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کتابدار مربوط به شاص درک نیاز کاربر بکا اولکی سکؤال کتابکدار بکا میکانیی  % 90/5و در درک ککاربر
شاص درک کتابدار با اولی سؤال کاربر با میانیی  % 13/7استر درهمهی متغیرهکا رابطکه معنکاداری بکی
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مصاحبه مرجع دارندر با وجود عدم تمايل کاربران به پرسش از کتابداران و شکل نیکرفت مصکاحبه مرجکع،
کتابداران در اي پژوهش از عملکرد صوبی برصوردار بودند و توانستند رضايت کاربران را به دست آورندر
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مقدمه
با تنصصیتر شدن کارها و پیچیکده شکدن زنکدگی در دنیکای امکروز اهمیکت و ن کش زبکان
بیشتر شده استر انسان عصر جديد بهمنظور برقراری انواع ارتباطهای صود ،اعکم از کالمکی
و غیرکالمی ،گ روهی ،سازمانی و ررر ،ناگزير از استااده زبان است؛ در اي ارتباطکات انسکان
برای بهرهمندی از هدف ارتباط نیازمند انت ال معنای ذهنی صود به ذه مناطب اسکتر ايک
مهم جز با فراهم آوردن ي نظام معنايی واحد و مشترک بی اجزاء ارتبکاط میسکر ننواهکد
شد (رها دوست)3951 ،ر هنیامیکه سن از ارتباط انسانهاست ،درواقکع ايک زبکان اسکت
که تعامل میان انديشهها را برقرار میسازد و نهاد آدمیکان را بکه يککديیر غريکب ،يکا قريکب
میکندر تنیدگی علم زبانشناسی با فرايند مرجکع و پاسکخگکويی بکه نیکاز مراجعکان و نیکز بکا
همهی انواع مطالعات انسانی و پژوهشهای اساسی ديیر بدان جهت اسکت ککه زبکان صکرفا
الیوی معنا نیست؛ بلکه بنیان معناست( نشاط(ب))3950،ر جايیاه زبان در دو بعکد ملاکو ی
و ماهومی و مهمتر رابطهی ذهک و زبکان در برداشکتهکای هرمنکوتیکی و پديکدار شکناصتی
بسیار مهم است و بسیاری از دانشمندان ،زبان را دريچهی ارتباطی انسکان بکا هسکتی و جهکان
قلمداد میکنند(رضوی)3975 ،ر آدمی محرکهکا و موقعیکتهکای پیرامکون صکود را درک
میکند؛ بدي معنی که آنها را دريافت ،احساس و تعبیر و تاسیر میکنکد و ن شکی از آنهکا
در ذه صود به وجود میآوردر به جهت اي که پیکام در الیکوی ارتبکاطی عکاملی مکرتب بکا
گیرنده و فرستندهی پیام ،و بهعنوان محرکی بر هردوی آنها مکؤرر اسکت ،مسک لهی ادراک
در ارتباطات مهم و درصور بررسی است (الوانی)3959 ،ر
رويکرد هرمنوتیکی به فرايند مرجع ،آن عمل رمزگشکايی اسکت ککه از محتکوا و معنکای
اهر – که همان عالئم و نشانههای مراجع است و در قالب پرسش ارائه میگردد به معنکای
نهاته و مکنون آن ،که تشنی نیاز و پاسخيابی است میرسکدر مصکاحبهی مرجکع و ايجکاد
کنش ارتباط دوسويه و رسیدن بکه دريکافتی مشکترک ،از رهیکذر زبکان حاصکل مکیشکود (
نشاط(ب))3950،ر بنابراي مهمتري فرآيند مصاحبه بنش مرجع رمزگشايی از نیکاز مراجکع
در قالب پرسش گری از کاربر و رسیدن به فحوای نیاز پس از تحلیل پاسخ سکؤالهکا اسکتر
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اي ک فراينککد را هرمنوتی ک
هرمنوتی

در بنککش مرجککع مککینامند(رهادوسککت)3951 ،ر بککهطورمعمککول

را ف و هنر و نظريهی تاسیر يا توويل نوشکتار و گاتکار تعبیکر مکیکنند(رضکوی،

)3975ر
در اي پژوهش که در سازمان اسناد و کتابنانه ملی ايران انجام شده است ،تااوت نظکام
معنايی کتابداران و کاربران در مصاحبه مرجع با رويکرد هرمنکوتیکی و بکا اسکتااده از مکدل
ماهومی هرمنوتی شاليرماصر 3بیان شده استر اي پژوهش با هدف سکنجش میکزان درک
کتابدار از نیاز کاربر و میزان درک ککاربر از پاسکخ کتابکدار در مصکاحبه مرجکع مکی باشکدر
میزان درک کتابدار از نیاز کاربر در زمان مصاحبه مرجع چ در است؟ میکزان درک ککاربر
از پاسخ کتابدار در زمان مصاحبه مرجع چ در است؟ در همی زمینه فرضکیه پژوهشکی ايک
طور بیان میشکود ککه بکی درک کتابکداران و ککاربران از ماهکوم پژوهشکی مکورد پرسکش
کاربران تااوت معناداری وجود نداردر

اهمیت و ضرورت پژوهش
کتابدار مرجع برای درک نظام معنايی کاربران از مصاحبه مرجع استااده میکنکد امکا تبیکی
پارادايم هرمنوتی

در بنش مرجع صورت نیرفته اسکتر ازآنجاککه زبکان و درک معنکای

سؤال در مصاحبه مرجع مهم است ،به همی دلیل در اي پکژوهش بکه تاکاوت نظکام معنکايی
کتابداران و مراجعان را با رويکرد هرمنوتیکی در سازمان اسکناد وکتابنانکه ملکی جمهکوری
اسالمی ايران پرداصتهشده استر در نظکام ارتباطکات ،اهمیکت ارتبکاط ازايک جهکت پررنک
میشود که ماهوم پیام يا اطکالع فرسکتنده بکه گیرنکده بکهدرسکتی درک شکود چنانچکه نظکام
معنايی گیرنده جهکت نظکام معنکايی فرسکتنده باشکد پیکام بکهصکوبی دريافکت مکیشکودر نظکام

برای روش شدن نیاز اطالعاتی مراجعهکننده به گاتیو با او بپردازد ،و پژوهش حاضر برای
تشنی اهمیت موضوع در مصاحبه مرجع و اي ککه تکا چکه انکدازه ايک گونکه پکژوهشهکا
اهمیت دارد و تا چه اندازه کتابداران میتوانند به مراجعهکنندگان کمک

کننکد و آنهکا را

1. Schleiermacher
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ارتباطات در کتابنانهها و مراکز اطالعاتی در قسکمتهکای منتلکف کتابنانکه قابکلمشکاهده
است از آن جمله میتوان به مصاحبه مرجع اشکاره ککردر در مصکاحبه مرجکع مراجعکهکننکده
برای نیاز اطالعاتی صود از کتابدار مرجع درصواست کم میکند و کتابکدار مرجکع بايکد

3

به استااده از کتابنانه تشويق کنند و يا تا چه میزان مراجعان از صدماتی که کتابداران مرجکع
ارائه میدهند ،اطالع دارندر

مبانی نظر :و پیشینه پژوهش
و یاه اساسی کتابدار کم

به مراجعان در استااده از کتابنانه و مجموعههکای موجکود در

آن استر کلید اساسی کار با مراجعان در قدم اول تشنی

سؤالی است ککه مراجعکهکننکده

درصديافت پاسخ بر آن اسکتر ايک فرآينکد در حرفکه کتابکداری بانکام « مصکاحبه مرجکع »
شکناصته مکیشککودر مصکاحبه مرجککع دارای دو بنکش بافاصککله زمکانی متاککاوت اسکتر بنککش
م دماتی که طی آن کتابدار مراجعهکننده را به طرح کامل پرسش تشويق میکنکد و بنکش
پايانی که طی آن کتابدار بکرای برقکراری ارتبکاط بکی پرسکش و مکواد موجکود در کتابنانکه
سؤالهايی را مطرح میسازد(جهودا)3972،ر کتس )3955( 3ا هار میکند به داليل منتلای
کاربران نمیتوانند بهروشنی بیان کنند که به دنبال چه چیزی هسکتند و راه آگکاهی يکافت از
نیازهای اطالعکاتی آنکان مصکاحبه مرجکع اسکتر واضکح اسکت قبکل از هکر جسکتجويی نیکاز
اطالعاتی بايد روش شود ،اي عمل حی مصاحبه مرجع صورت میگیردر بنکابراي فرآينکد
مصاحبه مرجع بايد بهگونهای انجام شود تا کاربر را به صکحبت ککردن تشکويق کنکد(ککتس
 3555به ن ل از سپهر )3955ر شکل اولیه اغلب سؤاالتی که مراجعهکننده مطرح میکند غیر
کامل ،مبهم يا گمراهکننده استر برای اي گونه پرسشها ممک است پیکامی غیکر کامکل يکا
نادرست تعیی شود و در گامهای بعدی فرآيند مرجع به صطاهکای بیشکتر بیانجامکدر احتمکال
دارد در مواردی پیام بهصودیصود کامل و درست باشد ،اما برای تعبیر پیکام و يکا قکرار دادن
آن درزمینهٔ و بافتی درست به اطالعات بیشتری نیکاز باشکدر کتابکدار بکرای روشک سکاصت
پرسش يا به دست آوردن اطالعکات اضکافی الزم دربکاره آن از فک مصکاحبهای موسکوم بکه
گاتیو بهره میجويد،اصطالح گاتیو بیانیر ارتباطی دوجانبه بی کتابکدار و مراجعکهکننکده
استر از طريق مبادله کالم بی کتابدار و مراجعهکننده ،روی پرسش نهايی توافق مکیشکودر
طی مذاکره هم پیام درست گزينش میشود و هم اطالعات بیشتری که بتواند در جسکتجوی
جواب ماید باشد بهدست میآيد(ديانی)3972،ر فرآيند مرجع تنها پاسخگکويی بکه سکؤاالتی
که از سوی کاربران مطرح میشود را محدود نمیگردد ،بلککه شکامل مراحکل اولیکهای مکی
شود که کتابداران همراه با کاربران پرسشی را مکورد بررسکی بیشکتر قکرار دهنکدر ايک گونکه
1 katz

تأثیر سیستم مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی (بررسی...

گات و شنود برای پاسنیويی به نیاز اطالعاتی کاربر ،مصاحبه مرجع نامیکده مکیشکودر در
مصاحبه مرجع هدف کتابدار شامل مشن

کردن ماهیت ،م دار و سطح اطالعات و قالکب

اطالعاتی مناسب و يا موردتوجه کاربر استر بنابراي کتابدار بايد میزان اطالعکات ککاربر را
در زمینه مورد جستجو ارزيابی نموده و همچنی داليل ت اضای اطالعاتی او را متوجه شکودر
مهمتري عناصر در مصاحبه مرجع مربوط به ارتباط شااهی بوده ،که منظور آن چیزی است
که توس کاربر و کتابدار گاته و يا شنیدهشده و درنهايت منجر به درک صحیح ت اضا مکی
شود (شريف م دم)3955 ،ر قواعد مصاحبه موف یت آمیز بر چهار قسم است :کسب بیشتري
و دقیقتري اطالعات درباره آنچه موردنیاز است ،درک اينکه مطالب در چه سطحی و چکه
م دار نیاز است ،تکمیل مصاحبه و رسیدن به دادههای کلیدی ،حاظ يک

رابطکه صکوب بکا

فردی که پرسش را میپرسد(کتس  3555به ن ل از سپهر)3955ر
3

بککه دانککش بررسککی و مطالعککهی معککانی در زبککانهککای انسککانی ،معناشناسککی مککیگوينککدر
بهبیانديیر ،بررسی ارتباط میان واژه و معنکا اسکتر جسکتجوی کشکف چیکونیی ککارکرد
ذه انسان در درک معنا از راه زبان است ،ضم اينکه نبايد در فرايند آفرينش معنا در مکت
سه افق معنايی نويسنده ،مت  ،صواننده را ناديده گرفتر گاتیکو میکان ايک سکه افکق ،فراينکد
توويل و تاسیر را پديد میآورد که آفريننده معناست و جهان مت را مکیسکازدر معناشناسکی
اطالعات چیزی است ”قابلکشف“ نه چیزی که ”دريافت شده باشد“ر آنچه ارسال میشکود
و يا فرد دريافت میکند معنا نیست ،بلکه آنچه فکرد تکالش مکیکنکد از آن درک يکا تاسکیر
کند ،معناست (صمدی)3955 ،ر راسل“ فعال در حوزهی فلساه معت د است معنا بکه سکاب هی
ذهنی فرد بستیی داردر بهعبارتديیر معنايی که برای واژهها در نظر گرفته میشود ،چیکزی
است که فرد با آن آشنايی داردر وی معت د است معنای ي نکام يکا واژه بکه اينککه سکاب هی
ذهنککی فککردی کککه آن را مورداسککتااده قککرار مککیدهککد چیونککه باشککد بسککتیی داردر دانککش

کنندهی م والت انسانی صود در مجموعهای از معانی ،ارزشها و نیکرشهکايی بکه سکر مکی
بردکه بايد به آنهکا توجکه شکودر بکه لحکاه هرمنکوتیکی ،ذهک شناسکنده و واجکد م کوالت
پیشینی ،ذهنی اجتماعی است و شناصت نه بهصکورت اناکرادی ککه بکه شککل اجتمکاعی و از
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اطالعرسانی و شاص های آن از ي سو با ا هارات و تجلیات انسکانی معنکاداری سکروکار
دارد که بايد بهواسطهی عاملی فهم کننده فهمیده شکود؛ و از سکوی ديیکر ،ايک عامکل فهکم

طريق ارتباط تح ق میپذيردر شناصت عکالوه بکر اجتمکاعی بکودن ،دارای ايک صصیصکه هکم
1 Semantics

5

هست که در هرلحظه تحت توریر تجربهی تارينی قرار داردر بنابراي جهان +ذه = شناصت
(نشاط(الف))3950،ر
هرمنوتی  3دانشی است که به «فرايند فهم ي ارر» میپردازد و چیونیی دريافت معنا
از پديدههای گوناگون هستی اعم از گاتار ،رفتار ،متون نوشکتاری و آرکار هنکری را بررسکی
میکندر دانش هرمنوتی به دنبال يافت پاسکنی بکرای ايک پرسکش اسکت ککه آيکا روش و
راهکاری وجود دارد تا صوانندگان ي مت و يا بینندگان ي ارر هنکری ،بکا بکهککارگیری
آن روش ،به دريافت معنای رابت و مشنصی از آن ارر يا مت دست يابند؛ يا ايک ککه درک
و فهم هر مناطبی منت

اوست و با ديیری تااوت دارد(احمدی)3970،ر هرمنوتی

هنکر

تاسیر استر بدي دلیل که دستورالعملی برای تاسیر مت ارائه نمیدهد زيرا ارکر هکر هنرمنکد
دستاورد منحصربهفکرد اسکت(آبوالد اس وی دی .0)0227 ،ازنظکر تکارينی

(نويسنده) ي
ريشهی هرمنوتی

از فعل يونانی «هرمنويی » گرفتهشده است ککه بکه معنکی «تاسکیر ککردن»

است و صورت اسمی آن «هرمنیا» (تاسیر) است که در آرار فالساه باستان يافکت مکیشکودر
انديشمندان بهطور سنتی میان «هرمنوتی » و «هرمس» صدای پیکامرسکان يونکانیهکا رابطکهی
لاظککی و معنککوی برقککرار مککیکننککد(بلچر9)3552 ،ر در میککان انديشککمندان آغککازي « ،حل ککه
هرمنوتیکی» وابستیی مت ابل فهم کل ي مت و بنشهای آن و نیز وابستیی مت ابکل فهکم
سنت و متونی0که تشکیلدهنده آن هستند ،تل ی میشدر در آرار هايکدگر ،نکوع ديیکری از
حل ه هرمنوتیکی در تصديق وابستیی مت ابل فهم جهان و صود فهمی هکور يافکتر پکس از
هايدگر مهمتري توسعه نظريه هرمنوتی

با کتاب ح ی ت و روش گادامر 9رخ دادر ازنظکر

گادامر ،صواننده و مت  ،دارای ارتباط مت ابکل وابسکته بکه يککديیر هسکتندر از طريکق شکراي
گاتیويی که میان صواننده و سنت مربوط به مت صورت میگیرد ،میتوان به امتزاج افقهکا
دستيافت که از طريق آن فهم تح ق میيابدر (لنیهاوسک )3955 ،ر ايک رويککرد از سکوی
نظريهپردازان عینیتگرا به چالش کشیده شدر عینیتگرايان بر اي باورند ککه مکت  ،معنکايی
دارد و بايد از طريق روشهای تحلیلی کنترلشکده بکه دسکت آورده شکود (گکائینی)3952 ،ر
هرمنوتی

از سه شاص

مت  ،مؤلف و ماسر قواميافته استر آنچه ايک سکه شکاص

را بکه

1 Hermeneutics
2 Abulad,SVD
3 Bleicher
 .0منظور رابطه لاظی و معنوی استر
5 Gadamer

تأثیر سیستم مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی (بررسی...

يکديیر مرتب میکند ،توويل(تاسیر) است و توويل همانا فهم معنای مت استر بهبیانديیر
هرمنوتی

ي

ساصتار سهضلعی است که مت قاعدهی آن و مؤلف و ماسر اضکالع ديیکر

آناندر کانون اي سهضلعی توويل و ن طهی مرکزی نیز فهم استر با در نظر داشکت سکاصتار
سهضلعی هرمنوتی  ،میتوان از سه شیوهی توويل مت محکور ،مؤلکفمحکور و ماسکرمحور
سن گاتر در مت محوری ،3مت در مرکزيت قرار دارد و توويکلگکر مکیکوشکد بکا روش
دستور ی يعنکی شکرح لغکات ،نککات دسکتوری و ارجاعکات فنکی و تکارينی ،معنکای مکت را
دريابدر در هرمنوتی

مؤلفمحور ،ن ش بارز از آن مؤلف استر در ايک شکیوه ،توويکلگکر

عالوه بر تاسیر دستوری ،بايد تاسیر فنی يا روانشکناصتی را نیکز بکه ککار گیکرد؛ يعنکی از راه
مطالعهی زندگینامه و آرار مؤلف و اي که در چکه دوره و زمکانهکايی مکیزيسکته اسکت ،بکه
ذهنیت او پی ببکرد و بکه کمک

ايک هکا معنکای مت (ارکر مؤلکف) را دريابکدر در هرمنوتیک

ماسرمحور ،0که در دوران معاصر به شیوهی غالب توويل بدل شده اسکت ،توويکلگکر ن کش
اصلی را دارد ،بهگونهای که مت با توويل او زنده میشود و بديهی است ککه دانکش ،بیکنش،
روانشناسی و موقعیت اجتماعی و حتی جنسیت توويلگر است که در دريافت معنکای مکت ،
عاملی تعیی کننده محسوب میشودر ن ش ماسر در توويل متون ،به حدی است ککه او حتکی
میتواند معنا يا معناهای تازهای را از مت صلق کند و چهبسا قادر است معنای مت را از صود
مؤلف نیکز بهتکر درک کنکدر درايک بکاره ،بکهويکژه ،هرمنوتیک را متضکم کشکاکش میکان
مت محوری و ماسرمحوری قلمداد کردهاند که البته مؤلفمحوری صود میتواند جزئکی از
مت محوری تل ی شود ،چراکه بههرحال ،مکت دسکتاورد و اندوصتکهی ذهک و عمکل مؤلکف
استر

ارر کمک مکیکنکد نیکز ت وجکه دارد و ايک امکر يککی از مکوارد اصکتالف هرمنوتیک او بکا
شاليرماصر استر در نظر هايدگر ،فهم مت بازسازی ذهنیت مؤلف و ناوذ در دنیکای فکردی
او نیست ،بلکه در سايه ی فهم مت  ،ما صود در امککان وجکودی جديکدی جکای مکیگیکريمر
هدف تاسیر مت آشکار کردن پیش فهمی است که ما پیشتر درباره فهم داريکمر فهکم مکت
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ديلتای نیز همانند شاليرماصر ،محور هرمنوتی را مؤلکفمحکوری مکیدانکد و بکه لکزوم
رسیدن به ذهنیت مؤلف بهعنوان اساس تاسیر ،معت د استر او عکالوه بکر تاسکیر دسکتوری و
ادبی به زمینههای فرهنیی ،فکری و جهانبینی مؤلف ،که به فهم ذهنیت و انديشههای صالق

 .3در بعضی متون به اوبژه محوری معروف استر
0ر در بعضی متون به سوبژه محوری معروف استر
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در اصل آشکار شدن بیشتر توان و امکانهای وجودی ماسر است و در پرتکوی فهکم متکون،
ماسر بر امکان و ساحتهای وجودی صويش میافزايدر ماسر در مواجهه با مکت  ،معنکايی را
به مت فرا میافکند و ننستی فهم بدي ترتیب حاصل میشود ،منتها در تعامل ماسر با مکت
اي معنا تعديل میشود و معنا(فهم) نهايی حاصل فرافکنیها و تعديلهای ماسر و مت است
که در ي نیرش دوری مسمی بکه حل کهی هرمنوتیک مح کق مکیشکودر در ايک جهکت،
همهی اشکال فهم متورر از دنیای ذهنی و تارينی ماسر استر در نیاه گکادامر ،بکرای توويکل
مت بايد میان اجزای مت و کلیت آن رفتوآمد کرد و به اي رفتوآمکد ،دور هرمنکوتیکی
میگويدر وی میگويد بی مت و صواننده ،ي

پرسش و پاسنی درمکیگیکرد ککه همکواره

فهم را روبهجلو میبرد و بر وسعت آن میافزايدر رويکرد ديالکتیکی فهم در نیکاه گکادامر،
بدي معناست که ماسر با متون محل مطالعهی صويش به گاتیو میپردازد و اجازه میدهکد
که افق معنايی مت

هور کنکد ،چراککه معنکای مکت و موضکوع موردمطالعکه در صک

کاهر

نمیشود ،بلکه در افق معنايی ماسر و عالم اهر میشود (رضوی)3955،ر

هرمنوتیک شالیرماخر
در نکزد شکاليرماصر ،هرمنوتیک
کوپرنیکی او در هرمنوتی
استر او ي

عبکارت اسکت از نظريکهی فهم(رضکوی)3955،ر ان کالب

 ،تمرکز را از فهم متون به فرايند درک صود از مکت تغییکر داده

سکؤال اساسکی پرسکید :چیونکه درک ممکک اسکت؟با جکدا ککردن عملککرد

قابلاجرای تاسیر از عمل درک ،شاليرماصر حوزه مست ل جديدی از پکژوهشهکای نظکری
در شراي الزم و کافی برای امکان درک ايجاد کردر هرمنوتی از دسکتورالعملهکايی ککه
در فعالیتهای تاسیری تنظیمشدهاند ،تشکیلشده است(وست3)3575 ،ر بدي معنکا ککه در
تل ی سنتی از هرمنوتی  ،فهم مت امری طبیعی قلمداد میشد و هرمنوتی ن ش کمکی
در آن اياا میکرد .شاليرماصر بدفهمی را امری طبیعی میدانست و برای اولی بار اعالم
کرد که بهطورمعمول  ،انسان مطالب را غل درک مکیکنکد .پکس از ابتکدا بکرای درک
درست مطالب و مت بايد از هرمنوتی ياری گرفت .از ايک نظکر ،هرمنوتیک از همکان
آغکاز تککالش بکرای فهککم اسککتر چراککه بککدفهمی در تمککامی مراحکل وجککود دارد و بنککابراي
هرمنوتی بهعنوان «هنر تاسیر» مجموعکهی قواعکد روش منکد بکرای جلکوگیری از بکدفهمی
است وجه ديیر هرمنوتی شکاليرماصر ،ککه آنهکم مکیتوانکد بکه بسک حکوزهی شکناصت
1. West

تأثیر سیستم مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی (بررسی...

تارينی کم

کند ،اي است که هرمنوتی

را از مکرز نوشکتار و انحکای آن فراتکر بکرده و

گاتار و سن را نیز مشمول آن دانسته است (رضوی)3955،ر
او صواندن ي مت را با ديالوگهای ي گاتیو م ايسه مکیکنکد ،صواننکده در دو بنکش
حضور دارد :بهعنوان نويسنده و بهعنوان دريافتکننده مت ر هرمنوتی شالير مکاصر شکامل
دو جز است :تاسیر دستوری و تاسیر روانشناصتیر تاسیر دسکتوری شکامل درک متکون ککه
نیاز به درک کلمات و زبان مشترک استر او در تاسیر دسکتوری بکه روشهکای زيکر اشکاره
میکند :واژگان ،معانی واژگان در زمان استااده نويسنده که ايک دو بکهصکورت يک
است که بايد بهعنوان ي

ککل

بنش درک شودر جنبه روانشناصتی تاسیر شامل ورود بکه ذهک

صالق نويسکنده و هکمچنکی شکناصت هکدف نويسکنده اسکتر بکرای درک ماهکوم مکوردنظر
نويسنده بايد به هدف شنصی نويسنده از نوشت مت و ماهومی ککه بکرای آن مکت در نظکر
گرفته است ،توجه شودر اي نظر به روش هکای پیشکیويی وابسکته اسکت ککه بکا اصکطالحات
صاص و جمالتی که در ساصت مت استاادهشدهاند  ،میتوان توضکیح دادر بکهوسکیله ماهکوم
پیشیويی میتوان شنصیت و شرايطی را که با مت نويسنده مرتب اسکت از نکو سکاصتر بکر
اساس نظر شالير ماصر؛ ماسر بايد آشنا بازندگی نويسنده و دوران تکارينی او باشدرآشکنايی

از زمینههکای زنکدگی و تکارينی نويسکنده شکرط الزم بکرای اسکتااده از روش تاسکیر روان-
شناصتی است(روت3)0221 ،ر ديیر ،شالير ماصر ،بازتولید فضای ذهنیای را که مؤلکف در
آن به سر میبرده اسکت ،از طريکق عمکل هکمزمکان تاسکیر دسکتوری و تاسکیر روانشکناصتی
میداندر تاسیر دستوری يا زبانی مشتمل بر فهم مت با بهرهگیکری از قواعکد لاظکی و ادبکی و
قالبهای تعبیر و سب نیارش نويسنده است و تاسیر روانشکناصتی يکا فنکی درک ذهک و

نظر بییريم ،هرمنوتی ماهیتی عام پیدا میکند(رضوی)3955،ر
نشاط( )3950در م الهای با عنوان " زبان و هرمنوتیک در فراينکد مرجکع" ککه بکا روش
مککروری و باهککدف ارتبککاط هرمنوتی ک در فراينککد مرجککع انجککامشککده اسککتر ارتبککاط میککان
مراجعهکننده و کتابدار را نزدي به مدل گاتیوی گادامر میداند و به اي نتیجه مکی رسکد
که مراجعه کننده با کتابدار رابطهای پسصوراندی برقکرار مکیکنکد ککه بکا پاسکخ قطعکی بکه
1. Rutt
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نیت مؤلف و بهاصطالح فرديت اوستر بازآفرينی فضای مت در نیاه شاليرماصر ،از طريکق
«مواجهککه بککا ذهنیککت مؤلککف» و درک فرديککت مؤلککف و صککاحب ارککر صککورت مککیگیککردر
ازاي روی ،هر فهمی بر درک فرديت ديیری مشتمل است و اگر چنی فهمی را مسلسل در
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پرسش ،پیشرفت يا پسرفت در پاسخيابی مرتب است بنابراي  ،فهم مت بهصکورت تکدريجی
افزايش میيابد تا به پرسش مراجعه کننده بهطور کامل پاسخ داده شودر

رزگار محمدی و ديیران( )3953در م الهای با عنوان " ارائه روششناسکی هرمنکوتیکی
بککرای الیوسککازی درروان درمککانی و مشککاوره" هککدف از ايکک پککژوهش را تککدوي مککدلی

روششناصتی برای تح ی ات حوزه علکوم انسکانی و بکهويکژه حکوزه مشکاوره و رواندرمکانی
میداند که مدلی هرمنوتیکی را برای الیوسازی درمانی بر اساس سنت و منابع بومی فکراهم
نمايدر اي پژوهش در حوزه تح ی ات کیای تالش میکند تا بر اسکاس روش هرمنوتیک

و

بهويژه آرای گکادامر 3و هايکدگر ،0روششناسکی نکوينی را بکرای الیوسکازی فکراهم نمايکدر
پژوهش نشان میدهکد ککه از طريکق چکرصش هرمنکوتیکی و ديکالوگی مک وتکويی ،ادغکام
افقهای متااوت شکل میگیرد و درنتیجه ادغام افقها ،فهم رخ میدهدر در اي پژوهش سه
افق عامل ،مؤلف و ماسر تشنی

دادهشده استر توويکلگکر بکا آگکاهی از پکیشفهکمهکای

صويش و اف ش وارد فهم مت موردنظر يا تجربه زيسته شکرکتکننکدگان تح یکق بکهعنکوان
افق مؤلف میشودر پژوهشیر پسازاي مرحله وارد تاسکیر و رويکردهکای گونکاگون بکرای
غنیتر شدن فهم مت مکیشکودر پژوهشکیر بکا پکیش روی و پکسروی میکان ايک افکقهکا در
چرصش هرمنوتیکی به فهم و معنای مت میرسکدر ايک پکژوهش نکوعی روششناسکی بکرای
تح ی ات بنیادی استر
گائینی( )3952در م اله صود با عنوان"رويکردهای معناگرا در مطالعات علوم اجتمکاعی
و مطالعات سازمان و مديريت" هدف اي پکژوهش را چیکونیی تکوریر تحکوالت روشکی و
معرفتی در مطالعات سازمان بیان میکند که با روش توصیای -تحلیلی و با مراجعه بکه منکابع

اصلی انجام داده استر در اي پژوهش بنشکی از تحکوالت روشکی و معرفتکی در مطالعکات
سازمان از دريچه رويکرد معناگرايی را بررسکی مکیکنکد و بکه ايک نتیجکه مکیرسکد ککه در
مطالعات سازمان و مديريت نیز سازمان و رفتارهای وابسته به آن بهمثابه مکت مکتکوب مکورد
فهم و تاسیر از سوی پژوهشیران قرار گرفت و در اي رويکرد بود که تبارشناسکی سکازمان
بهعنوان ن ش مهم در فهم و تاسیر سازمان مورد توکید قرار گرفتر
ويندی روندی )0230( 9در پاياننامه کارشناسی ارشد صکود از دانشکیاه ويسکانسکی در
میلواکی3با عنوان "مطالعه پديدهشناسی تعیی موضوع بهعنوان ي تجربه فهرستنويسان "
1. Gadamer
2. Heidegger
3. Wendy Rondeau

تأثیر سیستم مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی (بررسی...

به بررسی هرمنوتی

پرداصته استر در ايک پکژوهش بکا رويککرد بکه هرمنوتیک

تجربیکات

فهرست نويسان درباره تعیی موضوع کتب بهعنوان يکی از مهمتري موضکوعات مکرتب بکا
ايشان مورد ارزيابی قرارگرفته است.
در اي م اله سعی بر آن است که با تبیی نظام معنايی و هرمنوتی

 ،به تطبیق اي شکاصه

از دانش در علم اطالعات و دانش شناسی بپردازيمر

روش پژوهش
کاربر بهعنوان مؤلای میباشدکه درصدد دريافت پاسخ متنی است که در سؤال وجکود دارد
و کتابدار بهعنوان ماسر و توويل گر مصاحبه مرجع در نظر گرفتهشده اسکتر در ايک م الکه،
طبق اهداف و سؤالهای پژوهش از ساصتار مؤلفمحکور اسکتاادهشکده اسکت زيکرا کتابکدار
میصواهد بهنظام معنايی مؤلف که همان کاربر است ،نزدي شود و ايک مهکم بکا مصکاحبه
مرجع اتااق میافتد تا کتابدار متوجه شود کاربر چه پیشزمینههايی در موضوع مربوطه و يکا
چه اطالعاتی در آن زمینه دارد و دقی ا به دنبال چه اطالعاتی میگکردد؟ و از طريکق تاسکیر
فنی و روانشناصتی نظام معنايی صود را بهنظام معنايی کاربر نزدي کندر اي تح یق از نوع
کاربردی و بکه روش پیمايشکی بکا رويککرد تحلیلکی اسکت و بکرای گکردآوری اطالعکات از
پرسشنامه مح ق ساصته استاادهشده استر روايی اي پکژوهش بکا چنکد ناکر صکاحبنظکر در
زمینهی علم اطالعکات و دانکش شناسکی ککه مطالعکاتی بکر روی نظکام معنکايی و هرمنوتیک
داشتهاند سنجیده شد و پايکايی آن نیکز بکا اسکتااده از پرسشکنامه ککه بکه تعکدادی از ککاربران
سازمان اسناد و کتابنانه ملکی ايکران و کتابکداران آن داده شکد و سکپس در نکرمافکزار spss
ضريب آلاای کرونباخ با  ،2/599محاسبه گرديدر برای جمع آوری داده هکای مکورد نظکر

است و به اي دلیل از روش سرشماری استااده شده استر هم چنی جامعکه پکژوهش شکامل
کاربران با مدرک کارشناسی ارشد و دکترا چهار سال موضوعی کتابنانه ملی است که بکه
تعداد  5290نار می باشندر نمونه پزوهش طبق جدول مورگان 917نار است که از اي تعداد
 05نار به پرسشنامه طبق نمونه گیری تصادفی در بازه ی زمانی چهار ماهه از آبکان  3959تکا
1. University of Wisconsin Milwaukee.
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روی جامعه کتابداران مرجع و کاربران سازمان اسکناد و کتابنانکه ملکی ککه در چهکار سکال
موضوعی حضور داشتند ،استااده شده استر جامعه پزوهش شامل پکن ناکر کتابکدار بنکش
موضوعی کتابنانه ملی است که به دلیل جامعه کم نمونه کتابداران برابر با جامعه کتابداران
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اساند 3959پاسخ داده اندر برای تجزيه و تحلیل دادههکای گکردآوری شکده از چهکار سکال
موضوعی بنش تنصصی کتابنانه از آمار توصیای و استنباطی نکرم افکزار اس پکی اس اس
استااده شده استر در زير مدل روش پژوهش آورده شده است:

مدل ماهومی فرايند مصاحبه مرجع با رويکرد هرمنوتی

شاليرماصر

یافتهها م
تجزيهوتحلیل آمار توصیای در صصکوص پرسکش اول پکژوهش ککه درک کتابکدار از نیکاز
کاربر در زمان مصاحبه مرجع است در جدول  3نشان دادهشده استر

تأثیر سیستم مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی (بررسی...

عمولمشمترهم.1منظت ماعنت ،مدرماصتبه ماجع مبتمرو،کجدمهجانوتی مازمد،مگتهمکتتبماران م
رديف

گويه

میانیی %

3

درک ماهوم واژه صاص کاربر

%1950

0

درک هدف کاربر

%1955

9

درک نیاز اطالعاتی کاربر

%79

0

درک سطح نیاز اطالعاتی کاربر

%79

9

برآورده کردن م دار اطالعاتی موردنیاز کاربر

%73

1

درک کتابدار از نیاز اطالعاتی کاربر با اولی توضیح

%9950

7

درک کتابدار از نیاز اطالعاتی کاربر با اولی سوال

%9055

5
5

آشنايی کتابدار از ماهیت موضوع مورد جستجو کاربر
سطح اطالعات قبلی کاربر از موضوع مورد جستجو

%1350
%1959

32

مطاب ت دريافت کتابدار از سؤال کاربر با نیاز اطالعاتی کاربر

%1059

33

رفع نیاز اطالعاتی کاربر

%1551

30

شااف سازی سوال توس کتابدار در جريان مصاحبه از کاربر

%75

39

رضايت کاربر از کتابدار

%7051

با توجه به يافتههای بهدستآمده در جدول شماره ،3مکیتکوان چنکی نتیجکه گرفکت ککه
ازنظر کتابداران کتابنانه ملی جمهوری اسالمی ايران :3 ،بیشتري حد در میان شاص هکای
مربوط به شاص شاافسازی سؤال کاربر در جريان مصاحبه مرجع با میانیی  %75اسکتر
 :0کمتري حد در میان شاص ها مربوط به شاص درک نیاز کاربر با اولی سؤال کتابدار
با میانیی  %90/5استر
تجزيهوتحلیل آمار توصیای در صصوص پرسش دوم پژوهش که درک کاربر از پاسکخ
کتابدار در زمان مصاحبه مرجع است در جدول  0نشان دادهشده استر
سال دوم ،شماره  ،7تابستان 59
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عمولمشمترهم.2منظت ماعنت ،مدرماصتبه ماجع مبتمرو،کجدمهجانوتی مازمد،مگتهمکتربجان
رديف

گويه

میانیی %

3

در میان گذاشت سؤال اصلی با کتابدار مرجع برای رفع نیاز اطالعاتی

%59

0

درک کتابدار از ماهوم واژهی صاص بهکاربرده شده

%1559

9
0

درک کتابدار از هدف کاربر
درک کتابدار از سطح نیاز اطالعاتی

%1557
%7255

9

درک کتابدار با اولی توضیح کاربر

%1953

1

درک کتابدار با اولی سؤال کاربر

%1357

7

برآورده کردن سطح نیاز اطالعاتی

%7255

5

برآورده کردن م دار اطالعات موردنیاز

%70

5

آشنايی کتابدار مرجع با ماهیت موضوع مورد جستجو

%1755

32

سطح اطالعات قبلی کتابدار از موضوع مورد جستجو

%1553

33

دريافت کتابدار مرجع از نیاز اطالعاتی

%7055

30

برطرف کردن نیاز اطالعاتی توس کتابدار مرجع

%7050

39

رسیدن به پاسخ دلنواه

%7059

با توجه به يافتههای بهدستآمده در جدول شماره، 0مکیتکوان چنکی نتیجکه گرفکت ککه
ازنظر کاربران کتابنانه ملی جمهوری اسالمی ايران :3 :بیشتري حد شاص ها مربوط به در
میان گذاشت سؤال اصلی با کتابدار مرجع با میانیی  %59است؛  :0کمتکري حکد ،شکاص
درک کتابدار با اولی سؤال کاربر با میانیی  %13/7استر
عمولمشمترهم.3منظت ماعنت ،مدرماصتبه ماجع مبتمرو،کجدمهجانوتی مازمد،مگتهمکتربجانمومکتتبماران م
رديف

گويه

همبستیی

سطح معناداری

3

درک کتابدار از ماهوم واژهی صاص بهکاربرده شده ازنظر کاربر و کتابدار

25192

25222

0

درک کتابدار از هدف کاربر

25525

25222

9

در میان گذاشت سؤال اصلی کاربر باکتابدار برای رفع نیاز اطالعاتی

25302

25959

0

برآورده کردن سطح نیاز اطالعاتی

25129

25222

9

برآورده کردن م دار اطالعات موردنیاز

25192

25222

1

درک کتابدار با اولی توضیح کاربر

25790

25222

7

درک کتابدار با اولی سؤال کاربر

25757

25222

5

آشنايی کتابدار مرجع با ماهیت موضوع مورد جستجو

25529

25222

5

سطح اطالعات قبلی کتابدار و کاربر از موضوع مورد جستجو

25099

25320

32
33

دريافت کتابدار مرجع از نیاز اطالعاتی
درک کتابدار از سطح نیاز اطالعاتی

25702
25772

25222
25222

30

برطرف کردن نیاز اطالعاتی توس کتابدار مرجع

25191

25222

39

رضايت از مصاحبه مرجع

25757

25222

تأثیر سیستم مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی (بررسی...

جدول شماره  9نشان میدهد که بی  ،همه شاص
همبستیی وجود داردر همچنکی در همکهی شکاص

های پرسشنامه ککاربران و کتابکداران
هکا رابطکه معنکاداری بکی نظکام معنکايی

کتابداران و کاربران وجود دارد بهجز در دو متغیکر" :3:در میکان گذاشکت سکؤال اصکلی بکا
کتابدار مرجع برای رفع نیاز اطالعاتی" بکا  p>0/05ککه نشکاندهنکدهی ايک اسکت ککه بکی
ديدگاه کتابدار و کاربر در نظام معنايی مصاحبه مرجع با رويکرد هرمنوتی رابطکه معنکادار
وجود نداردر  " :0سکطح اطالعکات قبلکی کتابکدار و ککاربر از موضکوع مکورد جسکتجو" بکا
 p>0/05که نشاندهنکدهی ايک اسکت ککه بکی ديکدگاه کتابکدار و ککاربر در نظکام معنکايی
مصاحبه مرجع با رويکرد هرمنوتی

رابطه معنادار وجود نداردر

بحث و نتیجهگیر:
درمجموع ،تحلیلهای آماری ارائهشده نشکان داد تاکاوت معنکايی کتابکداران و ککاربران در
مصاحبه مرجع با رويکرد هرمنوتی در سازمان اسناد و کتابنانکه ملکی ايکران وجکود نکداردر
بااي وجود ،در میان  30عامل مشترک هرمنوتیکی در دو عامل ضعف و تاکاوت معنکادار در
نظام معنايی کتابکداران و ککاربران مشکاهده مکیشکودر در میکان ابعکاد منتلکف هرمنکوتیکی،
پژوهش حاضر نشان داد که بی ديدگاه کاربران و کتابداران ازنظر در میان گذاشکت سکؤال
اصلی کاربر با کتابدار برای رفع نیاز اطالعاتی تااوت معنادار وجود نکدارد بکا ايک توصکیف
که ازنظر کتابداران سؤال اصلی با ايشان در میان گذاشته نمیشود ،اما ازنظر کاربران سکؤال
اصلی با کتابداران در میان گذاشته میشودر اي موضوع نشان میدهد ککه ککاربران تسکلطی
بر موضوع مورد جستجوی صود ندارند و شايد بتوان گات که دقی ا نمیدانند ککه بکه دنبکال
چه هستندر

است که کاربران تسلطی بر موضوع مورد جستجوی صود ندارندر همچنی اي عامکل نشکان
میدهد که کتابداران از آمادگی و سطح اطالعات کافی بکرای پاسکخگکويی بکه ککاربران و
همچنی توانايی الزم در زمینه مصاحبه مرجع برصوردارندر
درمجموع میتوان گات که کتابدار در درک نظام معنايی ککاربران تکا حکدودی موفکق
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همچنی میان سطح اطالعات قبلی کاربر و کتابکدار در موضکوع مکورد جسکتجو تاکاوت
معناداری وجود ندارد؛ با اي م ايسه که ازنظر کاربران سطح اطالعات قبلی کتابداران بیشتر
از سطح اطالعات قبلی کاربران ازنظر کتابداران استر ايک عامکل تويیدکننکده عامکل پیشکی

بوده و توانسته است در حد زيادی نیکاز اطالعکاتی ککاربر را بکرآورده سکازدر بکاوجود عکدم
15

تمايل کاربران به پرسش از کتابداران و شککل نیکرفت مصکاحبه مرجکع ،کتابکداران در ايک
پژوهش از عملکرد صوبی برصوردار بودند و توانستند رضايت کاربران را به دست آورندر

انتب
احمدی ،باب

ر"صرد هرمنوتی

"رکل

ر95ر صرداد 03-32 :3970ر

الوانی ،سید مهدی()3959ر مديريت عمومیر تهران :نشر نیر
جنريش ،الی زارمبا؛ جنريش ،ادواردجی()3979ر مصاحبه در بنش مرجع کتابنانهر ترجمه
محمد حسی ديانیر اهواز :دانشیاه شهید چمرانر
جهودا ،جرالد؛ براوناگل ،جوديث شی

()3972ر مبانی مرجع :فنون پرسش ککاوی و پاسکخ

يابی از منابع کتابنانهر ترجمه و تولیف محمد حسی ديانی ،عبدالحمیکد معکرفزادهر
مشهد :آستان قدس رضویر
ديککانی ،محمدحسککی ()3972ر مبککانی مرجککع :فنککون پرسککش کککاوی و پاسککخ يککابی از منککابع
کتابنانهر مشهد :آستان قدس رضویر
رضوی ،ابوالاضلر"هرمنوتی و فهم معرفت تارينی"ر انديشکه دينکی دانشکیاه شکیرازر 97ر
زمستان 301-329 :3955ر
رها دوست ،فاطمه ()3951رفلساه کتابداریر تهران:کتابدارر
سرمد ،زهره؛ بازرگان ،عباس؛ حجازی؛ الهه()3950ر روش هکای تح یکق در علکوم رفتکاریر
تهران :آگهر
شريف م دم ،هادی؛ علیجانی ،رحیم ()3955ر اصول کار مرجعر تهران :دانشیاه پیام نورر

صمدی ،هادیر "ديدگاه معناشناصتی در بکاب سکاصتار نظريکه هکای علمکی"ر روش شناسکی

علوم انسانی (حوزه و دانشیاه)ر 95ر بهار 55-19 :3955ر
کتس ،ويلیام()3955ر اصول کار مرجعر ترجمه فرشته سپهرر تهران :کتابدارر
گائینی ،ابوالاضلر"رويکردهای معناگرا درمطالعکات علکوم اجتمکاعی ومطالعکات سکازمان و

مديريت"ر روششناسی علوم انسانیر11ر بهار 59-73 :3952ر
رلنیهاوس  ،محمدر"مبانی هرمنوتیکی علکوم اجتمکاعی اسکالمی"رترجمکهی منصورنصکیریر
معرفت فرهنیی اجتماعیر9رتابستان 00-3955:7ر
محمدی ،رزگار و ديیران()3953ر" ارائکه روش شناسکی هرمنکوتیکی بکرای الیوسکازی در
روان درمانی و مشاوره"ر مطالعات روان شناسیر399-302 ،9ر
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 نرگسر "رويکرد معناشناصتی به اطالعات و اطالع رسانی"ر مجلکه روانشناسکی،)نشاط(الف
ر302-327 :3950 ر بهار و تابستان3 و علوم تربیتیر

ربهککار و09در فراينککد مرجککع"رکتابککداریر

)ر"زبککان وهرمنوتیک3950( نککرگسر،)نشککاط(ب
ر95-07 :3950 تابستان

 نشکر:)ر ماهوم زمان و چند ارر ديیرر ترجمکه علکی علکداللهیر تهکران3959(  مارتی،هايدگر
مرکزر
 نشر نیر:)ر هستی و زمانر ترجمه عبدالکريم رشیديانر تهران3955(  مارتی،هايدگر
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