
 

 

 

 مصاحبه مرجع  تفاوت نظام معنایی کتابداران و کاربران در
  هرمنوتیکبا رویکرد 

 (زمان اسناد و کتابخانه ملی ایرانمطالعه موردی سا)

 1نیا غفورزینب 
 2شیوا قمی

 3عصمت مؤمنی

 شناسیمطالعات دانش

 95تا  43، ص 59، تابستان 7سال دوم، شماره 

 12/22/54تاريخ دريافت:  
 29/59/59رش: تاريخ پذي

 چکیده
در درک کااربر از پاساخ کتابادار     یزانکاربر و م یازدرک کتابدار از ن یزانمحاضر با هدف بررسی  پژوهش
 یاستفاده شده است. برا یمايشیپژوهش، از روش پ يندر ا .بوده است یکهرمنوت يکردمرجع با رو مصاحبه
از کااربران ساازمان اساناد و کتابهاناه      یتعداد محور که بهاز پرسشنامه مؤلف موردنیازاطالعات  یگردآور

پرسشانامه   ين. اشده استمحاسبه  593/5آن  يايیو پا شدو کتابداران مرجع آن داده شد، استفاده  يرانا یمل
 5تاا   5از  یکارت ل یاا  ساؤال در ارتبااط باا درک کااربر باا م       23در ارتباط با درک کتابدار و  سؤال 23با 

درک کتابدار مربوط باه شااخص    یهاشاخص یاندر محد  یشترينکه ب دادنشان  اهيافته .شده است یطراح
 در میاان  کااربر شااخص  و در درک  %75 یاانیین مصااحبه مرجاع باا م    ياان سؤال کااربر در جر  یسازشفاف

مرباوط باه    ارحاد در درک کتاباد   يناسات و کمتار   %59 یاانیین با کتابدار مرجاع باا م   یگذاشتن سؤال اصل
و در درک کاربر شااخص درک کتابادار    %5/91 یانیینسؤال کتابدار با م یناربر با اولک یازشاخص درک ن

کتاباداران و   يینظام معناا  ینب یرابطه معنادار یرهامتغ یدر همهاست.  %7/12 یانیینسؤال کاربر با م ینبا اول
 یااز رفاع ن  یبارا  مرجاع  کتابادار با  یگذاشتن سؤال اصل در میان یر: متغیردر دو متغ جزبهکاربران وجود دارد 

 يان ا .<p 59/5 باا  وجاو جسات کتابادار و کااربر از موضاوو ماورد      یسطح اطالعاات ببلا   یرو متغ یاطالعات
کاه باه دنباال     دانندینم ی اًدب يابر موضوو مورد جستجو خود ندارند و  یکه کاربران تسلط دادپژوهش نشان 

 يا  مصاحبه مرجع دارند. با وجود عدم تما ینهدر زم که کتابداران تبحر الزم را دادنشان  ینچه هستند. همچن
 یپژوهش از عملکرد خاوب  ينمصاحبه مرجع، کتابداران در ا نکاربران به پرسش از کتابداران و شک  نیرفت

 کاربران را به دست آورند. يتبرخوردار بودند و توانستند رضا

                                            
 zeinab.ghafoornia@gmail.com .طباطبائیدانشیاه عالمه  ،شناسیکارشنا  ارشد علم اطالعات و دانش .2
1. طباطبائیدانشیاه عالمه  ،شناسیکارشنا  ارشد علم اطالعات و دانش. shivaghomi@yahoo.com 
 momeni.esmat@yahoo.com. طباطبائیدانشیاه عالمه  ،شناسیگروه علم اطالعات و دانش ادياراست .3
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،مهجانوتید می ،م،منظدت ماعندتمماعنتشنتسد ماصدتبه ماجعد ،ممم،مخدمات ماجعد مم واژگان کلیدد:  
 ال مایجانمکتتبختن مواوردپژوه ،مستزاتنماسنتدم

 مقدمه

زنادگی در دنیاای اماروز اهمیات و ن اش زباان        شادن  پیچیاده تر شدن کارها و با تهصصی
های خود، اعام از کالمای   بربراری انواو ارتباط منظوربه جديد عصراست. انسان  بیشتر شده

اگزير از استفاده زبان است؛ در اين ارتباطاات انساان   ، گروهی، سازمانی و ...، نغیرکالمیو 
. ايان  اسات مندی از هدف ارتباط نیازمند انت ال معنای ذهنی خود به ذهن مهاطب برای بهره

ارتبااط میسار نهواهاد     مهم جز با فراهم آوردن يک نظام معنايی واحد و مشترک بین اجزاء
ايان زباان اسات     درواباع هاست، ساناز ارتباط ان سهن کههنیامی(. 2351 ،دوست رهاشد )

غرياب، ياا برياب     يکاديیر سازد و نهاد آدمیاان را باه   ها را بربرار میکه تعام  میان انديشه
ز باا  یا از مراجعاان و ن یا باه ن  يیگاو پاساخ ند مرجاع و  يبا فرا یشناسزبانعلم  یدگیتن .کندمی
 صارفاً ت کاه زباان   یر بدان جهت اسا يد یاساس یهاپژوهشو  یانواو مطالعات انسان یهمه
(. جايیاه زبان در دو بعد ملفوظی 2354 ،ب() نشاطمعناست )ان یست؛ بلکه بنیمعنا ن یالیو

 شاناختی  پديادار هاای هرمناوتیکی و   ی ذهان و زباان در برداشات   تر رابطهو مفهومی و مهم
 ی ارتباطی انساان باا هساتی و جهاان    بسیار مهم است و بسیاری از دانشمندان، زبان را دريچه

هاای پیراماون خاود را درک    ها و موبعیات آدمی محرک (.2375 رضوی،) کنندبلمداد می
هاا  کناد و ن شای از آن  را دريافت، احسا  و تعبیر و تفسیر می هاآنکند؛ بدين معنی که می

پیاام در الیاوی ارتبااطی عااملی مارتب  باا        کهاينآورد. به جهت در ذهن خود به وجود می
ی ادراک در مؤثر است، مسئله هاآنمحرکی بر هردوی  عنوانبهو  پیامی گیرنده و فرستنده

 .(2359 ارتباطات مهم و درخور بررسی است )الوانی،
اسات کاه از محتاوا و معناای      رمزگشاايی رويکرد هرمنوتیکی به فرايند مرجع، آن عم  

به معناای  گردد در بالب پرسش ارائه می وهای مراجع است که همان عالئم و نشانه –ظاهر 
ی مرجاع و ايجااد   . مصااحبه رساد مای است  يابیپاسخکه تشهیص نیاز و  نهفته و مکنون آن

 نشااط ) شاود میهیذر زبان حاص  و رسیدن به دريافتی مشترک، از ر دوسويهکنش ارتباط 
گشاايی از نیااز مراجاع در    ترين فرآيند مصاحبه بهش مرجع رمزبنابراين مهم ؛(2354 ،ب()

اسات. ايان    هاسؤال از کاربر و رسیدن به فحوای نیاز پس از تحلی  پاسخ گریبالب پرسش
هرمنوتیک  طورمعمولبه (.2351 ،دوسترها) نامندفرايند را هرمنوتیک در بهش مرجع می
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 .(2375 رضوی،کنند )میر ی  نوشتار و گفتار تعبيا تأوير یتفس ینظريهرا فن و هنر و 
اوت نظاام  تف ،و کتابهانه ملی ايران انجام شده است که در سازمان اسناد وهشژدر اين پ

از مادل  باا اساتفاده   حبه مرجع با رويکرد هرمناوتیکی و  معنايی کتابداران و کاربران در مصا
 درکمیازان   سانجش  هدفبا است. اين پژوهش  شدهبیان  2مفهومی هرمنوتیک شاليرماخر

 میازان  .اسات  دار در مصاحبه مرجاع کتابپاسخ  کاربر از درکمیزان  وکاربر  نیازکتابدار از 
 درک کااربر از  میازان  چ ادر اسات    کاربر در زماان مصااحبه مرجاع    نیازدرک کتابدار از 

 طاور ايندر همین زمینه فرضیه پژوهشی  چ در است  پاسخ کتابدار در زمان مصاحبه مرجع
ران از مفهاوم پژوهشای ماورد پرساش کاارب     بین درک کتابداران و کاربران  شود کهبیان می

 دارد.ن تفاوت معناداری وجود

 اماا  کناد مای ان از مصاحبه مرجاع اساتفاده   کتابدار مرجع برای درک نظام معنايی کاربر
زباان و درک   ازآنجاکاه بهش مرجاع صاورت نیرفتاه اسات.      تبیین پارادايم هرمنوتیک در

نظاام   تفااوت باه   پاژوهش معنای سؤال در مصاحبه مرجع مهم است، به همین دلیا  در ايان   
ملای   و کتابهاناه ساازمان اساناد   باا رويکارد هرمناوتیکی در    عنايی کتابداران و مراجعان را م

 جهات يان ازادر نظام ارتباطاات، اهمیات ارتبااط     است. شدهپرداختهجمهوری اسالمی ايران 
 درک شاود چنانچاه   یدرسات باه که مفهوم پیام يا اطالو فرستنده به گیرناده   شودمیپررنگ 

. نظاام  شاود مای دريافات   یخاوب باه هت نظام معنايی فرستنده باشد پیام نظام معنايی گیرنده ج
 مشااهده بابا  ی مهتلاف کتابهاناه   هاا بسامت و مراکز اطالعاتی در  هاکتابهانهارتباطات در 

 کنناده مراجعاه به مصاحبه مرجع اشااره کارد. در مصااحبه مرجاع      توانیماست از آن جمله 
و کتابادار مرجاع باياد     کندمیدرخواست کمک  برای نیاز اطالعاتی خود از کتابدار مرجع
و پژوهش حاضر بارای   کننده به گفتیو با او بپردازدبرای روشن شدن نیاز اطالعاتی مراجعه

هاا  پاژوهش  گوناه ايان تاا چاه انادازه     کاه ايان  وتشهیص اهمیت موضوو در مصاحبه مرجع 
را  هاا آنکماک کنناد و    انکنندگمراجعهتوانند به و تا چه اندازه کتابداران می اهمیت دارد

مرجاع  مراجعان از خدماتی که کتابداران  میزانکنند و يا تا چه تشويق به استفاده از کتابهانه 
 .اطالو دارند دهند،میارائه 

هاای موجاود   کمک به مراجعان در استفاده از کتابهانه و مجموعه کتابداروظیفه اساسی 
اساات کااه  سااؤالی دم اول تشااهیصکااار بااا مراجعااان در باا اساات. کلیااد اساساای   آن در

مصااحبه  » بانام. اين فرآيند در حرفه کتابداری يافتن پاسخ بر آن استد کننده درصدهمراجع

                                            
1. Schleiermacher 
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زمانی متفاوت است. بهاش   بافاصلهمصاحبه مرجع دارای دو بهش  .شودشناخته می «مرجع
و بهاش  کناد  را به طرح کام  پرسش تشويق می کنندهمراجعهم دماتی که طی آن کتابدار 

هاناه  پايانی که طی آن کتابدار بارای برباراری ارتبااط باین پرساش و ماواد موجاود در کتاب       
کناد باه داليا     اظهاار مای   (2355) 2سکات  (.2375 )جهاودا،  ساازد را مطرح مای  هايیسؤال

آگااهی  بیان کنند که به دنبال چه چیازی هساتند و راه    روشنیبهتوانند مهتلفی کاربران نمی
نیااز   هر جستجويی . واضح است بب  ازاستای اطالعاتی آنان مصاحبه مرجع نیازه يافتن از

بناابراين فرآيناد    ؛گیردحین مصاحبه مرجع صورت می اطالعاتی بايد روشن شود، اين عم 
 ،کاتس ) کناد کاربر را به صحبت کردن تشاويق  انجام شود تا  ایگونهبهمصاحبه مرجع بايد 

کناد  مطارح مای   کنندهمراجعهکه  سؤاالتیاولیه اغلب شک  . (2355 ،سپهربه ن   از  ؛2555
ها ممکن است پیامی غیر کاما   پرسش گونهاينبرای  است. کنندهگمراهمبهم يا  غیر کام ،

احتماال   .بیانجامد های بعدی فرآيند مرجع به خطاهای بیشتريا نادرست تعیین شود و در گام
اشد، اما برای تعبیر پیاام و ياا بارار دادن    کام  و درست ب خودخودیبهدارد در مواردی پیام 

کتابادار بارای روشان سااختن      و بافتی درست به اطالعاات بیشاتری نیااز باشاد.     درزمینهآن 
ای موساوم باه   پرسش يا به دست آوردن اطالعاات اضاافی الزم دربااره آن از فان مصااحبه     

کنناده  دار و مراجعاه بین کتاب دوجانبهگفتیو بیانیر ارتباطی  اصطالح جويد،گفتیو بهره می
شاود.  کننده، روی پرسش نهايی توافق مای از طريق مبادله کالم بین کتابدار و مراجعه است.

شود و هم اطالعات بیشتری که بتواند در جساتجوی  طی مذاکره هم پیام درست گزينش می
ی گويی به ساؤاالت رآيند مرجع تنها پاسخف. (2375ديانی،) آيدمی دست به باشدجواب مفید 

ای گاردد، بلکاه شاام  مراحا  اولیاه     شاود را محادود نمای   که از سوی کاربران مطارح مای  
 گوناه ايان . بیشاتر بارار دهناد    موردبررسیود که کتابداران همراه با کاربران پرسشی را شمی

. در شاود نامیاده مای  برای پاسهیويی به نیاز اطالعاتی کااربر، مصااحبه مرجاع     وشنودگفت
دار شام  مشهص کردن ماهیت، م دار و سطح اطالعات و بالاب  مصاحبه مرجع هدف کتاب

اين کتابدار بايد میزان اطالعات کااربر را  بنابر ؛کاربر است موردتوجهو يا اطالعاتی مناسب 
 .در زمینه مورد جستجو ارزيابی نموده و همچنین دالي  ت اضای اطالعاتی او را متوجه شاود 

که منظور آن چیزی اسات   به ارتباط شفاهی بودهترين عناصر در مصاحبه مرجع مربوط مهم
منجار باه درک صاحیح ت اضاا      درنهايات و  شدهشنیدهکه توس  کاربر و کتابدار گفته و يا 

کساب   آمیاز بار چهاار بسام اسات:     بواعد مصاحبه موف یات  (.2355)شريف م دم،  شودیم

                                            
1. Katz 
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طالاب در چاه   اسات، درک اينکاه م   موردنیااز ترين اطالعاات دربااره آنچاه    بیشترين و دبیق
هاای کلیادی، حفاک ياک     سطحی و چه م دار نیاز است، تکمی  مصاحبه و رسیدن باه داده 

 (.2355، به ن   از سپهر ؛2555 ،کتس) پرسدمیرابطه خوب با فردی که پرسش را 
. گويناادماای 2معناشناساای ،انسااانیهااای زبااان ی معااانی دربررساای و مطالعااهبااه دانااش 

جستجوی کشف چیونیی کارکرد ذهن  .استو معنا  واژه یان، بررسی ارتباط مديیربیانبه
انسان در درک معنا از راه زبان است، ضمن اينکه نبايد در فرايند آفرينش معناا در ماتن ساه    

، فرايند تأوي  و یان اين سه افقفتیو مافق معنايی نويسنده، متن، خواننده را ناديده گرفت. گ
معناشناسای اطالعاات    .سازدکه آفريننده معناست و جهان متن را می آوردتفسیر را پديد می

و ياا فارد    شاود میارسال  آنچه“. دريافت شده باشد”نه چیزی که “ کشفباب ”چیزی است 
 ،ياا تفسایر کناد    کناد از آن درک فارد تاالش مای    آنچاه کند معنا نیسات، بلکاه   دريافت می

ی ذهنای  ی فلسفه معت د است معنا باه سااب ه  فعال در حوزه راس  (.2355معناست )صمدی، 
شود، چیزی اسات  در نظر گرفته می هاواژهمعنايی که برای  ديیرعبارتبهفرد بستیی دارد. 

نای  ی ذهکه فرد با آن آشنايی دارد. وی معت د است معنای يک نام ياا واژه باه اينکاه سااب ه    
و  رساانی اطاالو اناش  د .دهد چیونه باشد بستیی داردبرار می مورداستفادهفردی که آن را 

با اظهارات و تجلیات انساانی معنااداری ساروکار دارد کاه باياد       سويکآن از  یهاشاخص
م والت  یکننده فهم؛ و از سوی ديیر، اين عام  عاملی فهم کننده فهمیده شود یواسطهبه

 هاا آنباياد باه    برد کهمیهايی به سر ها و نیرشای از معانی، ارزشمجموعهانسانی خود در 
به لحاظ هرمنوتیکی، ذهن شناسنده و واجاد م اوالت پیشاینی، ذهنای اجتمااعی       .توجه شود

انفارادی کاه باه شاک  اجتمااعی و از طرياق ارتبااط تح اق          صاورت باه است و شناخت ناه  
 هرلحظاه دارای اين خصیصه هام هسات کاه در    عالوه بر اجتماعی بودن،  شناختپذيرد. می

 ،)الاف(  )نشااط بناابراين جهاانذ ذهانن شاناخت      ؛تااريهی بارار دارد   یتجرباه تحت تأثیر 
2354.) 

پردازد و چیونیی دريافت معنا می« فرايند فهم يک اثر»دانشی است که به  1هرمنوتیک
و آثاار هناری را بررسای    های گوناگون هستی اعم از گفتار، رفتار، متون نوشاتاری  از پديده

دانش هرمنوتیک به دنبال يافتن پاساهی بارای ايان پرساش اسات کاه آياا روش و        . کندمی
کاارگیری  راهکاری وجود دارد تا خوانندگان يک متن و يا بینندگان يک اثر هناری، باا باه   

                                            
1. semantics 
2. hermeneutics 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87
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درک  کاه ايان آن روش، به دريافت معنای ثابت و مشهصی از آن اثر يا متن دست يابند؛ يا 
 هرمنوتیاک  (.2371 )احمادی،  هم هر مهاطبی مهتص اوست و با ديیاری تفااوت دارد  و ف

هار   دهاد زيارا اثار   هنر تفسیر است. بدين دلی  که دستورالعملی برای تفسیر ماتن ارائاه نمای   
ی ريشهتاريهی  ازنظر .(1557، 2آبوالداست ) فردمنحصربههنرمند )نويسنده( يک دستاورد 

اسات و  « تفسایر کاردن  »باه معنای   است که  شدهگرفته« هرمنويین»يونانی فع   ازهرمنوتیک 
شااود. افاات ماایدر آثااار فالساافه باسااتان ياساات کااه )تفساایر( « هرمنیااا»صااورت اساامی آن 

ی هاا رابطاه  رساان يوناانی  خدای پیاام « هرمس»و « هرمنوتیک»سنتی میان  طوربهانديشمندان 
حل ااه »در میااان انديشاامندان آغااازين،  .(2555، 1بلچاار) کنناادلفظاای و معنااوی برباارار ماای

وابستیی مت ابا  فهام    های آن و نیزوابستیی مت اب  فهم ک  يک متن و بهش« هرمنوتیکی
ديیاری از   شد. در آثار هايادگر، ناوو  دهنده آن هستند، تل ی میکه تشکی  3سنت و متونی

يافات. پاس از   حل ه هرمنوتیکی در تصديق وابستیی مت اب  فهم جهان و خود فهمی ظهاور  
 ازنظار رخ داد.  4گاادامر  با کتاب ح ی ت و روش ترين توسعه نظريه هرمنوتیکر مهمهايدگ
 شاراي  ، دارای ارتباط مت ابا  وابساته باه يکاديیر هساتند. از طرياق       خواننده و متن ،گادامر

هاا  به امتزاج افق توانمیگیرد، گفتیويی که میان خواننده و سنت مربوط به متن صورت می
(. ايان رويکارد از ساوی    2355يابد. )لنیهاوسان،  که از طريق آن فهم تح ق می يافتتدس

گرايان بر اين باورند کاه ماتن، معناايی    گرا به چالش کشیده شد. عینیتعینیت پردازاننظريه
 (.2355باه دسات آورده شاود )گاائینی،      شاده کنترلهای تحلیلی دارد و بايد از طريق روش

را باه   شااخص ايان ساه    آنچهاست.  يافتهبواممتن، مؤلف و مفسر  شاخصهرمنوتیک از سه 
تفساایر( اساات و تأوياا  همانااا فهاام معنااای مااتن اساات. ) تأوياا کنااد، ماارتب  ماایيکااديیر 

ی آن و مؤلاف و مفسار   است که ماتن باعاده   ضلعیسههرمنوتیک يک ساختار  ديیربیانبه
ی مرکزی نیز فهام اسات. باا در نظار     تأوي  و ن طه ضلعیسه. کانون اين اندآناضالو ديیر 
محور و ، مؤلفمحور متنی تأوي  توان از سه شیوههرمنوتیک، می ضلعیسهداشتن ساختار 

کوشاد  گر می، متن در مرکزيت برار دارد و تأوي 9محوریمفسرمحور سهن گفت. در متن
ی ماتن  با روش دستوری يعنی شرح لغات، نکات دستوری و ارجاعات فنی و تاريهی، معناا 

                                            
1. Abulad 
2. Bleicher 

 .رابطه لفظی و معنوی است منظور 3.
4. Gadamer 

 .در بعضی متون به اوبژه محوری معروف است 9.
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گار  محور، ن ش بارز از آن مؤلف است. در اين شیوه، تأوي را دريابد. در هرمنوتیک مؤلف
ا نیاز باه کاار گیارد؛ يعنای از راه      شاناختی ر عالوه بر تفسیر دستوری، بايد تفسیر فنی يا روان

زيساته اسات، باه    هاايی مای  در چاه دوره و زماان   کهاينزندگینامه و آثار مؤلف و  یمطالعه
اثار مؤلاف( را درياباد. در هرمنوتیاک     ) ماتن هاا معناای   ت او پی ببرد و به کماک ايان  ذهنی

گار ن اش   ی غالب تأوي  بدل شاده اسات، تأويا    که در دوران معاصر به شیوه 2مفسرمحور
شود و بديهی است کاه داناش، بیانش،    که متن با تأوي  او زنده می ایگونهبهاصلی را دارد، 

گر است که در دريافت معناای ماتن،   عی و حتی جنسیت تأوي شناسی و موبعیت اجتماروان
شود. ن ش مفسر در تأوي  متون، به حدی است کاه او حتای   کننده محسوب میعاملی تعیین

بادر است معنای متن را از خود  بساچهرا از متن خلق کند و  ایتازهتواند معنا يا معناهای می
وياژه، هرمنوتیاک را متضامن کشااکش میاان      ، باه بااره درايان مؤلف نیاز بهتار درک کناد.    

از  جزئای تواناد  محوری خود میاند که البته مؤلفبلمداد کرده محوریمحوری و مفسرمتن
ی ذهان و عما  مؤلاف    اندوختاه  و ، ماتن دساتاورد  هرحالبه چراکهمحوری تل ی شود، متن
 .است

داناد و باه لازوم    محاوری مای  ديلتای نیز همانند شاليرماخر، محور هرمنوتیک را مؤلاف 
اسا  تفسیر، معت د است. او عاالوه بار تفسایر دساتوری و      عنوانبهرسیدن به ذهنیت مؤلف 

های خاالق  که به فهم ذهنیت و انديشه بینی مؤلفهای فرهنیی، فکری و جهانادبی به زمینه
کناد نیاز توجاه دارد و ايان امار يکای از ماوارد اخاتالف هرمنوتیاک او باا           اثر کماک مای  

در نظر هايدگر، فهم متن بازسازی ذهنیت مؤلف و نفوذ در دنیاای فاردی   . اخر استشاليرم
گیاريم.  ی فهم متن، ما خود در امکاان وجاودی جديادی جاای مای     او نیست، بلکه در سايه

درباره فهم داريام. فهام ماتن     ترپیشهدف تفسیر متن آشکار کردن پیش فهمی است که ما 
وجودی مفسر است و در پرتاوی فهام متاون،     هایکانامدر اص  آشکار شدن بیشتر توان و 

افزايد. مفسر در مواجهه با ماتن، معناايی را   وجودی خويش می هایساحتمفسر بر امکان و 
شود، منتها در تعام  مفسر با ماتن  افکند و نهستین فهم بدين ترتیب حاص  میبه متن فرا می
هاای مفسار و ماتن    هاا و تعادي   افکنای فهم( نهايی حاص  فر) معناو  شودمیاين معنا تعدي  

شود. در اين جهات،  هرمنوتیک مح ق می یحل هاست که در يک نیرش دوری مسمی به 
در نیاه گاادامر، بارای تأويا     . ی اشکال فهم متأثر از دنیای ذهنی و تاريهی مفسر استهمه

هرمناوتیکی  ، دور وآماد رفتکرد و به اين  وآمدرفتمتن بايد میان اجزای متن و کلیت آن 

                                            
 در بعضی متون به سوبژه محوری معروف است. .2
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کاه هماواره    گیارد درمای گويد بین متن و خواننده، يک پرسش و پاسهی گويد. وی میمی
افزايد. رويکرد ديالکتیکی فهم در نیااه گاادامر،   و بر وسعت آن می بردمی جلوروبهفهم را 

دهاد  پردازد و اجازه میی خويش به گفتیو میبدين معناست که مفسر با متون مح  مطالعه
در خا  ظااهر    موردمطالعاه معناای ماتن و موضاوو     چراکاه معنايی متن ظهور کناد،  که افق 

 .(2355 )رضوی، شودمی، بلکه در افق معنايی مفسر و عالم ظاهر شودمین

 ی فهمنظريه از است عبارت هرمنوتیک شاليرماخر، نزد در. هرمنوتیک شاليرماخر
ز را از فهم متون به فرايند ان الب کوپرنیکی او در هرمنوتیک، تمرک (.2355 )رضوی،

درک خود از متن تغییر داده است. او يک سؤال اساسی پرسید: چیونه درک ممکن 
تفسیر از عم  درک، شاليرماخر حوزه مست    اجرایباب جدا کردن عملکرد  با است 

 برای امکان درک ايجاد کرد. کافی والزم  های نظری در شراي جديدی از پژوهش
 است شدهتشکی  ،اندشدهتنظیمهای تفسیری هايی که در فعالیتتورالعم هرمنوتیک از دس

 بلمداد طبیعی امری متن فهم هرمنوتیک، از سنتی تل ی در که معنا بدين .(2575، 2)وست

 طبیعی امری را بدفهمی شاليرماخر .کردمی ايفا آن در کمکی ن ش و هرمنوتیک شدمی

 درک غل  را مطالب انسان ،طورمعمولبه که دکر اعالم بار اولین و برای دانستمی

 از .گرفت ياری هرمنوتیک از بايد متن و مطالب درست درک ابتدا برای از پس .کندمی
بدفهمی در تمامی مراح   چراکههمان آغاز تالش برای فهم است.  از هرمنوتیک ،نظر اين

مند برای ی بواعد روشمجموعه« هنر تفسیر» عنوانبهوجود دارد و بنابراين هرمنوتیک 
تواند به بس  می همآنکه  وجه ديیر هرمنوتیک شاليرماخرجلوگیری از بدفهمی است 

را از مرز نوشتار و انحای  هرمنوتیکی شناخت تاريهی کمک کند، اين است که حوزه
 (.2355 )رضوی،آن فراتر برده و گفتار و سهن را نیز مشمول آن دانسته است 

، خوانناده در دو  کناد مای هاای ياک گفتیاو م ايساه     او خواندن يک متن را با ديالوگ
مااخر  هرمنوتیک شاالير   متن. کنندهدريافت عنوانبهنويسنده و  عنوانبهبهش حضور دارد: 
. تفسیر دستوری شام  درک متون شناختیروان: تفسیر دستوری و تفسیر شام  دو جز است

های زير اشاره او در تفسیر دستوری به روش زبان مشترک است.که نیاز به درک کلمات و 
ياک کا     صاورت باه : واژگان، معانی واژگان در زمان استفاده نويسنده که ايان دو  کندمی

شناختی تفسیر شام  ورود باه ذهان   يک بهش درک شود. جنبه روان عنوانبهاست که بايد 
 ماوردنظر بارای درک مفهاوم   شاناخت هادف نويسانده اسات.      چناین هام خالق نويسانده و  

                                            
1. West 
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نويسنده بايد به هدف شهصی نويسنده از نوشتن متن و مفهومی کاه بارای آن ماتن در نظار     
هاای پیشایويی وابساته اسات کاه باا اصاطالحات        گرفته است، توجه شود. اين نظر به روش

مفهاوم   وسایله باه تاوان توضایح داد.   ، میاندشدهاستفادهخاص و جمالتی که در ساختن متن 
. بار  سااخت نويسنده مرتب  اسات از ناو   توان شهصیت و شرايطی را که با متن شیويی میپی

 يیآشانا  نويسنده و دوران تاريهی او باشد. بازندگیاسا  نظر شالير ماخر؛ مفسر بايد آشنا 
هااای زناادگی و تاااريهی نويساانده شاارط الزم باارای اسااتفاده از روش تفساایر       از زمینااه
ای را کاه  شاالير مااخر، بازتولیاد فضاای ذهنای      ،ديیار  .(1551، 2)روت شناختی استروان

زمااان تفساایر دسااتوری و تفساایر اساات، از طريااق عماا  هاام بااردهماایمؤلااف در آن بااه ساار 
گیاری از بواعاد   داند. تفسیر دستوری يا زبانی مشتم  بر فهام ماتن باا بهاره    شناختی میروان

شناختی ياا فنای   تفسیر روان های تعبیر و سبک نیارش نويسنده است ولفظی و ادبی و بالب
آفرينای فضاای ماتن در نیااه     بااز  .فرديات اوسات   اصاطالح باه درک ذهن و نیت مؤلاف و  

و درک فرديات مؤلاف و صااحب اثار     « مواجهاه باا ذهنیات مؤلاف    »شاليرماخر، از طرياق  
بر درک فرديت ديیری مشتم  اسات و اگار چناین     فهمی هر، رویازاين. گیردمیصورت 

 .(2355 )رضوی، کندنظر بییريم، هرمنوتیک ماهیتی عام پیدا می فهمی را مسلس  در
روش  باا کاه   "زبان و هرمنوتیاک در فرايناد مرجاع   "با عنوان  ایم الهدر ( 2354) نشاط
. ارتباااط میااان اساات شاادهانجااامارتباااط هرمنوتیااک در فراينااد مرجااع  باهاادف ومااروری 
 رساد مای و به اين نتیجاه   داندمیامر گاد ینزديک به مدل گفتیورا و کتابدار  کنندهمراجعه

کاه باا پاساخ بطعای باه       کناد مای بربارار   خوراندیپس ایرابطهبا کتابدار  ه کنندهکه مراجع
تادريجی   صاورت بهمرتب  است بنابراين، فهم متن  يابیپاسخپرسش، پیشرفت يا پسرفت در 

 .کام  پاسخ داده شود طوربه ه کنندهپرسش مراجعبه تا  يابدمیافزايش 
هرمناوتیکی   شناسیروشارائه  "با عنوان  ایم الهدر  (2352) رزگار محمدی و ديیران

هاادف از اياان پااژوهش را تاادوين ماادلی    "و مشاااوره درمااانیرواندر الیوسااازیباارای 
 درماانی روانحاوزه مشااوره و    وياژه باه برای تح ی ات حوزه علاوم انساانی و    شناختیروش
ای الیوسازی درمانی بر اسا  سنت و منابع بومی فاراهم  که مدلی هرمنوتیکی را بر داندمی

روش هرمنوتیاک و   اساا   برتا  کندمیتالش نمايد. اين پژوهش در حوزه تح ی ات کیفی 
ناوينی را بارای الیوساازی فاراهم نمايااد.      شناساایروش، 1آرای گاادامر و هايادگر   وياژه باه 

                                            
1. Rutt 
2. Heidegger 
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مان وتاويی، ادغاام     کاه از طرياق چارخش هرمناوتیکی و دياالوگی      دهاد میپژوهش نشان 
در اين پژوهش سه . دهدمی، فهم رخ هاافقو درنتیجه ادغام  گیردمیمتفاوت شک   هایافق

 هاای فهام باا آگااهی از پایش    گار است. تأويا   شدهدادهافق عام ، مؤلف و مفسر تشهیص 
افاق   عنوانبهتح یق  کنندگانشرکتيا تجربه زيسته  موردنظرمتن  خويش و اف ش وارد فهم

 ترغنیمرحله وارد تفسیر و رويکردهای گوناگون برای  ازاينپس. پژوهشیر شودمیلف مؤ
در چارخش   هاا افاق میاان ايان    رویپاس . پژوهشیر باا پایش روی و   شودمیشدن فهم متن 

بارای تح ی اات    شناسای روشاين پاژوهش ناوعی   . رسدمیهرمنوتیکی به فهم و معنای متن 
 بنیادی است.

رويکردهای معناگرا در مطالعات علوم اجتمااعی  "له خود با عنواندر م ا (2355) گائینی
هدف ايان پاژوهش را چیاونیی تاأثیر تحاوالت روشای و        "و مطالعات سازمان و مديريت

تحلیلی و با مراجعه باه مناابع    -با روش توصیفیکه  کندمیمعرفتی در مطالعات سازمان بیان 
والت روشای و معرفتای در مطالعاات    بهشای از تحا  در اين پژوهش  اصلی انجام داده است.

کاه در   رساد مای باه ايان نتیجاه     و کناد مای سازمان از دريچه رويکرد معناگرايی را بررسای  
ماتن مکتاوب ماورد     مثابهبهمطالعات سازمان و مديريت نیز سازمان و رفتارهای وابسته به آن 

شناسای ساازمان   فهم و تفسیر از سوی پژوهشیران برار گرفت و در اين رويکرد بود که تبار
 ن ش مهم در فهم و تفسیر سازمان مورد تأکید برار گرفت. عنوانبه

 ن درنسای اسکويکارشناسی ارشد خاود از دانشایاه    نامهپايان( در 1521) 2ويندی روندی
 "نويسانيک تجربه فهرست عنوانبهشناسی تعیین موضوو مطالعه پديده"با عنوان  1میلواکی

تجربیاات   هرمنوتیاک باا رويکارد باه     پاژوهش  . در ايان ته استبه بررسی هرمنوتیک پرداخ
ترين موضاوعات مارتب  باا    يکی از مهم عنوانبهفهرست نويسان درباره تعیین موضوو کتب 

 .است برارگرفتهايشان مورد ارزيابی 
در اين م اله سعی بر آن است که با تبیین نظام معنايی و هرمنوتیک، به تطبیق اين شااخه  

 بپردازيم. دانش شناسیلم اطالعات و در ع دانشاز 

                                            
1. Wendy Rondeau 
2. University of Wisconsin Milwaukee 
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 روش پژوهش

درصدد دريافت پاسخ متنی است که در سؤال وجاود دارد و   که استمؤلفی  عنوانبهکاربر 
ه، در ايان م الا   اسات.  شاده گرفتاه مفسر و تأوي  گر مصاحبه مرجع در نظر  عنوانبهکتابدار 

زيارا کتابادار    اسات  شاده دهاساتفا  محاور مؤلفاز ساختار  ی پژوهشهاسؤالطبق اهداف و 
معنايی مؤلف که همان کاربر است، نزديک شود و ايان مهام باا مصااحبه      نظامبهخواهد می

هايی در موضوو مربوطه و ياا  زمینهافتد تا کتابدار متوجه شود کاربر چه پیشمرجع اتفاق می
از طرياق تفسایر    گاردد  و مای  به دنبال چه اطالعاتی دبی اًچه اطالعاتی در آن زمینه دارد و 

نوو اين تح یق از  معنايی کاربر نزديک کند. نظامبهنظام معنايی خود را  شناختیروانفنی و 
بارای گاردآوری اطالعاات از     و اسات باا رويکارد تحلیلای    روش پیمايشای  کاربردی و باه  

 در نظار صااحب باا چناد نفار     اين پاژوهش روايی است.  شدهاستفاده مح ق ساختهپرسشنامه 
شناسای کاه مطالعااتی بار روی نظاام معناايی و هرمنوتیاک        علم اطالعاات و داناش   یزمینه
باا اساتفاده از پرسشانامه کاه باه تعادادی از کااربران        نیاز  پاياايی آن  و  سنجیده شد اندداشته

 spss افازار نارم سازمان اسناد و کتابهانه ملای اياران و کتاباداران آن داده شاد و ساپس در      
روی  ماوردنظر  هایداده آوریجمعبرای  ، محاسبه گرديد.593/5 با ضريب آلفای کرونباخ

که در چهار سالن موضوعی  و کاربران سازمان اسناد و کتابهانه ملی کتابداران مرجعجامعه 
شام  پنج نفار کتابادار بهاش موضاوعی      پژوهشجامعه  .استفاده شده است ،حضور داشتند

معه کتابداران است و باه  بداران برابر با جاکتابهانه ملی است که به دلی  جامعه کم نمونه کتا
جامعه پژوهش شاام  کااربران باا     چنینهماز روش سرشماری استفاده شده است.  اين دلی 

مدرک کارشناسی ارشد و دکترا چهار سالن موضاوعی کتابهاناه ملای اسات کاه باه تعاداد        
 45ايان تعاداد   است کاه از   نفر 317طبق جدول مورگان  پژوهش. نمونه باشندیمنفر  5591

تا اسافند   2353 از آبان چهارماههزمانی  یبازهتصادفی در  گیرینمونهنفر به پرسشنامه طبق 
از چهاار ساالن موضاوعی     شدهگردآوریهای داده وتحلی تجزيهبرای . اندداده پاسخ 2353

ا  پی ا  ا  استفاده شاده   افزارنرمبهش تهصصی کتابهانه از آمار توصیفی و استنباطی 
 روش پژوهش آورده شده است: مدل زيردر است. 
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 مدل مفهومی فرايند مصاحبه مرجع با رويکرد هرمنوتیک شاليرماخر

م: پژوهشهایافته
نیااز  از کتابادار  درک پرساش اول پاژوهش کاه    آمار توصیفی در خصاوص   وتحلی يهتجز
 است. شدهدادهنشان  2در جدول است در زمان مصاحبه مرجع  کاربر

منظت ماعنتی مدرماصتبه ماجع مبتمرویکجدمهجانوتی مازمدیمگتهمکتتبماران.م1عمولم

 میانیین % گويه رديف

 %1/19 مفهوم واژه خاص کاربر درک 2
 %5/13 درک هدف کاربر 1
 %79 درک نیاز اطالعاتی کاربر 3
 %79 درک سطح نیاز اطالعاتی کاربر 4
 %72 کاربر موردنیازبرآورده کردن م دار اطالعاتی  9
 %1/99 درک کتابدار از نیاز اطالعاتی کاربر با اولین توضیح 1
 %5/91 سؤالدرک کتابدار از نیاز اطالعاتی کاربر با اولین  7
 %1/12 آشنايی کتابدار از ماهیت موضوو مورد جستجو کاربر 5
 %3/13 سطح اطالعات ببلی کاربر از موضوو مورد جستجو 5
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 میانیین % گويه رديف

 %3/14 سؤال کاربر با نیاز اطالعاتی کاربر مطاب ت دريافت کتابدار از 25
 %1/15 نیاز اطالعاتی کاربر رفع 22
 %75 توس  کتابدار در جريان مصاحبه از کاربر سؤال سازیشفاف 21
 %1/71 رضايت کاربر از کتابدار 23

چناین نتیجاه گرفات کاه      تاوان یم ،2شماره در جدول  آمدهدستبه هایيافتهبا توجه به 
 یهاا شاخص یاندر مبیشترين حد : 2 بداران کتابهانه ملی جمهوری اسالمی ايران،کتا ازنظر

 .اسات  %75سؤال کاربر در جريان مصاحبه مرجع با میانیین  یسازشفاف مربوط به شاخص
مربوط به شاخص درک نیاز کاربر با اولین سؤال کتابدار  هاشاخصکمترين حد در میان  :1

 است. %5/91با میانیین 
آمار توصیفی در خصوص پرسش دوم پژوهش که درک کاربر از پاساخ   وتحلی يهتجز

 است. شدهدادهنشان  1کتابدار در زمان مصاحبه مرجع است در جدول 

 نظت ماعنتی مدرماصتبه ماجع مبتمرویکجدمهجانوتی مازمدیمگتهمکتربجان.م2عمولم

 میانیین % گويه رديف
 %59 رجع برای رفع نیاز اطالعاتیدر میان گذاشتن سؤال اصلی با کتابدار م 2
 %9/15 شده کاربردهبهخاص  یواژهدرک کتابدار از مفهوم  1
 %7/15 درک کتابدار از هدف کاربر 3
 %5/75 درک کتابدار از سطح نیاز اطالعاتی 4
 %2/13 درک کتابدار با اولین توضیح کاربر 9
 %7/12 درک کتابدار با اولین سؤال کاربر 1
 %5/75 کردن سطح نیاز اطالعاتی برآورده 7
 %71 موردنیازبرآورده کردن م دار اطالعات  5
 %5/17 آشنايی کتابدار مرجع با ماهیت موضوو مورد جستجو 5
 %2/15 سطح اطالعات ببلی کتابدار از موضوو مورد جستجو 25
 %5/71 نیاز اطالعاتی ازمرجع  کتابداردريافت  22
 %4/71 تی توس  کتابدار مرجعکردن نیاز اطالعا برطرف 21
 %9/74 رسیدن به پاسخ دلهواه 23

چناین نتیجاه گرفات کاه      تاوان یم ،1شماره در جدول  آمدهدستبه هایيافتهبا توجه به 
مرباوط باه    هاا شااخص بیشترين حد  (2کاربران کتابهانه ملی جمهوری اسالمی ايران:  ازنظر
کمتارين حاد،    (1؛ اسات  %59باا میاانیین   گذاشتن سؤال اصالی باا کتابادار مرجاع      یاندر م

 است. %7/12با میانیین  کاربر سؤالشاخص درک کتابدار با اولین 



 نامه مطالعات دانش شناسیفصل

 

ال
س

 
وم

د
، 

ره 
شما

7
ن 

ستا
 تاب

،
59

 

 

44 

منظت ماعنتی مدرماصتبه ماجع مبتمرویکجدمهجانوتی مازمدیمگتهمکتربجانمومکتتبماران.م3عمولم

 رديف گويه همبستیی معناداریسطح 

 2 کاربر و کتابدار ازنظرشده  کاربردهبهخاص  یواژهدرک کتابدار از مفهوم  135/5 552/5
 1 درک کتابدار از هدف کاربر 555/5 552/5
 3 کتابدار برای رفع نیاز اطالعاتی ادر میان گذاشتن سؤال اصلی کاربر ب 245/5 353/5
 4 برآورده کردن سطح نیاز اطالعاتی 153/5 552/5
 9 موردنیازبرآورده کردن م دار اطالعات  135/5 552/5
 1 درک کتابدار با اولین توضیح کاربر 794/5 552/5
 7 درک کتابدار با اولین سؤال کاربر 757/5 552/5
 5 آشنايی کتابدار مرجع با ماهیت موضوو مورد جستجو 553/5 552/5
 5 از موضوو مورد جستجوو کاربر سطح اطالعات ببلی کتابدار  199/5 254/5
 25 نیاز اطالعاتی ازمرجع  کتابداردريافت  715/5 552/5
 22 درک کتابدار از سطح نیاز اطالعاتی 775/5 552/5
 21 برطرف کردن نیاز اطالعاتی توس  کتابدار مرجع 191/5 552/5
 23 رضايت از مصاحبه مرجع 757/5 552/5

پرسشانامه کااربران و کتاباداران     هاای شااخص ، هماه  کاه باین   دهاد نشاان مای   3جدول 
رابطاه معنااداری باین نظاام معناايی      هاا  شااخص  یهماه در  ینچنا هم. همبستیی وجود دارد

اصالی باا    ساؤال در میاان گذاشاتن   " (2 در دو متغیار:  جزبهکتابداران و کاربران وجود دارد 
باین  ايان اسات کاه     یدهناده نشاان کاه   <p 59/5 با "کتابدار مرجع برای رفع نیاز اطالعاتی

 معناادار رابطاه   احبه مرجع با رويکرد هرمنوتیکديدگاه کتابدار و کاربر در نظام معنايی مص
 59/5 باا  "سطح اطالعات ببلی کتابدار و کاربر از موضوو مورد جساتجو  " (1 .دوجود ندار

p> باین ديادگاه کتابادار و کااربر در نظاام معناايی مصااحبه        اين است که  یدهندهنشانکه
 .وجود ندارد معناداررابطه  هرمنوتیک مرجع با رويکرد

 گیر:یجهنتبحث و 
نشاان داد تفااوت معناايی کتاباداران و کااربران در       شدهارائهآماری  هایی تحل، درمجموو
با رويکرد هرمنوتیک در سازمان اسناد و کتابهاناه ملای اياران وجاود نادارد.       مرجعمصاحبه 

هرمنوتیکی در دو عام  ضعف و تفااوت معناادار در    عام  مشترک 21، در میان وجودينباا
. در میاان ابعااد مهتلاف هرمناوتیکی،     شاود مشااهده مای  نايی کتاباداران و کااربران   نظام مع

در میان گذاشاتن ساؤال    ازنظرپژوهش حاضر نشان داد که بین ديدگاه کاربران و کتابداران 
دارد باا ايان توصایف    نا کتابدار برای رفع نیاز اطالعاتی تفاوت معنادار وجود  بااصلی کاربر 
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کاربران ساؤال   ازنظرشود، اما ل اصلی با ايشان در میان گذاشته نمیکتابداران سؤا ازنظرکه 
کاه کااربران تسالطی     دهدیم. اين موضوو نشان شودیماصلی با کتابداران در میان گذاشته 

کاه باه دنباال     دانندینم ی اًدبخود ندارند و شايد بتوان گفت که  یبر موضوو مورد جستجو
 چه هستند.
ات ببلی کاربر و کتابادار در موضاوو ماورد جساتجو تفااوت      میان سطح اطالع ینچنهم

کاربران سطح اطالعات ببلی کتابداران بیشتر  ازنظردارد؛ با اين م ايسه که نمعناداری وجود 
عاما  پیشاین    يیدکنناده تأکتابداران است. ايان عاما     ازنظراز سطح اطالعات ببلی کاربران 

اين عاما  نشاان    ینچنهمخود ندارند.  یاست که کاربران تسلطی بر موضوو مورد جستجو
گاويی باه کااربران و    از آمادگی و سطح اطالعات کافی بارای پاساخ  که کتابداران  دهدیم
 چنین توانايی الزم در زمینه مصاحبه مرجع برخوردارند.هم

گفت که کتابدار در درک نظام معنايی کااربران تاا حادودی موفاق      توانیم درمجموو
عادم   بااوجود در حد زيادی نیااز اطالعااتی کااربر را بارآورده ساازد.       توانسته است وبوده 

تماي  کاربران به پرسش از کتابداران و شاک  نیارفتن مصااحبه مرجاع، کتاباداران در ايان       
 پژوهش از عملکرد خوبی برخوردار بودند و توانستند رضايت کاربران را به دست آورند.

 انتب 

 .12-25 ،35، کلک .خرد هرمنوتیک .(2371. )احمدی، بابک

 نی. . تهران:مديريت عمومی(. 2359). الوانی، سید مهدی

. مصااحبه در بهاش مرجاع کتابهاناه    (. 2373). جای  ادواردجنريش،  و جنريش، الین زارمبا
 ديانی. اهواز: دانشیاه شهید چمران. محمدحسینترجمه 

رساش کااوی و   مباانی مرجاع: فناون پ   (. 2375). براوناگ ، جوديث شایک  و جهودا، جرالد
فديانی، عبدالحمیاد معار   محمدحسین . ترجمه و تألیفاز منابع کتابهانه يابیپاسخ

 زاده. مشهد: آستان بد  رضوی.

. از منابع کتابهانه يابیپاسخمبانی مرجع: فنون پرسش کاوی و (. 2375ديانی، محمدحسین )
 مشهد: آستان بد  رضوی.

، انديشه دينی دانشیاه شیرازمعرفت تاريهی. هرمنوتیک و فهم  .(2355. )رضوی، ابوالفض 
37، 253-241. 

 .کتابدار . تهران:فلسفه کتابداری (.2351) .، فاطمهرها دوست
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. های تح یاق در علاوم رفتااری   روش(. 2351). سرمد، زهره؛ بازرگان، عبا ؛ حجازی؛ الهه
 تهران: آگه.

 تهران: دانشیاه پیام نور.. اصول کار مرجع (.2355علیجانی، رحیم ) و شريف م دم، هادی

 شناسیروشعلمی.  هاینظريهديدگاه معناشناختی در باب ساختار (. 2355)صمدی، هادی. 
 .55-13 ،95 ،علوم انسانی )حوزه و دانشیاه(

 . ترجمه فرشته سپهر. تهران: کتابدار.اصول کار مرجع(. 2355). کتس، ويلیام

 و مطالعاات علاوم اجتمااعی    در مطالعاات ا رويکردهای معنااگر  .(2355. )گائینی، ابوالفض 
 .59-72 ،11، شناسی علوم انسانیروشسازمان و مديريت. 

منصاور  ی ترجماه  مبانی هرمنوتیکی علوم اجتمااعی اساالمی.   .(2355. )، محمدلنیهاوسن .
 .41-7، 3، معرفت فرهنیی اجتماعی .نصیری

(. ارائاه  2352). حساین  ،احمد دوستو  ؛ حسینی، به رزان؛ کريمی، يوسفمحمدی، رزگار
مطالعااات و مشاااوره.  درمااانیروانهرمنااوتیکی باارای الیوسااازی در  شناساایروش
 .233-215، (5)3، بالینی شناسیروان
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