است زیرا تمام اشخاص به صورت مستقیم با فعالیتشان ارتباط دارند و تاثیر میگذارند.
ب) ویژگیهای ابزارها و امکانات موجود تبدیل در البراتوار  :پیشرفت علوم و فنون در چند سده اخیر جهان را وارد عصر تازهای
کرده است .در این دوران منابع دیداری شنیداری در حوزههای ارتباطات ،اطالعرسانی ،آموزش و پژوهش به کار گرفته شد و
فرهنگی جدید شکل گرفت .با گذشت زمان منابع دیداری شنیداری به کتابخانهها و آرشیوها راه یافت .از این رو سازماندهی
 ،حفاظت و ذخیره و بازیابی این منابع از اهمیت ویژهای برخوردار است .رشد سريع ملزومات ديجيتال و استفاده گسترده از
رسانههاي ديجيتال ،مراكز اطالعرساني و آرشیوها را به سوي مجموعههاي ديجيتال كشانده است .محصوالت ديجيتال در
فرمتهاي متنوعي توليد ميشود ،اين فرمتها هر روز تغييراتي يافته ،ويرايشهاي جديدي از محصوالت به بازار عرضه ميشوند
و ويژگيها و عملكرد نرمافزارها و سختافزارها تغيير مييابد .برخي از نرمافزارها و سختافزارها از رده خارج ميشوند و جاي
خود را به نرمافزارها و سختافزارهاي ديگر ميسپارند .عامل ديجيتال ،شکل ارائه و استفاده از محتوا را تحت تاثير قرار داده
يـ تنها بر طول عمر رسانه تأکيد دارد ،اما هنگاميکه «حفاظت» در کنار «ديجيتال»
است .حفاظت منابع آنالوگ -در ديد سنت 
قرار ميگيرد ،نهتنها به خاطر تفاوت و پيچيدگي فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطاتي ،بلکه به واسطه ارتباط آن با مديريت ابرداده
و جنبههاي باالتر سازماني و سياست گذاري ،از اهميت حياتي بيشتري برخوردار ميشود.
پيـش از آنكه البراتوار رنگي در ايران راه اندازي شود ،فيلمها براي ظهور وچاپ به آلمـان فرستاده ميشد .اولين البراتوار فیلم
در ايران سال  1344ساخته شد .كار البراتوار فيلم صدا و سيـماي جمهوري اسالمي ايران (البـراتوار فيلم تلـويزيون ايران) در
آبان سـال  1345هجـري شمسي آغـاز شد .ابزار كار در ابتدا يك دستـگاه ظهـور فیلمهای خبری سياه و سفيد با ظرفيت 100
متر در سـاعت بود .اين البراتوار در مدت  4سال چنان گسترش يافت كه توانست پاسخگوي خوبي براي نيازهاي سازمان در تهيه
فيلمهاي خبري ،فيلمهاي مستند و سينمايي باشد.
گسترش مـيزان توليد داخلي همچنـان بر دايره فعالـيتها و مسـئوليتهاي اين واحـد ميافزود .در سـال  1355البراتوار فيلم
تلـويزيون مجهز به انواع ماشـينهاي ظهـور فیلمهای خبری سيـاه و سفـيد و رنگي ،براي فيـلمهاي  16و  35ميليمـتري،
دستگاههاي چـاپ ،اتالـوناژ ،10تروكـاژ11و اپتيك 12بود كه به پيشروي هر چه بيشتر كار تهيه فيلم در سازمان كمك مي نمود.
عالوه بر واحد تكامـل يافتـۀ مركز در  14شهرسـتان نيز البراتـوارهايي برای ظـهور فيلمهای سياه و سفيد گشـايش يافت .از سال
 1350البراتوار مجهز به تجهيزات رنگي شد.
در پژوهش «تحلیل وضعیت رقمیسازی منابع شنیداری در آرشیوهای سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران و مقایسه
آن با استاندارد یاسا» در  4سال قبل بیان شده است که فقدان زیرساخت مناسب و کارآمد برای آرشیو رقمی ،کمبود ابزارها و
فناوریهای جدید و نبود استانداردهای مشخص و مدون از مهمترین مشکالت تبدیل منابع در آرشیوهاست 77/3 .درصد منابع
شنیداری در آرشیوهای شنیداری شهر تهران رقمیسازی شده و نیز میزان مطابقت با استاندارد یاسا در بخش نرمافزاری 82/7
درصد و در بخش سخت افزاری  79درصد است (حریری و میرغفوری.)1393 ،
امروزه اسکنرهای موجود در البراتوار از جدیدترین فناوری در این زمینهاند و تا  6Kهم میتوانند تبدیل کنند ،البته بسته به نیاز
شبکهها اکثر منابع تبدیل به 13 HDمیشود و وقتی فیلم اسکن میشود صدماتی که از گذشته دیده مانند خط و خش ،پریدگی
رنگ و  ...موجود بر روی فیلم بر روی تصاویر دیجیتال انتقال پیدا میکند که در این مرحله بازسازی تصویر به صورت فتوشاپ
روی آن اعمال میشود که بسته به صدماتی که فیلم دیده (فریم به فریم فیلم مورد بررسی قرار میگیرد) این امر زمان بر است،
در مرحله تصحیح رنگ ،رنگ تصاویر پالن به پالن اصالح میشود .تصحیح رنگ یک فیلم حدود دو هفته و بازسازی یک تا شش
ماه زمان میبرد و فیلمها از هر نظر ترمیم میشوند که این خود به مثابه زندگی بخشیدن به میراثی است که در حال نابودی
میباشد .در ادامه قسمتی از متن مصاحبه پدرام عظیمی مدیر البراتوار در این مورد ارائه میشود.
 .10به اصالح رنگ ونور فیلم ،درمرحله پایانی تدوین میگویند که در آن نور و رنگ تصاویر به گونهای همسان اصالح میشوند
 .11وسایل و ترفندهایی در فیلمبرداری سینام که برای نشان دادن وقایع یا مناظری که مجسم ساخنت آنها به طور طبیعی ممکن نیست انجام
میشود.
 .12سیگنالی است که درحاشیه نوار فیلم به صورت یک رشته خطوط نوری و زیگزاگ شکل ثبت شده و هنگام منایش توسط یک چشم الکرتیکی به
صدا تبدیل میشود.
13 . High Definition
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«البراتوار به دلیل مسائل امنیتی سازمان ،مورد توجه بسیاری از نهادها از جمله بنیاد حفظ و نشر آثار امام خمینی (ره) ،حفظ و
نشر آثار دفاع مقدس ،صنایع نظامی و ....است .اکثر تجهیزات سازمان که در گذشته سرویسدهی آنها توسط شرکتهای خارجی
بود اکنون در حال حاضر این دستگاهها را البراتوار هم به روزرسانی و هم نگهداری میکند و این توانمندی در داخل کشور وجود
دارد و اکثر دستگاهها بومیسازی شده است»
ج) برنامهریزی  :برنامهریزی عبارت است از تهیه و توزیع و تخصیص عوامل و وسایل محدود برای رسیدن به هدفهای مطلوب
در حداقل زمان و با حداقل هزینه ممکن .ميزان مشاركت كاركنان در فعاليتهاي برنامهريزي راهبردي در يك سازمان ،مفهوم
جايگاه برنامهريزي را نشان ميدهد .سازمانها داراي جايگاه برنامهريزي عميق يا سطحي ميباشند  .جايگاه عميق برنامهريزي
حاكي از سطح باالي مشاركت كاركنان ،اعم از كاركنان تمامي سطوح سازمان در فرآيند برنامهريزي ميباشد ( ابراهیمی نژاد،
قادری .)1392 ،مراقبت از مواد تحت سرپرستی ،نگرانی اصلی آرشیوهاست .ماهیت مواد دیداری و شنیداری مستلزم آن است که
هر از چندگاهی اطالعات از یک ماده یا فرمت به ماده یا فرمت دیگری منتقل شود .به طور مثال فیلمهای نتیراته (آنالوگ) باید به
فیلم بیخطر منتقل شود .فیلم رنگی باید جداسازی و احتماالً به فواصل زمانی مشخص به فیلمی پایدار منتقل شود (هریسون،
 . )1388درحال حاضر نیز پویایی و رشد آرشیوها در این است که منابع خود را با فناوریهای نوین تغییر داده و امکان پایداری
و دسترسپذیری آن را فراهم کنند .در این راستا مراکز آرشیوی برای نگهداری و استفادهی بهتر از منابع خود ،باید چارهاندیشی
کنند و منابع با ارزش را شناسائی کنند و براساس اولویت نسبت به تغییر محمل آنها برنامه بریزند و آنها را از خطر نابودی و
بیارزش شدن نجات دهند .انتقال اطالعات از محمل قدیمی به محمل جدید هم ،باعث پایداری و تولد دوبارهی آن خواهد شد
و هم امکان دسترسی سریع و آسان کاربران و متقاضیان را فراهم خواهد کرد .با توجه به مطالب فوق و اهمیت تبدیل منایع و
جلوگیری از آسیب الزم برنامه ریزی البراتوار را بررسی میکنیم.
البراتوار شامل  25بخش مختلف است که این  25بخش شامل سه قسمت کلی میشود .آنالوگ ،دیجیتال و پشتیبانی .بخش
آنالوگ شامل واحدهای ظهور نگاتیو و پوزیتیو ،اتالوناژ ،فیلم تمیز کن ،چاپ ،تروکاژ ،قطع نگاتیو ،کنترل کیفی ،آپارات و آرشیو
است .در بخش دیجیتال وقتی خروجی تصویر با کیفیت درخواستی آماده شد ،همراه با صدای آن در واحد تدوین ،نسخه نهایی
قابل ارائه به شبکه تهیه میشود .باری حفظ سیستمهای موجود نیازمند یک واحد پشتیبانی است که وظیفهاش نگهداری از
سیستمهای دیجیتال و آنالوگ و ارتقای آن است .منابع آنالوگ شامل نگاتیو ،پوزیتیو و صدای اپتیک یا مگنت موجود در آرشیو
سازمان یا سازمان ها و ارگانهای دیگر پس از مکاتبات الزم و دستور اقدام ابتدا پذیرش شده و بعد به واحد ترمیم سپرده میشوند.
در این مرحله متخصصان ترمیم پالن به پالن و فریم به فریم فیلمها را مورد بررسی قرار میدهند .آسیب دیدگیهای پرفراژ 14و
حاشیههای فیلمها ترمیم میشوند وقتی ترمیم انجام شد به قسمت تمیزکن منتقل میشود و سپس بسته به نیاز فیلم یا به تله
سینما رفته یا اسکن میشود ».فرق تله و اسکن این است که تله با کیفیت پایینتر ولی با سرعت باال یعنی  25فریم بر ثانیه،
کار را تبدیل میکند و در اسکن ،دستگاه از هر فریم فیلم عکس میگیرد که کیفیت باال ،ولی سرعت پایینتری دارد» .با توجه
به مطالب فوق میتوان به اهمیت برنامهریزی البراتوار در روند تبدیل منابع ارزشمند آنالوگ پی برد  .در ادامه قسمتی از متن
مصاحبه در این مورد ارائه میشود.
«از سال  1395تا کنون و با توجه به نیاز تبدیل فیلمها که در آن سالها احساس میشد ،مدیریت وقت سازمان تمرکز خود را به
تبدیل منابع آرشیوی معطوف کرد .بنابراین ،البراتوار به پیکره بخش آرشیو سازمان اضافه شد 120 .هزار ساعت فیلم در آرشیو
موجود است که شامل فیلمهای دفاع مقدس ،مستندهای انقالب اسالمی ،سریالها و ...در قطعات مختلف  35 ،16 ،8میلیمتری،
پوزیتیو ،نگاتیو یا اینترمدیا میشود که در حال تبدیل به دیجیتال هستند .اولویتها بر طبق برنامهریزی مدیران و کمیتههای
محتوایی در درجه اول با سریالهای الف ویژه و آثار فاخر سینمایی و مستند است»
در متن مصاحبهای که گذشت ،به خوبی میتوان به اهمیت برنامهریزی برای انجام بهتر روند تبدیل منابع پی برد .تمایل واحد
البراتوار به برنامه مدون اولویتهای تبدیل منابع نشان دهنده فکری است که با برنامهریزی دقیق و همکاری کارکنان به فراتر از
امروز میاندیشد و میخواهد این روند به سرعت و با کیفیت بیشتر ادامه پیدا کند .دو مقوله قبلی به نحوی مکمل این مقولهاند.
این سه مقوله از عمدهترین عوامل اثرگذاری بود که از دادههای کیفی استخراج شده از این پژوهش تبیین شد .برای تسریع در
فهم بهتر مرحله کدگذاری ،کدهای استخراج شده در این پژوهش در جدول شماره  2نمایش داده شده است

 .14واژهای است از زبان فرانسه  .سوراخهای ریز متوالی به شکل خط ()perforage
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جدول شماره  .2کدهای باز ،محوری و گزینشی استخراج شده از داده های کیفی
کدهای محوری

1

نحوه کسب دانش

2

مشکالت شروع کار

3

نحوه ی ورود به این حوزه

4

روند سرعت تبدیل

5

رفع نیازهای سازمان با این سرعت

6

تاثیر فناوری

7

انطباق امکانات و ابزارهای موجود با فناوری های روز

8

الویت بندی منابع

9

آسیب ها

10

راهکارها

11

پیشنهاد برای بهبود روند تبدیل

ویژگی های کارکنان البراتوار

تمایل به روند
بهتر تبدیل
منابع آنالوگ

ردیف

کدهای باز

کد گزینشی
(انتخابی)

ویژگی های ابزارها و امکانات موجود البراتوار

برنامه ریزی

بحث و نتیجهگیری

با توجه به توضیحات داده شده ،مقوله هستهای (کد گزینشی یا انتخابی) « تمایل به روند بهتر تبدیل منابع آنالوگ» است. .این
مقوله کلیه مقوالت دیگر را تحت پوشش قرار میدهد .مدیران و کارکنان شرکت کننده در این تحقیق ،تمایل به روند بهتر تبدیل
منابع آنالوگ را به عنوان عامل عمده در افزایش کارایی تبیین میکنند .مدل زمینهای این تبین در شکل شماره یک ارائه شده
است.

پیامدها
عالقمندی به حرفهی خود

مقوله محوری
 -تمایل به پیشرفت در زمینهی کاری

زمینه
 اخالق حرفهای -تعهد کاری افراد

شرایط علی
متخصصانی که در جهت پیشرفت
سازمان و کشور گام بر میدارند

راهبردهای کنش/تعامالت
 پیشرفت کاری افزایش تبدیل منابع ارتباطات موثر بین مدیرانو کارکنان
 پیگیری اهداف مشترکمدیران و کارکنان

شرایط مداخلهگر
 خانوادهی سالم با برنامههای غنیتر -کیفیت زندگی باالتر

شکل  .1ارتباط مولفههای موثر در بهتر شدن روند تبدیل منابع آنالوگ در البراتوار
همانطور که در شکل هم نمایش داده شده ،مدل زمینهای این پژوهش از یک سری شرایط که شامل شرایط ع ّلی ،زمینه و شرایط
مداخلهگر میباشد ،تشکیل شده که منجر به بروز کنشها و تعامالت میشود .پیامد این کنشها و تعامالت ،عالقمندی به حرفهی
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خود که مشوق کارکنان البراتوار است .از شرایط علی این مدل متخصصانی که در جهت پیشرفت سازمان و کشور گام بر میدارند
است .این امر مهم موجب ایجاد انگیزه تحرک و تمایل به رشد و پیشرفت فردی میشود .از طرف دیگر برای اخالق حرفهای و
تعهد کاری افراد ارزش زیادی قائل است ،هر حرکتی در جهت بهتر شدن فعالیتهای کاری را حمایت میکنند .تمایل افراد به
داشتن خانواده سالم با وجود رسانه ملی و کیفیت برنامه سازی با برنامههای پرمحتوا و غنی نیز از جمله شرایط مداخلهگر است
که موجب ایجاد عالقه به فعالیت در مدیران و کارکنان و سوق آنها به سوی بهتر شدن روند تبدیل میشود .قرار گرفتن این
شرایط در کنار هم ،در راستای هدفی واحد که تبیین کننده تمایل به روند بهتر تبدیل منابع آنالوگ در کارکنان است ،منجر به
بروز یک سری کنشها و تعامالتی از قبیل پیشرفت تبدیل ،روابط مناسب با افراد داخل و خارج سازمان  ،احساس رضایتمندی
از کار ،پیگیری اهداف مشترک کاری میشود .این کنشها و تعامالت در نهایت منجر به یهتر شدن روند تبدیل منابع آنالوگ در
البراتوار به عنوان یکی از شریانهای حیاتی سازمان صدا وسیما میشود.
یافتههای این پژوهش با پژوهش طباطباییامیری و خبازان ( ،)1389باعنوان «آرشیو رقمی و نقش آن درهدایت مدیران دانش
و تسهیم سرمایههای فکری»  ،که نشان داد چالشها و فرصتها در رقمیسازی آرشیوها را مؤلفههایی چون گسترده ،ناهمگون،
بیثبات و بالنده بودن مجموعههای رقمی؛ نگهداری بلندمدت؛ چالشهای اقتصادی ،اجتماعی ،فنی ،و سازمانی در نگهداری مواد؛
نیاز به ابزارها و فناوریهای نوین جهت نگهداری کاربردی و اطمینانبخش مواد؛ آرشیو رقمی کاربردی ،پایدار و کارآمد ،نیازمند
زیرساخت؛ آنالوگ در برابر رقمی؛ حق مولف و نیروی انسانی آموزش دیده برشمرده اند که از این جهت هم سو است.
نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق حسنپور و نوروزیچاکلی ( ،)1390در پژوهشی چالشها ،موانع و راهکارهای پذیرش نظام آرشیو
رقمی صدا توسط برنامهسازان رادیویی در سازمان صدا و سیما را با بهرهگیری از مدل پذیرش فنآوری دیویس مورد بررسی قرار
دادند .که نشان داد که برداشت ذهنی از مفید بودن و برداشت ذهنی از آسانی یادگیری تأثیر مهمی در پذیرش نظام آرشیو رقمی
صدا دارد و این نشاندهندة آن است که هرچه نظام آرشیو رقمی صدا از نظر برنامهسازان رادیویی برای بهبود عملکرد کاریشان
مفیدتر و از نظر یادگیری آسان تشخیص داده شود ،بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد هم راستا است.
یافتههای این پژوهش با پژوهش اصنافی و همکاران ( )1395با عنوان « بررسی میزان استفاده از آرشیو دیجیتال صدای جمهوری
اسالمی ایران توسط برنامه سازان رادیو» است ،که نشان داد در پژوهش حاضر بین میزان نیاز میزان توجه آرشیو شنیداری
دیجیتال به نیاز کاربران و استفاده آنان از این آرشیو ،رابطه معناداری وجود دارد .برنامهسازان از منابع آرشیو دیجیتال در
برنامهسازی استفاده میکنند ،هم سو است.
نتایج این تحقیق با نتایج انجینا ( ،)2009در مقالهای باعنوان «میراث فرهنگی دیداری-شنیداری :شکاف میان آرشیو رقمی و
کاربران آن» به بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش آرشیوهای رقمی در میان کاربران با بهرهگیری از مدل پذیرش فناوری پرداخت.
نتیجة پژوهش که نشان داد کیفیت سیستم ،کیفیت اطالعات و آموزش کاربران به عنوان سه عامل بیرونی ضروری تأثیرگذار بر
برداشت ذهنی از مفید بودن و برداشت ذهنی از سهولت استفاده از آرشیو رقمی است که بر نگرش و قصد رفتاری کاربر تأثیر
گذاشته و در نهایت موجب استفاده واقعی میشود هم راستا است.
نتایج این تحقیق با نتایج اولد و پترلی ( ،)2008با ارزيابي فناوري خودكار بازيابي ويدئوها که نشان دادند  شواهد موجود
حاكي از آن است كه تهية نسخه ديجيتالي آرشيو ويدئويي ،نيازمند بازانديشي در مورد مجموعهها و رسانههاي جديد است .وي
همچنين بر اين باور بود كه آرشيوهاي جديد بايد به طور اختصاصي با قابليت اكتشاف منابع ديجيتالي طراحي شوند .آرشيوهاي
ديداري-شنيداري در مراكز وابسته به صداو سيما بسيار مورد توجهند ،حال آنكه اين نوع مواد در ديگر كتابخانهها كمتر مورد
توجه بوده يا امكانات الزم براي نگهداري و بهرهوري از آنها محدود است .در عينحال ،مشخص شد گروهي از استفادهكنندگان
بويژه خبرنگاران ،به اين نوع منابع نياز اساسي دارند هماهنگ است.
در تبیین یافته های به دست آمده گفتنی است که کارکنان شرکت کننده در پژوهش ،در یک بستر طبیعی و تخصصی به نام
البراتوار که هدف واالی آن پیشرفت مجموعه است ،قرار دارند و از طرفی کنار هم قرار گرفتن یک سری شرایط علّی مداخلهگر و
زمینهای که در شکل باال ذکر شد ،به هموار شدن مسیر این هدف و ایجاد انگیزه پیشرفت در کارکنان ،دامن میزند که عالقمندی
به فعالیت کاری است.
با توجه به توضیحات ارایه شده تا کنون ،به منظور فائق آمدن بر مشکالت موجود و همچنین بهبود روند تبدیل منابع آنالگ به
منابع دیجیتال راهکارهای زیر پیشنهاد میشود.
آشناسازی واحدهای تاثیرگذار سازمان صدا و سیما با اهداف و ماموریتها و توانمندیهای واحد البراتوار
استفاده از پرسنل دلسوز و حساس و باتجربه برای کار با نگاتیو
آموزش استفاده از روشهای روز آرشیوهای دنیا (زیرا بعضی از نگاتیوها به علت فرسودگی زیاد قابل تبدیل نیستند)
تبیین اهمیت موضوع برای مدیران و کارمندان مرتبط
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آموزش عوامل کار و تجهیز بخشهای مربوط به امکانات الزم
استفاده از دانش و مهارت افراد کارشناس و با تجربه در این حوزه کاری
آموزش تخصصی و صحیح کارکنان آرشیو و البراتوار و تربیت نیروهای زبده برای البراتوار
خرید دستگاه رکوردر و نگاتیوهای مناسب آرشیو برای فیلمهای با ارزش سازمان
انجام خرید باقیمانده تجهیزات خارجی
تامین لوازم و تجهیزات روز دنیا در حد مکفی به منظور حفظ روند رو به جلو و با سرعت و دقت بیشتر و کاهش میزان خطاها
خریداری امکانات روز دنیا
حرکت به سمت استاندارد شدن دیجیتال
برنامه ریزی موثر و اتخاذ تصمیمات حساب شده
تشکیل کار گروهی متشکل از تمام بخشهایی که در ارتباط با تبدیل منابع فعالیت دارند.
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دادهکاوی در کتابخانه دیجیتال
امیر قاسمیان   1
محسن حاجی زین العابدینی   2

چکیده

دادهکاوی فرایند روابط پنهان درون دادهها از طریق برقراری روابط و الگوهای مفید است .دادهکاوی به بررسی و تجزیه و تحلیل
مقادیر عظیمی از دادهها به منظور کشف الگوها و قوانین معنیدار اطالق میشود که عمدتا از طریق ساختن مدلها و الگوریتمها،
ورودیها را با هدف یا مقصدی خاص مرتبط مینماید برای استخراج اطالعات خاص از اینترنت ،کتابخانهها و سایر مجموعههای
دادهای از مفاهیمی نظیر دادهکاوی و ابزارها و الگوریتمهای مختلف مربوط به آن استفاده میشود .دادهکاوی یکی از روشهای
تحلیل دادهها است .هدف دادهکاوی یافتن الگوهایی در دادههای پیشین است که نیازها ،ترجیحات و تمایالت را روشنتر مینماید.
کتابخانه دیجیتال ،مجموعهای یکپارچه از منابع و خدمات الکترونیکی برای گردآوری ،سازماندهی ،حفاظت و بازیابی اطالعات
به شکل دیجیتال است .مقاله حاضر ضمن معرفی تکنولوژی داده کاوی و کتابخانه دیجیتال ،به بررسی کاربردهای دادهکاوی در
کتابخانه دیجیتال و مباحث مربوط به آن میپردازد .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که داده کاوی در کتابخانه دیجیتال
در بخشهای خدمات شخصیسازی ،سرعت دستیابی به اطالعات ،توسعهی شکل خدمات ،مجموعهسازی ،مدیریت و خدمات
کتابخانه ،و سازماندهی و ردهبندی نقش بسزایی را ایفا میکند.
کلید واژگان :دادهکاوی ،کتابخانه دیجیتال ،خدمات شخصیسازی ،سرعت دستابی به اطالعات ،توسعه شکل خدمات،
مجموعهسازی ،مدیریت و خدمات کتابخانه ،سازماندهی ،ردهبندی

مقدمه

با توجه به اینکه در دهه اخیر موسسات و سازمانهای مختلفی توانستهاند مقادیر وسیعی از دادهها را جمعآوری کنند ،دادهکاوی
میتواند به آنها کمک نماید تا قادر به استخراج الگوهای پنهان در دادههایشان باشند و به وسیله آن بتوانند استراتژیهای
تجاریشان را گسترش دهند .در این راستا رمز موفقیت در این است که برای نگهداشتن مشتریان خود و همچنین جذب مشتریان
جدید از ابزار قوی دادهکاوی استفاده نمایند .فناوریهای دادهکاوی که پیش از این تنها در فضای دانشگاهی رایج بودند ،امروزه
استفاده آنها دامنه بسیار وسیعی پیدا کرده و میتواند در بسیاری از شرکتها ،صنایع ،سازمانها و کتابخانهها بکار روند (مرادی
و قاسمی.)1391 ،
رشد عظیم اطالعات قابل دسترسی در پایگاههای اطالعاتی ،باعث پیشرفت قابل توجه تکنولوژی در جهت اکتشاف دانش در
پایگاهها شده است .در الیههای زیرین فرایند کشف دانش ،الگوریتم دادهکاوی جای دارند .این تکنیکها در خط مقدم استخراج
روابط پنهانی میان اجزای اطالعات ذخیره شده در پایگاههای داد ه قرار میگیرند (آنگیولی و پالوپولی .3)1998 ،با پیشرفت سریع و
گسترده شبکهها و فناوری پایگاههای اطالعاتی ،کتابخانهها نیز در حال تغییر جهت به سمت دیجیتالی کردن اطالعات هستند .در
سالهای اخیر ،سرمایهگذاری در کتابخانهها افزایش یافته است ،پایگاههای اطالعاتی کتابخانه و وسایل ذخیرهسازی از گستردگی
زیادی برخوردار شدهاند ،شبکهها و سرورها ارتقاء و محبوبیت یافتهاند .با توجه به این نوع محیطهای شبکهای خودکار ،استفاده
از فناوری دادهکاوی میتواند برای استفاده از منابع کتابخانه دیجیتال مفید واقع شود .استفاده از دادهکاوی در کتابخانه دیجیتال
به منظور سازماندهی ،مجموعه سازی ،و مدیریت و خدمات بکار میرود و همچنین میتوان سریعتر و راحتتر از طریق اینترنت
اطالعات را انتقال داد .بنابراین فناوری دادهکاوی سبب تسهیل تصمیمگیری و ارائه خدمات بهتر به خوانندگان میشود (پناهی،
 .)1396امروزه بسیاری از شرکتهای موفق در کاربردمداری و همچنین در سود آوری با قلمرو دادهکاوی سروکار داشتهاند و از آن
برای درک الگوهای ناشناخته و افزایش کارایی شرکت خود استفاده کردهاند .با وجود اینکه سازمانها با حجم انبوهی از دادهها
مواجه هستند اما با فقر دانش در تصمیمگیری روبهرو هستند .در حوزه علماطالعات و دانششناسی که کتابخانهها بارزترین محل
کاری آن است روزانه حجم عظیمی از اطالعات و دادهها تولید میشود و این امر شامل کتابخانههای دیجیتال نیز میشود .بنابراین
کتابداران میتوانند از دادههای مربوط به بخشهای مجموعه سازی ،سازماندهی و ...برای افزایش کارآمدی کتابخانه استفاده
کنند .بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی کاربردهای دادهکاوی در کتابخانه دیجیتال است.
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علماطالعات و دانششناسی دانشگاه شهید بهشتیدانشگاه شهید بهشتیamiramir13731373@gmail.com /
 .2عضو هیئت علمی گروه علماطالعات و دانششناسی دانشگاه شهید بهشتی  mhzstudents@gmail.com /
3. Angoli & Palopoli
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پیشینه در ایران

رضا زاده ( )1385در پژوهشی تحت عنوان«دادهکاوی» ضمن معرفی تکنولوژی دادهکاوی به بررسی مزایا ،اساس ،مراحل ،وظایف
و عملکردهای آن پرداخته و در نهایت کاربرد دادهکاوی در کتابداری و اطالعرسانی را مطرح کرده است.
صالحی و اسکویی ( )1386در پژوهش خود تحت عنوان «بررسی استفاده و کاربرد تکنیک دادهکاوی در مراکز تحلیل و اشاعه
اطالعات» به بررسی مراکز تحلیل و اشاعه اطالعات پرداختند و در ادامه سعی کردند کاربردهای دادهکاوی را به عنوان یکی از
ابزارهای مورد نیاز جهت بهرگیری مناسب برای تامین چرخه تبدیل داده به اطالعات و دانش ،و همچنین نقش آن در مدیریت
دانش و بهرهگیری الزم از دانش برای کاربران خاص ارائه نمایند.
دویودی و باج پای ( 4)1390در پژوهشی تحت عنوان «مروری بر کاربردهای دادهکاوی در کتابداری و اطالعرسانی» به بررسی
مفاهیم دادهکاوی و کاربرد آن در کتابداری پرداختند و نحوهی بکارگیری موثر و کارآمد دادهکاوی در کتابداری را تشریح کردند
و تاثیر مستقیم و غیرمستقیم آن بر مدیریت و خدمات کتابخانهها را بررسی کردند.
مفاخری ( )1390در پژوهشی تحت عنوان «دادهکاوی و کاربردهای آن» بیان کرد که دادهکاوی به معنای کشف دانش مدون
دادهها است .کشف دانش مدون دادهها آنها هم در عصر اطالعات یکی از هیجانانگیزترین و کلیدیترین مفاهیمی است که روز
به روز اهمیت بیشتری میگیرد.
رحمانی و حاجیزین العابدینی ( )1394در پژوهشی تحت عنوان «کاربرد دادهکاوی در علماطالعات و دانششناسی» به بیان
کاربردهای دادهکاوی در علم اطالعات و دانش شناسی پرداختند ،هدف از این مقاله شناسایی مهمترین کاربردهای دادهکاوی در
حوزه علماطالعات و دانششناسی بر اساس کاربردهای دادهکاوی در سایر حوزههای علمی بود .در پایان به این نتیجه رسیدند
که کاربردهای دادهکاوی در حوزه علماطالعات و دانششناسی بیشتر مختص به بخشهای امانت ،مرجع و مجموعهسازی است.
رستمی و حاجیزین العابدینی ( )1394در پژوهشی تحت عنوان «دادهکاوی و کاربرد آن در مدیریت دانش» به بررسی سیر
تکاملی دادهکاوی و کارکرد و ضرورتهای آن و سپس به بیان تعریف و ضرورت مدیریت دانش ،و کاربردهای دادهکاوی در مدیریت
دانش و ضرورت بکارگیری این دانش از سوی سازمانها پرداختند .در نهایت به این نتیجه رسیدند که با استفاده از دادهکاوی
میتوانند دانش موجود خود را به صورتی نظاممند سازماندهی کرده و این دانش را برای پیشبرد اهداف ،ایجاد مزیت رقابتی در
مقابل دیگر رقبا ،برنامه ریزی و آینده نگری در زمینههای مختلف استفاده کنند.

پیشینه در خارج

یان اریک ( 5)2001در مطالعهای به «امکانسنجی استفاده از تکنیک دادهکاوی برای جستجو در کتابخانههای دیجیتال عظیم
بر مبنای وب پرداخت» .او در مطالعه خود به ارائه یک نمونه اطالعاتی از سیستم طراحی شده خود بر روی سرویس دهندههای
لینوکس پرداخت که قادر بود توصیههایی را در زمینه جستجو در پایگاههای دادهای در اختیار کاربران بگذارد.
صادقیان ( )2006در مطالعه خود به «بررسی کاربرد دادهکاوی در راهنمایی پیمایشی کاربران در محیطهای مجازی شامل
(کتابخانههای دیجیتال ،وب سایتها و )...پرداخت» .هدف اصلی این پژوهش توسعه سیستمی جامع بود که با توجه به اولویتهای
خاص هر کاربر ،در پیمایش محیطهای مجازی به وی کمک کند.
بین ( 6)2013در کتاب خود تحت عنوان «مطالعهای بر دادهکاوی در کتابخانهدیجیتال» پرداخته و بیان میکند که دادهکاوی پل
میان آمار و سایر علوم است.
با مروری بر پژوهشهای پیشین در مورد کاربرد دادهکاوی ،اهمیت فرایند دادهکاوی در موسسهها ،سازمانها و کتابخانهها نمایان
گشته است .در پژوهشهای مورد بررسی ،بیشتر تمرکز بر روی مفاهیم کلی دادهکاوی ،کاربرد دادهکاوی در کتابخانه ،و کاربرد
داده کاوی در رشته علماطالعات و دانششناسی ،و در برخی موارد امکانسنجی داده کاوی در کتابخانههای دیجیتال بوده ،و با
توجه به اینکه تمامی این موارد به صورت کلی گفته شدهاند .اما پژوهشی به صورت خاص در زمینه کاربرد دادهکاوی در کتابخانه
دیجیتال صورت نگرفته ،بنابراین در این پژوهش سعی بر آن شده است که کاربردهای دادهکاوی در کتابخانه دیجیتال مورد
بررسی قرار بگیرد.

4. Diodes & Baje Paei
5. Yan Eric
6. Been
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داده کاوی

دادهکاوی فرایند کشف پنهان درون دادهها از طریق برقراری روابط و الگوهای مفید است .داده کاوی به بررسی و تجزیه و تحلیل
مقادیر عظیمی از دادهها به منظور کشف الگوها و قوانین معنیدار اطالق میشود که عمدتا از طریق ساختن مدلها و الگوریتمها،
ورودیها را با هدف یا مقصدی خاص مرتبط مینماید (بهرامیزنوز.)1391 ،
دادهکاوی را میتوان حاصل سیر تکامل طبیعی فناوری اطالعات دانست ،که این سیر تکاملی ناشی از سیر تکاملی در صنعت
پایگاه داده است ،نظیر عملیات جمعآوری دادهها ،ایجاد پایگاه داده ،مدیریت داده ،تحلیل و فهم دادهها (هان و کامبر.7)2001 ،

نقش و هدف دادهکاوی

ایده اصلی دادهکاوی بر این امر استوار است که دادههای قدیمی حاوی اطالعاتی هستند که در آینده مورد استفاده قرار گرفته و
مفید خواهند بود .هدف دادهکاوی یافتن الگوهایی در دادههای پیشین است که نیازها ،ترجیحات و تمایالت را روشنتر مینماید.
این حقیقت که الگوها همواره واضح نیستند و عالئم دریافت شده از دادهها گاهی مبهم و گیجکننده هستند کار را سخت مینماید.
لذا جداکردن عالئم مهم از چیزهای به دردنخور یعنی تشخیص الگوهای اساسی در بطن متغیرهای به ظاهر تصادفی ،یکی از
نقشهای مهم دادهکاوی است .مهمترین کار دادهکاوی الگویابی از اطالعات است که حتما باید در کتابخانه دیجیتال و بخشهای
مختلف آن مورد استفاده قرار گیرد (بهرامیزنوز .)1391 ،

چرخه تعالی دادهکاوی

توان تبدیل دادهها به اطالعات ،اطالعات به عمل و عمل به ارزش را چرخه تعالی دادهکاوی مینامند .به منظور دستیابی به این
هدف الزم است دادهکاوی به صورت یک فرایند ضروری در کنار سایر فرایندهای سازمان نظیر بازاریابی فروش ،پشتیبانی مشتری
و کنترل موجودی در آید .بدین منظوز هر پروژه  4مرحله اصلی که با هم یک دور از چرخه تعالی را تشکیل میدهد طی مینماید،
این چهار مرحله عبارتند از:
 _1تشخیص مشکالت کسب و کار تجارت
 _2بازنگری دادهها برای تبدیل آنها به اطالعات عملی
 _3کار روی اطالعات
 _4اندازهگیری و بررسی نتایج (بهرامیزنوز.)1391 ،

تبدیل دادهها به اطالعات عملی با
استفاده از تکنیکهای داده کاوی

عمل روی اطالعات

تشخیص مشکالت کسب و کار و تجارت
(تعیین موفقیتهای تجاری که در آن
تجزیه دادهها میتواند ایجاد ارزش نماید).

بررسی نتایج صورت گرفته برای
تکمیل چرخه آموزش

چرخه تعالی داده کاوی بیش از بکار گرفتن تکنیکهای پیشرفته بر روی نتایج کسب و کار و تجارت متمرکز است.
شکل  :1چرخه تعالی دادهکاوی (بهرامیزنوز.)1391 ،

7. Han & Kamber
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مراحل دادهکاوی

روش دادهکاوی دارای  11مرحله است ،که این موارد شامل _1 :تبدیل مساله کسب و کار و تجارت با یک مساله دادهکاوی _2
انتخاب دادههای مناسب  _3شناخت دادهها  _4ساخت مجموعه مدل  _5رفع مشکل دادهها  _6تبدیل دادهها برای استخراج
اطالعات  _7ساخت مدلها  _8ارزیابی مدلها  _9پیادهسازی مدلها  _10ارزیابی نتایج  _11شروع دوباره (بهرامیزنوز.)1391 ،
ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮي از ﻣﺮاﺣﻞ دادهﮐﺎوي را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﺎنگونه ﮐـﻪ ﻣﻼﺣﻈـﻪ میﺷـﻮد ،ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ دادهﮐﺎوي ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﺣﻠﻘﻪﻫﺎي درﻫﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻪ ﺟـﺎي ﯾـﮏ ﺧـﻂﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ.

1

2
3
4

تبدیل مسئله کسب و کار و
تجارت به یک مسئله داده کاوی

انتخاب دادههای
مناسب

10

شناخت دادهها

ارزیابی نتایج

تهیه یک مجموعه
مدل

5

پیاده سازی مدلها
ارزیابی مدلها

رفع مشکالت با
استفاده از دادهها

6

تبدیل دادهها

7

9

8

تهیه مدلها

شکل  :2روشهای دادهکاوی (بهرامیزنوز.)1391 ،

کتابخانه دیجیتال

کتابخانه دیجیتال ،کتابخانهای است که با استفاده از کارکنان متخصص به انتخاب ،سازماندهی ،دسترسپذیرسازی فکری،
تفسیر ،توزیع ،حفاظت از یکپارچگی و تضمین نگهداشت بلند مدت آثار دیجیتال ،فراهمآوری و ارائه منابع اطالعاتی میپردازد؛
به طوری که این منابع برای استفاده یک جامعه معین ،یا مجموعهای از جوامع ،سریع ،آسان و به صرفه در دسترس واقع شوند
(اسفندیاریمقدم و بیات .)1387 ،کتابخانه دیجیتال امروزه بسیار زیاد و متنوع هستند .کتابخانه دیجیتال را میتوان به عنوان
منابع اطالعاتی و کشف دانش که یک واسطه الکترونیکی برای این امر استفاده میکنند نیز تعریف کرد .یک کتابخانه دیجیتالی را
میتوان به عنوان یک نوع کتابداری حرفهای نیز در نظر گرفت که منابع مفیدی را برای مراجعانش انتخاب و دستهبندی میکند.
یک نکته کلیدی این است که یک فضای منابع اطالعاتی برای مثال کتابخانه دیجیتالی ،محتویاتی دارد که با نیازهای کاربران
همخوانی دارد که توسط کتابخانه با اطالعات محلی که نیاز کاربران را در نظر گرفته ،تعیین شده است (گیبسون.8)2001 ،

وظایف کتابخانه دیجیتال

از جمله وظایف کتابخانه دیجیتال میتوان به اداره مقادیر بزرگ محتوای اطالعات دیجیتالی ،حفاظت مجموعههای منحصربهفرد،
انجام جستجوهایی که به شیوه دستی غیرممکن است ،حفاظت اطالعات صاحبان متن ،بهبود دسترسی به اطالعات ،دسترسی به
دادهها از چندین مکان ،و تسریع در محیط آموزشی توضیح شده ،اشاره نمود (گوپال.9)1382 ،

8. Gibson
9. Guppal
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خدمات کتابخانههای دیجیتال

کتابخانه دیجیتال با توجه به ماهیت وجودی خود ،فرمهای جدیدی از منابع اطالعاتی را اشاعه میدهند .منابع اطالعاتی جدید
کتابخانهها را وادار به تغییر در نحوه ارائه خدمات به کاربران میکنند ،به نحوهای که خدمات کتابخانهای نیز باید متناسب با
تحول کتابخانهها و منابع ،حرکت به سوی محیط دیجیتال را آغاز کنند .هدف از ارائه خدمات کتابخانهای دیجیتال ،گستردگی
دامنه دسترسی به منابع اطالعاتی و افزایش ارزش وجودی آنها با دسترسپذیری از طریق شبکههای ارتباطی است .بهطور کلی
خدمات کتابخانه دیجیتال را میتوان به دو دسته تقسیم کرد _1 :ارائه خدمات سنتی به شیوه جدید  _2ارائه خدمات نوین (ویتور،
.10)1383

نقش کتابداران در کتابخانه دیجیتالی

باظهور کتابخانه دیجیتالی با کتابخانههایی مواجه هستیم که از لحاظ ساختاری ،منابع و مجموعههای اطالعاتی با آنچه قبال در
مفهوم کتابخانه با آن آشنا بودیم ،متفاوت هستند .شرایط جدید به ابزارها ،دانش و استعدادهای متناسب با آن نیاز دارد ،سوال
اینجاست که در این شرایط ،آیا کتابداران توانایی انجام وظیفه و امکان رقابت با دیگر رشتهها را در این عرصه دارند؟ اگر کمی به
عقب برگردیم وضعیت را بهتر درک خواهیم کرد شاید بتوان گفت تاثیرات اولیه فناوری در عرصه کتابداری از دهه  1960با ایجاد
رکوردهای مارک آغاز شد و با راه اندازی فهرستهای رایانهای بیشتر نمایان شد .در تمام این مراحل و پیشرفتها ،کتابداران،
هدایت امور ،راهنمایی و ارائه خدمات به مراجعه کنندگان را بر عهده داشتند .کتابداران در کتابخانههای دیجیتالی ،نهتنها وظیفه
راهنمایی و ارائه خدمات مناسب به کاربران را بر عهده دارند ،بلکه با فرصتهای جدیدی که پیشرو آنهاست باید تخصصهای
حرفهای خود را با پیشرفتهای مبتنی بر فناوری همراه کرده و برانجام بهینه خدمات کتابخانهای بهواسطه فناوری گام بردارند.
کتابخانههای عصر دیجیتال گرچه مجهز به امکانات و ابزار تازه و توانمندی هستند ،اما هرگز از دانش ،تجربه و مهارتهای
کتابداران بینیاز نخواهند شد .به بیان دقیقتر هر چه امکانات و تجهیزات کتابخانهها پیچیدهتر و پیشرفتهتر میگردد ،بر اهمیت
کتابداران به عنوان متولیان مدیریت کتابخانهها افزوده میشود .در کتابخانههای عصر دیجیتال ،کاربران بیش از گذشته به
راهنمایی و مشاوره کتابداران نیاز دارند .البته این مهم تنها زمانی میسر است که قبل از هر کس خود کتابداران بر اهمیت حرفه
خود آگاه باشند و بتوانند بهدرستی نقش خویش را در شرایط جدید تعریف و تبیین کنند در چنین شرایطی است که کتابخانهها
همچون گذشته جایگاه گردآوری ،حفاظت ،سازماندهی و اشاعه دانش بشری خواهند بود و کتابداران به عنوان مدیران این مراکز
خدمات خود را به جامعه بشری استمرار خواهند بخشید (امیری.)1391 ،

کاربردهای دادهکاوی در کتابخانه

مرکز اسناد ،کتابخانه و اطالعرسانی با چالش کارآمد بار سنگین دادهها که دائما نیز در حال افزایش هستند روبهرو میباشند.
نرمافزارهای بکار رفته برای این منظور غالبا فقط برای پرسوجوهای معمولی و پشتیبانی از مسائل مدیریتی و برنامه ریزی
کوتاهمدت اداری جوابگو هستند .در حالی که در عمق آنها اطالعاتی نهفته باقی میماند ،که دادهکاوی قادر به کشف آنها
میباشد .کاربردهای بالقوه دادهکاوی در کتابخانهها _1 :پیشبینی روند تخصیص کتاب از طریق قوانین وابستگی _2 11پشتیبانی
از خواستههای اعضای کتابخانه  _3شناسایی نیازهای مجموعههای مختلف کتابخانه از طریق خوشهبندی _4 12تحلیل گردش
(امانت) کتاب از طریق سریهای زمانی _5 13پیدا کردن میزان عالقه خوانندگان از طریق قوانین وابستگی (غفاری و قاضیزاده،
.)1397

تحلیل امکانسنجی دادهکاوی در کتابخانه دیجیتال
الف :پویایی تقاضای اطالعات

در جامعه اطالعاتی کتابخانه دیجیتال بهتر میتواند مفهوم بقای عمر ،توسعه و کاربرد فناوریهای پیشرفته را در خود هضم نماید.
با گذری به آخرین دوره از نظریه عملکرد کتابخانه ،کتابخانه دیجیتال ،با استفاده از ابزار یدکی خویش یعنی فناوری کامپیوتر در
پی رسیدن به اطالعات است .فناوری اطالعات همانطور که به شدت در پی ترویج و نوسازی کتابخانهها است ،همچنین انفجار
10. vittor
11. Association rules
12. Clustering
13. time-series
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اطالعات را نیز به دنبال دارد .در عصر دانش و اقتصاد ،مشکل ذخیرهسازی اطالعات انبوه ،توسعهیافته و بهرهبرداری از آن حل
شده است .بقا و توسعه مسائل عمده دیجیتال ،تشخیص اطالعات ذخیره شده و بهرهبرداری از آن با استفاده از فناوری پایگاه
دادهای میسر شده است .با توسعه کتابخانه دیجیتال ،سطوح متفاوتی از خدمات تصمیمگیری ،شناسایی شد .دستاورد همکاری
در زمینه صنعت اطالعات کارآمد با توجه به تقاضاهای عمومی اطالعات و در پس مکانیزم فشار بیرونی و داخلی توسعه کتابخانه
دیجیتال اطالعات شکل گرفت.
ب :شکل گیری پایگاه داده

از یک سو کتابخانههای کشور ،طی سالهای متوالی از ساختوساز خودکار عبور کردهاند و هماکنون از شرایط فیزیکی بسیار
مطلوبی برخوردار هستند و مردم قادر به جمعآوری انبوه اطالعات هستند و از سوی دیگر ،کتابخانههای دیجیتال نیز ساختار
اطالعاتی توسعهیافتهای دارند و محیط سیاسی و ضمانتهای اقتصادی خوبی را برای پیادهسازی پایگاه اطالعاتی تخصصی و
توسعه برنلمههای دادهکاوی فراهم کردهاند.
ج :تشخیص بلوغ فناوری

بانکهای اطالعاتی پس از سالها توسعه ،هم اکنون سیستم فناوری نسبتا جامعی را ساخته اند ،بهخصوص در طراحی بانکهای
اطالعاتی ،استخراج داده ،و فناوری پردازش تحلیل برخط ،برنامه رضایتبخشی داشتهاند .بهعالوه فناوری پایگاه اطالعاتی ،در
بخشهای از قبیل ارتباط از راهدور ،خوردهفروشی ،مسائل مالی ،و زمینههای دیگر تاثیر داشته است .همه این موارد نمونهای از
تجربیات موفق در این زمینه بوده است (پناهی.)1396 ،

مطالعهای بر دادهکاوی در کتابخانه دیجیتال

الف:خدمات شخصی سازی

ارائه خدمات شخصی سازی مولفه کلیدی در کتابخانه دیجیتال محسوب میشود .از خدمات منفعل گرفته تا ارائه اطالعات ساده
تولید اطالعات را شامل میشود .خدمات شخصی سازی مانند سیستمهای توصیهگر در کتابخانه دیجیتال به طور عمده در دو
سطح ارائه میشود :اول اینکه کتابخانه دیجیتال باید بر اساس نیازمندی های کاربران برای سفارشی شدن اطالعات گام بردارد،
دوم اینکه کتابخانه دیجیتال باید مدل مورد عالقهی کاربران را اجرا نماید و خدمات پویایی را ارائه کند و به یک تولیدکنندی
هوشمند اطالعاتی فعال تبدیل شود.
ب :بهبود سرعت دستیابی به اطالعات

کمیت در یک کتابخانه دیجیتالی زیاد است ،اطالعات همانند یک شمع بر فراز یک کوه ،محتوای دانش مفیدی هستند که باید
استخراج شوند .کاربران نگران برآورده ساختن نیازهای اطالعاتی خویش هستند ،به طور کلی کتابخانه میبایست قادر به اکتشاف
در دادههای اطالعاتی باشند .برای تسریع در جهت ارائه خدمات کارآمدتر به کاربران باید مکانیزم جستجو خیلی خوب اجرا شود،
فناوری دادهکاوی برای کتابخانه دیجیتال ابزارهای پیشرفتهای برای بازیابی اطالعات به شیوهی تئوری فراهم میکند و طرح
سیستم هوشمندتر خواهد شد.
ج :توسعهی شکل خدمات

دادهکاوی میتواند باعث ترفیع کیفیت خدمات اطالعاتی و پیشرفت در کسبوکار شود .استفاده از فناوری اطالعات مدرن در
کتابخانه دیجیتال نهتنها سبب تغییر در رسانههای خدماتی و زمان و فضا شده ،بلکه استفاده از فناوری دادهکاوی ساختار و سطح
خدمات و امکانات را نیز بهبود بخشیده است .همچنین خدمات بازیابی اطالعات و تجزیه و تحلیل اطالعات پیشرفت چشمگیری
داشته است (پناهی.)1396 ،

کاربرد داده کاوی در مجموعهسازی

گسترش روزافزون و فراوان منابع الکترونیکی از یکسو و راههای مختلف دسترسی و تهیه این منابع از سوی دیگر ،کار فراهمآوری
در کتابخانههای دیجیتال را با اهمیت و حائز توجه میکند .نیاز به دانش کتابخانه دیجیتالی چه از لحاظ اطالعرسانی علمی و
چه از لحاظ سازمانی و محیطی ،بدون داشتن مجموعهای از منابع الکترونیکی میسر نیست (حریری و رادفر .)1390 ،در بخش
مجموعهسازی با استفاده از دادهکاوی میتوان به تحلیل سفارشهای پاسخ داده شده ،سفارشهای دریافت شده ،تشخیص
فاکتورهایی برای جذب مراجعان جدید به کتابخانه ،مدیریت ارتباط با مراجعان خاص کتابخانه و تدوین استراتژی بر اساس
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مراجعان هدف اشاره کرد (رحمانی و حاجیزینالعابدینی .)1394 ،طبق قانون سوم رانگاناتان« 14هر کتاب خوانندهای دارد» ،با
انجام دادهکاوی بر روی دادههای کتابخانه میتوان مطالب مورد نیاز را که به منظور تهیه منابع آتی الزم است به آسانی به دست
آورد که این مسله باعث کاهش کار کارمندان خواهد شد و همچنین باعث صرفهجویی د ر بودجه کتابخانه میشود (غفاری و
قاضیزاده.)1397 ،

کاربرد دادهکاوی در مدیریت و خدمات کتابخانه

مدیریت برنامه حفظ منابع دیجیتالی ،مدیریتی مستمر است ،بدین معنا که مدیریت را از بدو تولد شامل میشود .اطالع از بسترها
و مناسبات تولید این منابع ،ایجاد ارتباط هدایتگرایانه یا تولیدکنندگان و صاحبان حقوق ،مدیریت حق مولف برای مدیریتی
آگاهانه و مدیرانه از شرایط غیرقابل انکار است .به عبارت بهتر ،حفظ و دسترسپذیری مداوم اطالعات دیجیتالی تنها با تعیین و
تبیین راهبردهای مناسب ،اهداف غایی ،استفاده از فناوری دادهکاوی و عملکرد منطقی و واقعبینانه میسر خواهد بود (صادقی؛
صادقی و آمرهئی .)1394 ،عملیات کتابداری به طور کلی شامل مدیریت مدارک ،ارائه خدمات و امور اداره و نگهداری است .هر
کدام از این کارکردها با انواع مختلفی از دادهها سروکار دارد و به طور جداگانه پردازش میشود .اگرچه انجام تحلیلی_ترکیبی در
این مجموعههای داده نیز میتواند افق تازهای را بگشاید که به طرح خدمات جدید و تحول رویهها و عملیات جاری کمک نماید.
در این بخش دادهکاوی میتواند برای پاسخ به یک سوال خاص مربوط به کتابخانه و نیز برای کشف روندهای عمومی که به
تصمیمگیری کمک میکنند ،استفاده شود .برای مثال سوال میتواند چنین باشد :امکان این که امانت گیرندگان منابع را یک هفته
بعد از تاریخ عودت برگردانند تا نامههای یادآوری کمتری فرستاده شود چقدر است؟ (رحمانی و حاجیزینالعابدینی.)1394 ،

کاربرد دادهکاوی در سازماندهی و ردهبندی

حجم زیاد منابع اطالعاتی در عصر حاضر ،کتابخانههای دیجیتال را با چالشهایی در زمینهی سازماندهی و اشاعه این منابع روبرو
ساخته است .دادهکاوی در سازماندهی دانش نیز میتواند مفید باشد ،به طور مثال اگر دانش مدیریت شده در قالب متنی باشد،
فعالیتهای سازماندهی دانش باید با سازماندهی اسناد دانش در سلسله مراتبی از گروهها اهتمام داشته باشد تا کاربران اطالعات
در جستجو و مرور این اسناد دانش ،کار سادهای باشد .عالوه بر این ،فعالیت سازماندهی دانش ،باید پشتیبانیهایی برای تخصیص
خودکار اسناد دانش یک یا چند دسته از پیش تعیین شده ،فرآهم آورد .دادهکاوی برای فراهم آوردن کارکردهای مطلوب فعالیت
سازماندهی دانش منطبق و مناسب است (شاو؛ وی و پیراموتو ،بیتا) .15با بهرهگیری از داده کاوی میتوانیم نرم افزای طراحی کنیم
که بتواند ردهبندی خودکار محتویات کتابخانه را جایگزین رده بندی دستی نماید .نرم افزار خواهد توانست تا ردهبندی روشهای
فهرست نویسی را تقلید کرده و داده های ساختار یافته و ساختار نیافته را با معیارهای خاص از قبیل تولید کنند مدرک ،نوع
مدرک ،زبان و موضوع و یا دیگر معیارهای گروه بندی کند (غفاری و قاضیزاده.)1397 ،

نتیجهگیری

داده كاوي مقولهاي بسيار گسترده است كه در حوزههاي مختلف كاربردهاي مختلف دارد .اما از جمله ارتباطي كه دادهكاوي با
كتابداري دارد میتوان به كشف ارتباط بين آثار مختلف ،سنجش رفتار اطالع يابي كاربران ،كمك به مديران در تصميمگيري،
جذب مراجعه كنندگان به كتابخانه ،و يافتن طالي اطالعات از سلسله كوههاي عظيم دادهها اشاره کرد .دادهکاوی فرایند استخراج
اطالعات معتبر ،ناشناخته ،و قابل درک ،از پایگاههای بزرگ به منظور بهبود و ارتقای تصمیمات سازمان میباشد .اصطالح کشف
دانش در پایگاههای اطالعاتی بیانگر کل فرایند تبدیل دادههای سطح پایین به دانش سطح باال است ،جایی که دادهکاوی به عنوان
مرحلهای در این فرایند به شمار میرود که انگارههای موجود در دادهها را پیدا میکند .اخیرا تعداد ،تنوع ،و پیچیدگی طرحهای
مربوط به دادهکاوی یا کشف دانش در پایگاههای اطالعاتی با چنان شتابی روبرو شدهاند که جنبههای مربوط به فرایند توسعه
آنها نیازمند استانداردسازی است تا بتوان نتایج مربوط را بکار بست ،و در آینده آنها را مورد استفاده قرار داد .دادهکاوی برای
بازیابی ،استخراج ،و ارزیابی خودکار اطالعات از مدارک نقش بسزایی را ایفا میکند .استفاده از داده کاوی در کتابخانه دیجیتال
میتواند کمک به سازماندهی منابع متنی موجود بر روی وب و در نتیجه بازیابی موثر و کشف دانش از آنها کمک شایانی نماید.
کتابخانههای دیجیتال باید از کاربردهای دادهکاوی در سایر رشتهها الگو برداری نمایند و آنها را در محیطهای خود شبیهسازی
کنند .ظهور کتابخانههای دیجیتال در عصر حاضر مدیران این کتابخانه را با مشکالت و مسال عدیدهای مواجه کرده است،
14. Ranganatan
15. Shaw; He and Piramoto, Bita
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مشکالتی از قبیل شناخت انواع مراجعهکنندگان و نیازهای آنها ،بهبود خدماترسانی ،نحوه دسترسی کاربران به این کتابخانهها،
نحوه دسترسی کتابخانهها به صفحات وب و  ...است .یکی از روشهای حل اینگونه مسائل استفاده از فناوری دادهکاوی است.
به مدد این فناوری مدیران کتابخانهای دیجیتال میتوانند با استفاده از الگوهای کشف شده در دادهها ،در امر تصمیمگیری موثر
عمل کنند همانگونه که گفته شد کاربردهای دادهکاوی در حوزه کتابخانه دیجیتال بیشتر مختص به بخشهای خدمات شخصی
سازی ،بهبود سرعت دستیابی به اطالعات ،توسعه شکل خدمات ،مجموعهسازی ،مدیریت و خدمات کتابخانه ،و سازماندهی و
ردهبندی میباشد.

پیشنهاد پژوهش

ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎل اﻣﺮوزه ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ مهمترین اﺑﺰار ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه و ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺪهاﻧﺪ و از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰاﻳﻲ در ﺣﻮزه
ﻛﺘﺎﺑﺪاري ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،از دادهکاوی نیز میتوان جهت مدیریت و خدمات کتابخانه ،جمعآوری اطالعات مراجعان به کتابخانه ،و
تعیین الگوهای خاص برای جستجوی منابع اطالعاتی ،استفاده کرد .ﻟﺬا ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮدﺳﺎزي ﺧﺪﻣﺎت
در ﺳﻄﺢ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎي داﺧﻠﻲ و ﭘﻴﺎدهﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي دادهکاوی در ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ داﺧﻠﻲ ،ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ و
ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﻛﺎرﺑﺮان اﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ به اطالعات و دانش ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
توسعه فناوری اطالعات و تبدیل کتابخانه سنتی به کتابخانه دیجیتال و ایجاد سیستم توصیهگر ،می تواند درخواست اطالعات
شخصی همه خوانندگان را برآورده کند و می تواند با تجزیه و تحلیل شخصیت و عادتهای کاربر ،به موقع اطالعات توصیه شده
را به خواننده ارائه دهد .ما میتوانیم مدل پیشنهادی را برای ارائه خدمات اطالعات شخصی ایجاد کنیم .در این راستا دقت نتایج
جستجو افزایش یافته و کشف تقاضای پنهان به کانون اصلی مسئله تبدیل می شود .برای دستیابی به چنین نیازهای بازیابی،
میتوان با داده کاوی سوابق جستجو و امانت ،رفتار اطالع یابی و نیازهای پنهان خوانندگان را به سرعت کشف کرد .هدف نهایی
این سیستم بهبود کیفیت جستجوی کتابشناختی و توصیه برای افزایش سفارشی سازی نتایج جستجو ،و تسریع در گردش کتاب
است.
برای مدیریت کتابخانه با توجه به روش تجزیه و تحلیل دادهها با داده کاوی ،میتوانیم از منابع منطقی استفاده کنیم،
مدیریت کتاب ها را بهینه کنیم و کتابهای مجموعه را با توجه به نیاز خوانندگان به روز کنیم.
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data mining in digital library
Abstract
Data mining is the process of Discovering hidden relationships among datathrough useful relationships and patterns. Data
mining is the study and analysis of vast amount of data to discover meaningful patterns and rules that mainly link models and
algorithms that link entries to a specific purpose or purpose to extract specific information from the Internet, libraries, and
other data sets. Concepts such as data mining and various related tools and algorithms are discussed. Data mining is one of the
methods of data analysis. The purpose of data mining is to find patterns in previous data that shed light on needs, preferences,
and inclinations. A digital library is an integrated set of electronic resources and services for collecting, organizing, protecting,
and retrieving information digitally. The present article introduces data mining technology and digital library, and examines
the applications of data mining in digital library and related topics. The results of this study showed that data mining in digital
library plays an important role in the areas of customization services, information access speed, development of service form,
collection, management and library services, and organization and classification.

Keywords: Data Mining, Digital Library, Personalization services, speed of access to information, development of service
form, collection, management and library services, organization, classification
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