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Designing an Operational Interactive Model for the Selective 

Dissemination of Information (SDI) in Academic Libraries 

(Case Study: Tarbiat Modares University) 

Abstract 
The purpose of this study was to design an operational interactive model for 

the selective dissemination of information (SDI) in academic libraries. This 
research is purpose-oriented, applied, and methodically oriented. The 

statistical population of this study included all MSc students, Ph.D. students, 

and faculty members of Tarbiat Modares University in Tehran. According to 
the statistics available on the site of the university, the number of university 

faculty members was 730, Ph.D. students 3000, and MSc students 4000. Using 

the Cochran formula, the sample number of faculty members was 253, Ph.D. 
340, MSc students 350. The data-gathering tool was a questionnaire whose 

validity was confirmed by experts in information science. For data analysis, 

16Spss software and a single sample T-test were used. In this study, the 

identification and categorization of information-based dissemination services 
were first determined, then the number of 43 services identified in 7 

characteristics included: knowledge repository(7), feedback (7), Two-way 

communication(5), education (4), Search (7), Orders (7), and Knowledge 
Management (6). The average score obtained for most of the characteristics 

of the selective dissemination system model was above the score of 4. Using 

this model, the selective dissemination system intelligently recognizes the 

information needs of member users. It is possible to support a wide range of 
information, two-way communication, orders, knowledge management, and 

instant messaging as one of the features of this model. 

Keywords: Academic Libraries, Design Model Interaction, Selective 
Dissemination 
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اطالعات در   ینشیاشاعه گز ی برا  یاتیعمل یتعامل یمدل یطراح

 مدرس(  تی: دانشگاه تربی )مطالعه مورد یدانشگاه ی هاکتابخانه

 چکیده 

  . شد انجامهاي دانشگاهي مدلي تعاملي براي اشاعه گزينشي اطالعات در کتابخانه  طراحي هدف  با حاضر  پژوهش

کاربرداين   هدف،  نظر  از  پ  ،يپژوهش  روش،  نظر  از  آماربود  يش يمایو  جامعه  تمام   نيا  ي.  شامل    يپژوهش 

. براساس آمار موجود در  است بودهمدرس تهران  یتترب دانشگاه ي علم  تأ یه يو اعضا يارشد، دکتر ياندانشجو

  بودهنفر  4000 ارشدو  3000 يدکتر ياننفر، دانشجو 730دانشگاه  يعلم یئته يتعداد اعضا ،دانشگاه نيا يتسا

با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه اعضااست نفر    350  ارشدنفر،    340  يدکترنفر،    253  يعلم  یئته  ي. 

گرد گردآوريدانتخاب  ابزار  پرسشنامهداده  ي.  د  ييروا  که  دبو  ها،  از    و   اطالعات   علم  نظرانصاحب  ديآن 

  استفاده   ياتک نمونه  Tو آزمون     16Spssافزار  نرم  از  ها داده  ل یتحل  يبرا.  گرفت  قرار ديیأت  مورد  يشناسدانش

  تعداد  سپس  و   پرداخته  اطالعات  ينش يگز  اشاعه   بر  يمبتن  خدمات   يبنددسته  و  يي شناسا  به  ابتدادر اين پژوهش    شد.  

(،   5)  دوسويه   ارتباط (،   7)  بازخورد(،   7)  دانش  گنجینه  ويژگي:  شامل  ي ژگيو  7  در  شده   ييشناسا  خدمت   43

میانگین به دست آمده   نمره.  شد  يبنددسته (  6)  دانش  مديريت  و (  7)  سفارشات (،   7)  جووجست (،   4)  آموزش

نظام اشاعه    ،با استفاده از اين مدل   .بود  4نظام اشاعه گزينشي اطالعات باالي نمره معیار  مدل هاي  براي اغلب ويژگي

پشتیباني از حجم    امکان  .دهديم اطالعات به صورت هوشمند نیاز اطالعاتي کاربران عضو را تشخیص    ينش يگز

اطالعات،   مدهيسو  دو   ارتباطاتوسیع  سفارشات،  لحظه  تيري،  صورت  به  آن  روزآمدي  و    جمله   ازاي  دانش 

 . است مدل  نيا در نظر مورد يهايژگيو

   . دانشگاهی های کتابخانه  تعاملی، طراحی ، دانشگاه تربیت مدرس اطالعات،  اشاعه گزینشی :هاکلیدواژه
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 مسئله  ان ی ب و مقدمه 

  منظور به   که  است  جاري  رسانياطالع  خدمات  هايروش   جمله  از  «1اطالعات   گزينشي  »اشاعه

 مراکز   و  هاکتابخانه  منابع  از  بهتر  و  بیشتر  استفاده  براي  مراجعان  هايخواسته   با  اطالعات  انطباق

که از پیشگامان اين زمینه   2هن لو(.   1378  ،بیگلوجعفر  )  است  آمده  وجود  به  رساني،اطالع

کند: اشاعه اطالعات گزيده، خدمتي در سازمان است که وظیفه هدايت اقالم  است نقل مي

طور سودمندي   تواند بهجديد اطالعات از منابع مختلف به آن نقاطي در سازمان است که مي

افرا شخصي  نیازهاي  و  سازدعاليق  برآورده  را  ميد  تالش  خدمت  اين  از.  تا  توزيع   کند 

  رشداطالعات جديد جلوگیري و خطر ناشي از عدم برقراري ارتباط را دفع کند.    3نامتعادل 

  و هاي علمي و توسعه شبکه جهاني وب  سريع دانش و انباشتگي اطالعات در تمامي زمینه

 ضرورت   بر  موارد  اين  تمامي  سريع  بسیار  گسترش  و   شبکه   اين  در  معتبر  غیر  اطالعات  افزايش

 مسئولیت   و  کار  و  دارد  کیدأت  رسانياطالع   متخصصان  وجود  لحظه  به  لحظه  و  روز  به  روز

 ,.Mohammadzadeh et al  کندمي  مضاعف  ترايحرفه  و  ترجدي  خدمات  ارائه  در  را  آنان

2020; H. R. Saeidnia et al., 2022)). اطالعات  گزينشي  اشاعه   خدمت  (SDI)    که درواقع

تمامي مواد   براي فراهم کردنسسات علمي آموزشي است گامي  ؤها و منیاز امروز دانشگاه

تخصصي  منظوربهالزم   زمینه  در  جامعه  پیشرفت  به  اطالعات  ارائه  خدمت  شدن  تر 

تنوع روزافزون نشريات و منابع اطالعاتي به حدي است که گردآوري .  است  کنندهاستفاده

هاي بسیار تخصصي براي يک فرد متخصص کاري  و مطالعه اطالعات تازه حتي در رشته 

پراکندگي    دشوار و  تعدد  و  زياد  وقت  صرف  مستلزم  در  و  لحاظ  بدين  است.  مدارك 

هاي جديد اشاعه  رساني، عالوه بر خدمات سنتي الزم است نظام ها و مراکز اطالعکتابخانه

اين مشکل مقابله کرد. زماني   با  فناوري مدرن  از  استفاده  با  بتوان  تا  ايجاد گردد  اطالعات 

موردنیاز، اطالعات    آوري منابعاستفاده از منابع اطالعاتي مفید خواهد بود که پس از فراهم

مندرج در آن به درستي اشاعه يافته و در معرض آگاهي افراد ذينفع در زمینه موضوع مرتبط  

 

1. Selective Dissemination of Information (SDI) 

2.  Luhn 

3.  indiscriminate 
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يابد. بايد به خاطر قرار بگیرد. از اين طريق است که اطالعات در آموزش و تحقیق کاربرد مي

نیازهاي   نهمچنیداشت که راهکارهاي سنتي در اين زمینه، کارآيي خود را از دست داده و  

تغییر شده است   اطالعات   گزينشي  اشاعه  . (Saeidnia, 2019)  اطالعاتي کاربران دستخوش 

  و   اطالعات  حجم  رويهبي  افزايش  مسئله  براي  مناسبي  حلراه  تواندمي   که  است  خدمتي

 زمان در خدمت اين. باشد اطالعات از حجم اين مقابل در کاربران سردرگمي از جلوگیري

  از  اطالعات   انبوه  آوريجمع  بدون   که  دهدمي   اجازه  فرد  به   و  کندمي  جوييصرفه  کاربر

 . کند  تمرکز مناسب اطالعات روي فقط ،اطالعاتي کنندگانفراهم

دانش   متخصصان و  اطالعات  پژوهش   يشناسعلم   گزينشي  اشاعه  خدمت  ،ييهادر 

 رسد ي اند و به نظر مقرار داده  يابيمورد سنجش و ارز  يمتفاوت  يهااز جنبه  را  (SDI)  اطالعات

هايي بسیار ساده و قديمي روش ،  اندکه براي دسترسي به اطالعات در نظر گرفته   هاييروش

ارسال اطالعات به وسیله    که (   1386)   و نصرتي اردکاني  (1385هستند مانند نعمت اللهي )

الکترونیک يا پست  و  پژوهشداشتند   نظر  مد  را  يپست  اکثر  مانند  . در  و   فداييهاي ديگر 

)فهیم و  1387نیا  گزينشي  به    بیشتر  (13۹4)  پارسايي  و  مرواريدي(  اشاعه  نظام  ايجاد  طرح 

نسبت به اين خدمت را مورد    دانشگاه  علمي   هیئت   اعضاي  هايديدگاه  ياطالعات و بررس

  در پژوهش قرار داده و درواقع کمتر به جنبه توانمندسازي خود اين خدمت توجه شده است.  

 اشاعه  خدمت  يبرا  يتعامل  يمدل   يپژوهش کاربرمدار تالش بر آن شده است که با طراح  نيا

توانمندساز  (SDI)  اطالعات گزينشي و  نيا  يبه  ارتقاء  و  برا  يهايژگيخدمت    يآن 

کتابخانه  يریبکارگ در  هدفمندتر  و  اطالعبهتر  مراکز  و   يهاکتابخانه  خصبال  يرسانها 

و پژوهشگران از   کاربران  ت يرضا   زانیم  ارتقاء  موجب  امر  نيا  که  ،پرداخته شود  يدانشگاه

ا  ييپاسخگو  يپ  در  حاضر  پژوهش  شد.  خواهد  يدانشگاه  يهاکتابخانه   پرسش  دو  نيبه 

 :است

 اند؟کدام اطالعات گزينشي اشاعه خدماتدر  يتعامل مدلبر  يمبتن يهايژگيو -1

  چه  به  شده  ييشناسا  يهايژگيو  خصوص   درو اعضاي هیئت علمي    دانشجويان  ديدگاه  -2

   ؟است صورت
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 پژوهش  نهیشیپ و  یمبان

  ارائه لذت و يدسترس استفاده، تیقابل بهبود با کاربر تيرضا  شيافزا نديفرآ  يتعامل يطراح

از   ينوع  ،يتعامل  يطراح  . (Crawford, 2003)  است  محصول  و  کاربر  نیب  تعامل  در  شده

ارتباط محصوالت   يتر براآسان  يهاراه  يجووکاربرمحور است و همواره در جست  يطراح

 به منحصر    يطراح  يکاربرمحور به معن  يحالت، طراح  ن يتربا کاربران است. در ساده  يصنعت

ااستفرد   به معن  ني.  انسان    ي روش    است  يهمان کاربر در مرکز روند طراح  ايقرار دادن 

(Andi, 1997 .)  در  که  است  ازین  اطالعات،  ينشيگز  اشاعه  متخد   يمدل تعامل  يطراح  يبرا  

ا  يها يژگيو  ابتدا از  شود  ييشناسا  يطراح  ني موردنظر  استفاده  با  ش.    ي بررس -1  وهیچهار 

از   مصاحبه و نظرخواهي  -3  يعلم  ياجتماع  يهاو شبکه  يعلم  يها گاهيپا  يبررس  -2متون  

  ي هايژگيوافزار، استفاده از نظر طراحان نرم  -4 يدانشگاه يهاکتابخانه يهابخش نیمسئول

  .د يگرد ييشناسانظر مورد

 . دهديم نشان راو متون مورداستفاده  منابعاز  يفهرست 1شماره  جدول

 ی تعامل  یمنابع و متون مورداستفاده در مدل طراح ستیل .1جدول 

 شده يبررس متون و منابع ي ژگيو

 عبدل   و  اشاناي)  ، (2005  زومر،  و  الريو)  ،(200۹  هاهن و همکاران، (، )2008  کارر و همکاران،) دانش  گنجینه

 ( 2007 ،يران

)2002  هاك،)  ،(2010فورد،) بازخورد  )2007  ،ي ران  عبدل   و  انایاشي(،  افزار  )نرم  ،(2006  ا،يراما (، 

 (1ي کیالکترون يعلم يهاها و مجلهگاهي( )پاتی گ سرچي (، )شبکه ريمندل

(،  ي)نرم افزار مندل ،(13۹0  ان،ي(، )غفار 2007  ،ي ران عبدل   و  انایاشي)   ،(2007)بويد و الیسون،   دوسويه   ارتباط

 (  تیگسرچ ي)شبکه ر

پور،   يخسرو؛  2012،آگاروال و کومار (، )2010،ن یو موزل  سولدنر  رنکن، هالستنذ،  نگر،یول) آموزش

 (13۹6 کوهسار، يمور یت

هاور،) جستجو  و  )چو  1۹۹3تنوپیر  )غفار1۹۹6روزنتال،  و(  )نبو13۹0ان،ي(،  )نوروز1385،ي(،    ، ي (، 

 ( يکی الکترون يعلم يهاها و مجلهگاه ي)پا ،(تیگسرچ ي (، )شبکه ريافزار مندل(، )نرم1388

 ( 2018  ساهین،(، )2007 هارديمام،(، )1۹۹6 دنیکوسکي،(، ) 2017 بیلد،) ،(1۹۹7 )جانسون، سفارشات

 

1. Sciencedirect- EBSCOhost-scopus-Clarivate Analytics - Web of Science-Proquest 

Ebooks, Central, Theses Global-sage-wiley-heinOnline-nature-Taylor&Francis-

Springer-OnePetro-.... 
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 ( يکیالکترون يعلم يهاها و مجلهگاهي( )پاتی گ سرچي (، )شبکه ري)نرم افزار مندل دانش   تيريمد

 

 .  است شده پرداختهها ادامه به تعريف هرکدام از اين ويژگي در

  توسط  ميکنند  تولید اننشمنددا که نشيو دا تطالعااز ا بخشي دانش:   نهیگنج  یژگیو

  غلب ا  شود،مي  تولید  هنشگادر دا  نچهآ  مانند  يگرد  بخشيو    ددميگر  منتشر  ريتجا  انناشر

 هاهنشگادا  يترمأمو  سيربر.  ستا  هکنداپر  هانمازسادر    سسترد  قابل  غیرو    ماندهيزسا  ونبد

و   رکا. هددمي ننشارا  نشدا تولیددر  هاآن هبالقو انتوو  عموضو ينا همیتا ،بطهرا يندر ا

از   نشدا دپیشبر: ندرميشما بر عامل  سه را در  يترمأمو ينا (Carr et al, 2008) نشراهمکا

 ينابنابر.  جامعهدر    نشدا  دبررکا  به   کمکو    زشموآ  طريقاز    نش اشاعه دا  ،هشوپژ  طريق

 هاآن   شتال  تا  دشو  همافر  ه شد  تولید  نشدا  به  سترسيد  ايبر  يبستر  هاهنشگادر دا  يستورضر

ا ادشو  هيدد  لملليابینو    ملي  سطحدر    بطهرا  يندر  از    ، نشدا  ساختن  پذيرسستررو، د ين. 

   (. Hahn et al, 2009) است هنشگادا صليا يمسئولیتهااز  يکي

  تطالعاا  يابيزبا  ظلحااز    بايد  طالعاتيا  هپايگا  يک  نامحقق  نظراز    جو:وجست  یژگیو

از  وجوجست ييژگيهاو مرا يندر ا خیلد ملاعواز  يکي. باشد شتهدا ارقر بااليي سطحدر 

درونونبر  ظلحا و  اداد  شاخصستداد  شامل:   ياطالعات  يهاگاهيپا  يابيارز  يها. 

که    ييمحتوا  ،يفن  ،يتي ريمد  يهاشاخص است  جستجو  جست و  از    يکي  جووويژگي 

  اي بر  اريبزا  انعنو  به  ،طالعاتيا  يهاهپايگادر    جووجست  بخش.  ميباشد  هاآن  ترينمهم

  يشاخصها  جووجست  بخش. در  ديشوم  تعريف  هاهپايگادر    هشد  هخیرذ  تطالعاا  يافتن

  به و  است  جووجست يهادادونبرداد و درون يژگيو شامل کهدارد  دجوو تيومتفا يابيزبا

 ,Tenopir & Hover)  هدد  منجاا  يجامعتر و    بهتر  هايپژوهش  تا  ميکند  کمک  بررکا

1993.)    

به طور    رندهیاست که در آن، گ  يارتباط  امیبرگشت پ  يبازخورد نوع  :1بازخورد   یژگیو

پ  انهیرعامیغ  اي  انهیعام م  امیبه  نشان  واکنش  ا دهديفرستنده  امکان    ها،امیپ  ني.  فرستنده  به 

 

1. feedback 
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بازخورد   ،يسالم ارتباط  يهاکند. نظام  يابيخود را با مخاطبان ارز  يارتباط  تیتا وضع  دهنديم

  .(Ford, 2010) کنندياصالح خود قلمداد م يابر يمتیرا غن

  در  و  ياجتماع يهارسانه از يجزئ يمجاز ياجتماع يهاشبکه :هیارتباط دوسو  یژگیو

  ک ي:  ديگويم( ولمن  Boyd & Ellison, 2007)  هستند  2  وب  نسل  از  ييهاوبالگ   واقع

  به  رابطه  چند اي کي با که  است ياجتماع مرتبط يهاگروه از يامجموعه ،ياجتماع يشبکه

 شگسترو    يشا پید  با  (.Volman et al, 2004  ؛1388  ،يرجب  از  نقل)به    اندشده  وصل  هم

. تـسا  هشد  يچشمگیر  تتحوال   رچاد  نیز  علمي  تاـتباطار  هـعرص  ،جتماعيا  يشبکهها

در   هنددمي  نمکاا  نمحققا  به  که  هستندوب    بر  مبتني  خدماتي  ،علمي  جتماعيا  ياـبکههـش

  امدـقا  دوـخ  تاـطالعا  وميـعم(  هـنیم)  نمايش  ايبر  يـشخص  هدـنوپر  داـيجا  هـب  سامانهدرون  

ها  ارتباط و اشتراك داده   اري رـبرق  ه ـب  ناـنآ  اـب  هـکرا    محققانياز    فهرستي(  معرفي)  دـ نماين

با    يعلم  يمحققان بپردازند و به همکار  گريبه تبادل اطالعات با د  ند،ينما   هیته  پردازنديم

از   يبانیها به علت پشتشبکه  ني(. اBoyd & Ellison, 2007محققان مبادرت ورزند )  گريد

کرده    دایپ  يدر جوامع علم  ياديآنان شهرت ز  يعلم  يهايو همکار  هاتیفعالپژوهشگران و  

    (.Bullinger et al, 2010اند )

مهم  يکي  نترنتيا  :یآموزش  یژگیو در عصر    يدسترس  يابزارها   نيتراز  اطالعات  به 

به  م اطالعات  اروديشمار  سر  يفناور  ني.  گسترش  عالوه    عيبا  است  توانسته  خود 

ن  ،يشخص  يبرکاربردها پژوهش  و  آموزش  بعد  ا  زیدر  ارتقاء    دينما  جاديتحول  و موجب 

  يبه اطالعات و منابع علم  رزانو ا عيسر  يابیدست قيرا از طر   رانیفراگ ييسطح دانش و توانا

آموزش و    ي (. آموزش از راه دور نوع13۹6کوهسار،    يموریت  و پور  يفراهم آورد )خسرو

  گر يکديجدا از    ييایاز نظر جغراف  رانیفراگ  اي  ریاست که در آن آموزگار و فراگ  ير یادگي

بنابرا  الکترون  يکمک آموزش  ليبه وسا  يخدمات آموزش  يارائه  نيهستند.  قب  يکیو   ل یاز 

  . (Agarwal and Kumar, 2012) هستند يمتک نترنتيو ا انهيرا ،يمتون چاپ

  و محبوب يابزار به ليتبد وب يرو بر ياختصاص صفحات امروزه سفارشات: یژگیو

  هیکل  ازیموردن  اطالعات  که  چرا  اند،شده   سفارشات  و  يسازمجموعه  يهابخش  يبرا  يهمگان
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  هیکل  از )اعم    آن  از  خارج  در  چه  و  سفارشات  بخش   داخل  در  چه   کتابخانه،  کارمندان

. دهنديم  قرار   آنان  اریاخت  در   را(  رهیغ  و   امانت   ،يسازآماده  ،يسينوفهرست   يهابخش

 منابع   انتخاب  کاراندردست   کتابخانه  از  خارج  که  يافراد   يتمام  ازیموردن  اطالعات  نیهمچن

  ه یکل  زین  و (  يموضوع  متخصصان  و   دیاسات  ،يعلم  ئت یه  ياعضا  از)اعم    اندکتابخانه

  (.Johnson, 1997) سازديم فراهم را کتابخانه از کنندگاناستفاده

 ها سازمان  يبرا  ضرورت  کي  به  21  قرن  در  دانش،  تيري مد  دانش:  تیریمد  یژگیو

  ها، هيرو  همه  که  ستا  ينديفرا  بلکه  ،ستی ن  يانفراد  يامر  دانش  تير يمد.  است  شده  لي تبد

.  دهد يم  قرار  پوشش  تحت  زین  را  يسازمان  برون  ارتباطات  يحت  و  سازمان  ياجزا  و  هابخش

  ک ي  افراد  اتیتجرب  و   يعقالن  يهات یقابل  دانش،   يگردآور  از  است   عبارت  دانش  تير يمد

  گر يد  عبارت  به.  يسازمان  هيسرما  ک ي  عنوان  به  هاآن   يبرا  يابيباز  ت یقابل  جاديا  و   سازمان

 زاده،)حسن  دارد  دیکأت  يتخصص  اطالعات  دوباره  ير یکارگبه   و  رهیذخ  بر  دانش  تير يمد

1383 .) 

 باًيبرخوردار است. تقر يطوالن نسبتاً نهیشیاطالعات از پ ينشيدر حوزه اشاعه گز پژوهش

اواسط دهه   علم اطالعات و دانش 1370از  پژوهشگران حوزه    عالقه   حوزه   نيا  به   يشناس، 

)   جعفر.  اندداده  نشان گزينشي    با  يپژوهش   در(  1378بیگلو  اشاعه  ملي  نظام  »طرح  عنوان 

  است   کرده  تالش سسات آموزش عالي«  ؤها و ماطالعات براي اعضاي هیئت علمي دانشگاه

مند کردن اجزاي نظام ملي اشاعه گزينشي اطالعات و تدوين گذاري و نظام سیاست  هدف  با

مناسب سیاست  راهکارهاي  و  فني  عملیات  راهبردي،  اليبرنامه  ،هاي  هشت  اي هريزي 

 به   بعد  مرحله  در  نامبرده.  کند کاربردي ارائه و شماي سازماني پیشنهادي ترسیم  -راهبردي

  اعالم  عضويت،  هايفرم  و  پرداخته  تخصصي  هايکمیته  و  پژوهشي  هايپرونده  ساختار

و   يکه بعد از طراح  دیرس  جهینت  نيبه ا  گلویب.  است  کرده  طراحي  را  بازخورد  و  اطالعات

  مرکز   از  کباري  فقط  محققان  «(SDI)  ينشياشاعه اطالعات گز»  يرسانخدمات اطالع   سیسأت

  را   ازیموردن  اطالعات  خود،  پژوهشي  يهاطرح   يراستا  در  يعلم  خدمات  و   يرساناطالع
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  محققان   و  شوديم  ييجوصرفه  زمان  در   اديز  اریبس  حد  در  بیترت  ني بد.  ند ينمايم  درخواست

 . ابنديي م يدسترس روزآمد اطالعات به زمان ني کمتر در

نجي ارائه سامکان »  عنوان  با   خود  نامهپايان   در  ،(1385)  اللهي   نعمت  گر، يد  يپژوهش  در

اي  ت علمي دانشگاه شیراز در کتابخانه منطقه أخدمات اشاعه اطالعات گزينشي به اعضاي هی

  تأهی  نفر  100  تعداد  «،تکنولوژي از طريق پست الکترونیکي: ارائه الگوي مناسبعلوم و  

  پست  از استفاده و  اطالعات گزينشي خدمات  با هاآن آشنايي میزان و نمود انتخاب را علمي

جامعه    %4  بین  اين  از   و   نمود  بررسي   را   اطالعات  گزينشي  اشاعه   خصوص   در  الکترونیکي

دادند نیز ترجیح مي    %8/77تمايل به دريافت اصل مدرك و    %2/18  مايل به دريافت چکیده،

و در صورت   نمايندابتدا چکیده و اطالعات کتابشناختي کلیه مدارك بازيابي شده را مطالعه  

 نیاز سفارش دهند.

گزينشي   »عنوان  با  خود  پژوهش  در  ،(1387)   نیافهیم  و  فدايي اشاعه  نظام  ايجاد  طرح 

که   «شناسي و علوم تربیتي دانشگاه تهراناطالعات براي اعضاء هیئت علمي دانشکده روان

تحصیلي   سال  اين    1386-1385در  استادان  بین  در  پیمايش  مرحله  سه  طريق  از  شد،  اجرا 

يک ساله    د و در طول يک دوره زماني ردندانشکده، نیازهاي اطالعاتي ايشان را شناسايي ک

رساني جاري به اشاعه اطالعات گزينشي  نسبت به تأمین اين نیازها از طريق خدمت آگاهي 

. نتايج حاصل از اين پژوهش مؤيد آن است که طرح ايجاد نظام اشاعه اطالعات  نددواقدام نم

يابي تربیتي از نظر جامعه پژوهشي، بر رفتار اطالعشناسي و علوم گزينشي در دانشکده روان

سنجش  آن و  دارد  اثر  استادان  تدريس  کیفیت  بر  طرح  اين  ديگر،  سوي  از  دارد.  اثر  ان 

نمايد. رضايت آنان از کارآمدي مجموعه منابع اطالعاتي در دسترس دانشگاه را تسهیل مي

طرح، تأکیدي بر ايجاد و تقويت و استمرار اين خدمت است. پیشنهاد اين پژوهش اين است  

هاي علوم انساني و دانشگاه و پس از اين طرح در سطح دانشکده  هاي بعدي انجامکه در گام

تواند موجب تأثیرات مثبتي بر روند آموزش و  آن، در سطح ملي انجام شود. انجام آن مي

 پژوهش در جامعه علمي دانشگاهي شود.  

 (SDI)  اطالعات  گزينشي  اشاعه   عنوان»  به  خود  مقاله  در  ،(1388)  پور  عظیم  و  آهني

  خدمات از استفاده علت  ماهشهر« پتروشیمي صنايع تجربه دانش مديريت در نوين راهکاري

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/102236
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/102236
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/102236
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  دانش   مديريت  با  خدمات  اين  ارتباط  و   امروز  اطالعاتي  مرکز  در   را  گزيده  اطالعات   اشاعه 

.  است  شده  اطالعاتي  انفجار  پديده  بروز  موجب  که  دانندمي  علمي  تولیدات  چشمگیر  رشد  را

 هاي شرکت  در  شیمي  نامهندس اطالعاتي  نیاز  رفع  هايروش  بررسي  به  پژوهش  اين  در  هاآن

 . اندپرداخته ماهشهر اقتصادي ويژه منطقه در مستقر پتروشیمي

اطالعات  »  عنوان   به   خود  پژوهش   در  ،(13۹1)  شکوهیان  و   زبردست اشاعه  خـدمات 

کتابخانه در  هدف  گزيده  با  مقايسه  ايران:  رساني  اطالع  مراکز  و  مناسبها  الگوي   «ارائه 

ها و مراکز اطالع رساني را مقايسه  هاي ارائه خدمات اشاعه اطالعات گزيده در کتابخانهشیوه

ابتدا از طريق مطالعه ادبیات    ،پژوهش  اين  در  .اندکردهو الگويي مناسب براي انجام آن توصیه  

ا اشاعه اطالعات گزيده مشخص و معیارهاي آن  ارائه خدمات  ستخراج شد، رشته فرآيند 

اي متشکل از معیارهاي به دست آمده تهیه و اطالعات مربوط به شیوه ارائه سپس پرسشنامه

يافتهرساني جمع کتابخانه و مرکز اطالع   16اين خدمات در   پژوهش  آوري شد.  اين  ها در 

مي در    دهدنشان  رساني  در    13اطالع  الکترونیکي،  نیمه  صورت  به  تمام   2مرکز  مرکز 

اجرا مي  1و در    الکترونیکي به طور میانگین  مرکز کامالً سنتي   8/20شود. در تمام مراکز 

اين پژوهش   نتیجهشود.  به شیوه الکترونیکي اجرا مي  %4۹درصد فرآيند به صورت سنتي و  

به  را  خدمات  الکترونیکي  ابزارهاي  کمک  به  متخصص  انساني  نیروي  وقتي  که  بود  اين 

مي ارائه  نظکاربران  دلیل  به  بهترين دهد  به  اطالعات  اشاعه  متخصص،  انساني  نیروي  ارت 

 پذيرد.  صورت انجام مي

 اعضاي   هايديدگاه  »بررسي  عنوان  به   خود  پژوهش  در  ،(13۹4)  پارسايي  و  مرواريدي

  اشاعه   خدمات  دريافت  با  ارتباط  در  گچساران  واحد  اسالمي  آزاد   دانشگاه  علمي  تأهی

  سرعت  به دنیا که آنجا از جديد«  راهکارهاي تربیش ارائه منظور به  SDI اطالعات گزينشي

  سريع مفید، اطالعات به استادان نیاز به عنايت با و داردمي بر گام توسعه و پیشرفت مسیر در

 باالي  هايهزينه  به  توجه  با   و   پژوهش   جهاني  عرصه  در  فعال   حضور   براي  مطمئن  و

 بالفعل  و   بالقوه  نیاز  به  پاسخ  براي  اطالعاتي  نظامي  وجود  ضرورت  اطالعات،  آوريفراهم

 گزينشي   اطالعات   اشاعه   خدمات   وجود  بنابراين.  شودمي  مشخص  هادانشگاه   استادان

  بالقوه   و  جديد  اطالعات  مورد   در  دقیق  رسانياطالع  و  کردن  آگاه  هدف  با  که  اطالعات
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  حل راه  تواندمي  ،گیردمي  صورت  کاربران  اطالعاتي  نیازهاي  و  عاليق  برمبناي  سودمند

.  باشد   کاربران  سردرگمي  از   جلوگیري  و  اطالعات  حجم  رويهبي  افزايش  مسئله براي  مناسبي

 وي  اختیار در اطالعات بگردد، اطالعات دنبال به کاربر که آن جاي به بايد راهکار، اين در

 و   ريزيبرنامه  نیازمند  دانشگاه  در  نظامي  چنین  کارگیريبه  و  تدوين  و  اندازي. راهگیرد  قرار

  سوي  از  بخصوص  و  مرز  بر  حاکم  شرايط  و  عوامل  کلیه  گرفتن  نظر  در   و  جامعه  هماهنگي

 .است دانشگاه هايکتابخانه  و رسانياطالع مراکز مسئولین و مديران

سو    نيبه ا  2000از سال    باًيتقر  زین  ينشيمرتبط با اشاعه اطالعات گز  يخارج  يهاپژوهش

را از  استفاده  رواج  با  همزمان  ب  يزیروم  يهاانه يو  از  افتهي  يشتریشدت    جمله است. 

هاي محیط پوياي »قابلیت  به   که  2001  1اونیل  پژوهش   به  توانيممرتبط    يخارج  يهاپژوهش

  خود   پژوهش   در  ويوب در امر خدمات اشاعه گزينشي اطالعات« پرداخته است نام برد.  

  و  تهیه  طريق  از  پژوهشگران  اطالعاتي  نیازهاي  بین  ارتباط  برقراري  ضرورت   به  اشاره  ضمن

  اطالعاتي   منابع  با  منتخب  موضوعات  و   هاکلیدواژه  حاوي  که  ،ويژه  هايپروفايل  تدوين

 هاي روش   و   هاکلیدواژه  ساختار  و  بررسي  را  ايچندگانه   هاينظام   هستند،  وب   در  موجود

 . است داده قرار مطالعه مورد را وب اطالعاتي منابع و هاآن بین مفهومي ارتباط

  اطالعات  گزينشي  اشاعه  خدمات  از  گیريبهره   ضرورت  اهمیت(،  2002)2و پورتال   سوتو

در   SDI  کاربردهايبا عنوان »  يپژوهش  در  دو،  اين.  اندشده  ادآوري  محور،دانش  جوامع  در  را

اند که در يک پژوهش پیمايشي که از طريق پرسشنامه به انجام رسیده  جامعه دانشي« آورده

هاي بلند مدت و مستمر  به عنوان ابزاري براي آموزش  SDIتوان به  اند که مياست، دريافته

به اينکنگريست.  دانش،  خصوص  و  اطالعات  به  دسترسي  افزايش  با  دانشي،  جامعه  در  ه 

 يابد. ق پژوهشي کاربران ضرورت مييپذيري خاص و مطابق با نیازها و عالدسترس

کريستنسن   هرن  از   گیريبهره  متنوع  هايشیوه  بررسي  به  ،يپژوهشدر  (،  2004)  3و 

 هاي منديعالقه   پايه   بر  جاري  نشريات  مندرجات   فهرست  ارسال  الکترونیکي  خدمات

 

1. O Neil 

2. Souto  & Portela 

3. Horne & Kristensen 
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 پردازندمي ،1محتواي من  طرح عملکردي بررسي  به هاآن مقاله، اين در. اندپرداخته کاربران

 به  و تدوين و طراحي کرنل، دانشگاه کتابخانه متخصصان و کتابداران از گروهي توسط که

 .شد گرفته کار

پژوهش(،  2004)  2کوباراکیس   اشاعه  بر  مبتني  نظام  يک  طراحي  سنجيامکان  ،يدر 

در    3P2Pفايل   اشتراکي  انتقال  هايپروتکل  در   را  اطالعات  گزينشي است.  کرده  بررسي 

 فايل يک و شودمي انجام  وبي واسط بدون و هارايانه طريق از اطالعات  تبادل ،P2Pپروتکل

 .گرددمي منتقل ديگر رايانه به رايانه يک از مستقیم طور به

رساني تحت وب را در امر اشاعه  هاي نوين اطالعگیري از فناوريبهره(،  2007)  4چاينتاکا 

در   وي  است.  ساخته  نشان  خاطر  اطالعات،  زبان أت  يپژوهشگزينشي  از  استفاده  ثیر 

ثیر استفاده از زبان  أاي تدر اين مورد بررسي کرده است. وي در مقاله را XMLگذاري نشانه

خود راهکارهاي   پژوهش   در  چاينتاکارا در اين مورد بررسي کرده است.    XMLگذاري  نشانه

با هدف بهبود خدمات اشاعه گزينشي اطالعات را بررسي   SDI   هاينظام  با  XMLتلفیق  

 کرده است.

اي مفهومي از »نمونه  در پژوهش مشترك خود با عنوان(،  2008)  5اسالم  و  حسین  جابر

ا به  گزيده«  اطالعات  اشاعه  شیخدمات    اطالعات   اشاعه   خدمات   کلي  خطوط   و   هاوه رائه 

  دقیق   فن  يک  ايجاد  براي  همچنین   هاآن.  پردازندمي  الکترونیکي  و  سنتي  صورت  به  گزيده

  اطالعاتي  فنون  کشف  و   اسناد   پژوهشي  پرونده   و   کاربر  موردعالقه  موضوعات  بین  تطبیق

 . اندزده عمل  ابتکار به دست الکترونیکي تحويل متعدد

همکارانش   عظیم مقاله  (،200۹)  6و  اشاعه  در  براي  پروتکل  يک  »معرفي  عنوان  با  اي 

 گزينشي  اشاعه  براي پروتکل اين که کنندمي  بیان «7گزينشي با نام استاربورست اس اس دي 

 

1. my contents 

2. Koubarakis 

3. A Peer-to-Peer (or P2P) Computer Network 

4. Chinthaka 

5. Jaber Hossain & Islam 

6. Azim et al 

7. Starburst SSD 
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  به   و  است  شده  طراحي  شبکه  گیرنده  يک  درون  کوچک  هايزيرمجموعه  در  اقالم  ثرؤم

 . اندپرداخته  آن ساختار کردن مشخص

اطالعات در کتابخانه به   ينشيبه عنوان »اشاعه گز يدر پژوهش (،2011) 1ينگهاو ژانگ

 را،  آن  نوين  الزامات  از  ايخالصه    SDI  خدمات  از  کلي  مدل  تحلیل  به  « RSS  يکمک فناور

.  است  پرداخته  حاضر  حال  در  مرتبط  خدمات  حالت  هايکاستي   به  اشاره  و  شبکه  محیط  تحت

 سرويس  مدل  يک  MJFB  ،2  اس،  اس  آر  تکنولوژي  عملکرد  و  توسعه  تحلیلوتجزيه  براساس

SDI  تکنولوژي  بر  مبتني  RSS   کتابخانه   طراحي  مفهوم  کارگیريبه   بااست    شده   ارائه  که  است 

  توسط  جووجست  و  متا،  OPML  هايفايل  و  XML  بودن  پذيرانعطاف   قابلیت  وسیله  به  من،

 اشتراك  براي  تقاضا  تواندمي  MJFB  سیستم  ديگر،  هايروش   و   کلیدي  کلمه  کردن  فیلتر

  که   داد  نشان  پژوهش  اين.  سازد برآورده  وب  صفحه  همان در  را  مطالب  فهرست  و  شخصي

 اطالعاتي   نیازهاي  تواندمي  شود،  استفاده  ثابت  صورت  به  اگر  MJFB SDI  خدمات  سیستم

  کاربران  میان  در  و  سازد  برآورده  را  ايحرفه  پژوهشي  و  مختلف  هايرشته  کارشناسان

 . گردد محبوب بسیار  SDI خدمات

  اشاعه  براي شناسيهستي بر مبتني آگاهي »سیستم عنوان با يپژوهش در (،2013) 3مارتینز 

  اشاعه   سیستم  يک  مقاله  اين  در .  است  پرداخته   ديجیتال«  کتابخانه  يک   در  اطالعات   گزينشي

 براي  آگاهي  بر  مبتني  شناسيهستي  سیستم  اساس  بر  محیطي  که  شده  مطرح  اطالعات  گزينشي

  پیشنهاد  موردعالقه  هايزمینه  و   تیمي  کار  موضوعي،  هايپژوهش   وسیله   به   کاربر  نیاز  شناسايي

  وارد  از  و  کرده  ترگسترده   را  کاربران  پروفايل  سازدمي  قادر  را  کتابداران  سیستم  اين.  کند مي

  محتوا  بازيابي  اليه  يک   به نیاز  سیستم  اين.  است  رفته  فراتر  دستي  صورت  به   اطالعات   کردن

 استدالل   از  حمايت  به  که  را  استنتاج  موتور  يک  و  او،  رفتار  و  کاربر  از  اطالعاتگرفتن     براي

  اطالعات  سیستم،  اين  ترتیب  اين  به.  دارد  الزمبپردازد،    را  اطالعاتي  منابع  از  بسیاري  زمینه

 

1. zhang haiying 

 طوربه  توانندي م   انيمشتر  و  دهديم  توسعه  را   "Personalization"  و     "MyLibrary"  میمفاه    MJFB  ستمیس  .2

 . بگذارند اشتراك به خود يهاي ژگيو و هانهی زم اساس بر را خود مقاالت و يک یالکترون مجالت قیدق

3. Martínez 
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  اطالعات   اشاعه  شدن  ترگسترده  و  انتشار  باعث  که  دارد  نظر  مد  را  کاربران  عاليق  از  مفیدي

 .شد خواهد کاربران به

 و  ترکیبي  پیشنهاد  سیستم  »يک  عنوان  به  خود  پژوهش  در  (،2015)   1ينتبو لور  پورسل

را   یستميس  فناوري«  انتقال  دفتر  يک  در  تحقیقاتي  منابع  گزينشي  اشاعه  براي  فازي  منطق

دسترس  دهنديم  یشنهادپ به    هاي سیستم.  کندمي  کمک  مربوطه  اطالعات  بهکاربران    يکه 

  در.  است  مختلف  کاربردهاي  براي  امیدوارکننده  حل  راه  يک  بیانگر  ترکیبي  پیشنهاددهنده

  فناوري   دفتر  کاربران  به  کمک  براي  فازي  منطق  و  ترکیبي  پیشنهادي  سیستم  يک  پژوهش  اين

انتشار  تحقیقاتي  منابع  انتقال مشارکت  و  صورت  به  آمدن    ياطالعات  وجود  به  باعث  که 

م  يهاگروه کاربره  ا  ،شودي چند  در  است.  شده  به صورت    ينداده  اطالعات  انتشار  گروه 

دانشگاه کمک    يک  یطدر مح  ياست که در  به دست آوردن اطالعات پژوهش  يتخصص

 . کند يم

پژوهش همان در  که  ا  يهاگونه  در  شده  م  راني اشاره  مشاهده  جهان  اشاعه    ،شوديو 

با روش   ينش يگز و  به دفعات  ارسال فهرست   متنوع  يهااطالعات  از  و در سطوح مختلف 

به نحوه    زیها ناز پژوهش   يو برخ  ردیگيشده را در بر م  يگذارمندرجات گرفته تا زبان نشانه

ها مغفول پژوهش  نيکه در همه ا  يا لهئمس  اما.  اندپرداختهاز کاربرد آن    يناش  ديو فوا  اجرا

است که امروزه با   يحال در نيمانده است، توجه به امکان تعامل کاربر با سامانه بوده است. ا

 ي ها برااطالعات و ارتباطات، امکان تعامل در همه سطوح و سامانه  نينو يهايتوسعه فناور

م فراهم  و  يبرا  يچارچوب  ارائه  دنبال  به حاضر    پژوهش شود.  يکاربران   يهايژگيارتقاء 

 کاربراناست که    يتعامل  ي مدل  قالب  در  ينشيارائه دهنده خدمات اطالعات گز  يهاسامانه

از سو  انیب   ترقیدق  را  خود  يازهاین  سو،  کي  از  سامانه  با  تعامل  در  بتوانند  گر، يد   يکنند، 

سامانه    رانيمد   اریکسب و در اخت  يارسال شده اطالعات  يمحتوا  ياز کارآمد  بتوانند  هاسامانه

  ز ي متما  آمده  عمل  به  يهاپژوهش   گريد  از  را   حاضر  پژوهش  مهم،  يژگيو  نياقرار دهند.  

 

1. Porcel  & Lorente 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020025511004452
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020025511004452
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  کاربران   و  پژوهشگران  ازین  قیدق  نیمأت  يراستا  در  را  ياطالعات  ينشيگز  اشاعه   و  دي نمايم

 . سازديتوانمند و هدفمند م يدانشگاه يهاکتابخانه

 پژوهش  ی شناسروش

 ين ا  ي. جامعه آماردیبه انجام رس  يشيمایاست و با روش پ  يحاضر از نوع کاربرد  پژوهش

مدرس    یتترب  دانشگاه  يعلم  تأیه  يو اعضا  يارشد، دکتر  ياندانشجو  يپژوهش شامل تمام

 730دانشگاه    يعلم  یئت ه  يدانشگاه تعداد اعضا  يت . بر اساس آمار موجود در سااستتهران  

دانشجو از فرمول کوکران است  بودهنفر    4000  ارشدو    3000  يدکتر  ياننفر،  استفاده  با   .

 . يد نفر انتخاب گرد  350  ارشدنفر،    340  ينفر، دکتر  253  يعلم  یئت ه  يتعداد نمونه اعضا

 گیري به صورت تصادفي ساده است. روش نمونه 

،  (SDI)  اطالعات گزينشي  اشاعه ها و مقاالت چاپ شده در حوزه  کتاب  ي سابتدا با برر  در

ارائه   قابل  س  استخراج  ،يتعامل  مدل  قالب  درخدمات  ا  يااهه یو  فراهم آمد.   نياز  خدمات 

پاتيساوب   ييشناسا  با سپس   شبکه   يعلم  يهاگاه يها،  خدمات  ارائه  يعلم  يهاو  دهنده 

گز   ها، تيساوب  نيا  يکاربرد  و  مهم   خدمات  هاآن   از   کي  هر  ي بررسو    ينشياطالعات 

خدمات    ديیأت  يبرا  سو   کي  از   اطالعات   ن يا.  شد  استخراج  يعلم  يهاشبکه   و   هاگاهيپا

  اههیبه س  زین  گريد  يهايژگيو  يبرخ  گر،يد  ياستفاده شد و از سو  ياستخراج شده از متون قبل

 افزوده شد.  يقبل

کتابخانه    ني چند  نیمسئول  صورت محاصبه حضوري به  آماده شده به  اههیس  ،يگام بعد  در

در مورد خدمات مورد ارائه   توانستنديم   نیاز مسئول   کينشان داده شد که هر    يدانشگاه

 - 2کنند و  يمورد نظر را بررس اههیس -1ها خواسته شد که . از آنکنند ارائهنظرات خود را 

 زیمرحله ن نيا دراضافه کنند.  يبررس اهه یرا به س که از نظر دور مانده است  يگريخدمات د

 نهیدر زم  متخصصان  و  نظرانصاحب به    رجوعگام چهارم با    دراضافه شد.    اههیبه س  يموارد

  مورد  اههیس  -1  که  شد  خواستهها  وب، از آن  يسينو برنامه  يهاافزار و آشنا به زباننرم  يطراح

 ي تعامل  مدل  يريپذانعطاف  و  يکیگراف  لحاظ  از  که  يگريد  شنهادیپ  اگر  و  يبررس  را  نظر
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از    کيهر    يريپذعملخصوص  در  - 2اضافه کنند    ي بررس  اهه یجالب باشد را به س  توانديم

 کنند.  اعالم  را خودشان  نظرخدمات گفته شده 

  ي نشيخدمات اشاعه گز  يهابا استفاده از اطالعات مستخرج از متون و مرور سامانه  تاً،ينها

پرسشنامه طراحمحقق  يااطالعات،  قرار داده  يگردآور  يبراو    يساخته  استفاده  مورد  ها 

نمونه آماري    دگاهيو سنجش د  يگردآور   يبرا  ي هستندپرسشنامه محقق ساخته ابزار  گرفت.

آن را  که خود پژوهشگر    است   بررسيمورد    عنوان  رامونیپ  )متخصصان يا کاربران عادي(

پرسشنامه   موضوع  کي  بررسي  يبرا  چنانچه  . (H. Saeidnia et al., 2022)کند  طراحي مي

باشد  ياستاندارد نداشته  اتوان  مي  ، وجود  گردآور  نياز  ابزار  عنوان  به  پرسشنامه    ينوع 

   . (H. Saeidnia et al., 2022)  Mohammadzadeh et al., 2022,  نمود  ادهاطالعات استف

و با اعمال   يبررس  يشناساطالعات و دانش   علمنظران  با مراجعه به صاحب  پرسشنامه  ييروا

 .شد واقع ديی أت مورد يشنهادیپ راتییتغ

  نمونه  ياعضا  نیب  در   هاپرسشنامه  از(  مورد  15)  يکم  تعداد پرسشنامه،    ييايپا  نییتع  يبرا

  به   يآلفا  بيشد. ضر  يبررس   SPSSنرم افزار    له یکرونباخ به وس  يلفاآ  محاسبه  با   و  عيتوز

 يبرابوده است.    برخوردار  يمطلوب  ييايپا  از  پرسشنامهدهد که  ي/.( نشان م82)  آمده  دست

داده   لیتحل وهيتجز طر  يگردآور  يهااطالعات،  از  نرم   قيشده  در  افزار پرسشنامه 

 Tمفروض از آزمون  نیانگیها با منیانگیم سهي مقا يبراوارد شد و  16.اس.اس نسخه ياس.پ

 نمونه پیش ساخت براي الين استوري فزارانرمبا استفاده از  سپساستفاده شد.  ياتک نمونه

 استفاده   uxpinبراي نشان دادن نقشه مدل طراحي شده از نرم افزار     نی همچن  و(  1)پروتوتايپ 

 . شد

 پژوهش  یهاافتهی

 گزينشي  اشاعه  خدماتدر    يتعامل  مدلبر    يمبتن  يهايژگيو  ،پژوهش  1شماره    پرسش  در

متون،    يبررس  ،يهاوه یاز ش  پرسش،  نيامنظور پاسخ به    به توجه قرار گرفته بود.  مورد  اطالعات

 

1. Prototype 
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 ي هاکتابخانه يهابخش نی مسئولاز   ينظرخواه ،يعلم يهاشبکه و يعلم يهاگاهيپا يبررس

خدمت )مندرج در   43تي نها  در.  شد  استفاده  افزار  نرم  طراحان  نظر  از  استفاده  و  يدانشگاه

.  1از:    دانعبارت شده    ييشناسا  يها يژگي. وشد  ييشناسا  يژگيو  7( در قالب  2جدول شماره  

 آموزش .4  ،(خدمت  5)  دوسويه  رتباط  ا.3  خدمت،  7)  بازخورد.  2خدمت(،     7)  دانش  گنجینه

 ( خدمت  6دانش )  مديريت.  7( و  خدمت  7)  سفارشات.6  ،(خدمت  7)   جستجو.5  ،(خدمت  4)

هاي علمي و دانشجويان در خصوص ويژگي  هیئتديدگاه اعضاي  ،2 شماره پرسش در

 اطالعات،  لیتحل  يتجز ي برا .  بود  گرفته  قرار  توجه  موردنظام اشاعه گزينشي اطالعات    مدل

 .شداستفاده  ياتک نمونه T آزموناز  شده يگردآور يهاداده
 

  اشاعه ی تعامل مدل  خدمات و  ی ژگیو  از  یعلم ئت یه ی اعضا و  ان یدانشجو  دگاهید .2جدول 

 (SDI)  ی نشیگز اطالعات 

 میانگین  خدمت  ويژگي 
انحراف  

 استاندارد 

نمره 

 t معیار 
 مقدار

P 

نج
گ

 نهی 
ش 

دان
 

مشارکت همه مقاطع در ارسال اطالعات به 

 دانش  ینهگنج
35/4 047/1 4 857/24 000 / 

دهنده و ارائه يسندهارائه مشخصات نو

 اطالعات
43/4 ۹۹0 / 4 ۹57/28 000 / 

به اطالعات فرستاده شده بر  يدهیاز ارائه امت

 کاربران  یلهدانش به وس  ینهگنج يرو
43/4 ۹7۹ / 4 214/2۹ 000 / 

  ینههر کاربر عضو گنج  یتفعال  یزانثبت م

 دانش
38/4 053/1 4 560/25 000 / 

هر کاربر عضو به  یتفعال  یزانم يشنما

 ي صورت نمودار
41/4 007/1 4 764/27 000 / 

  يگذاربه اشتراك  يتعدم وجود محدود

 ي نوشتار هاييلانواع فا
38/4 04۹/1 4 620/25 000 / 

 / 000 232/27 4 021/1 41/4 خاص   يمشخص کردن مقاالت معتبر با عالمت

رد 
خو

باز
 

  عبارت براي پیام دادن نشان امکان

 خطا  داراي جووجست 
43/4 011/1 4 350/28 000 / 

 خصوص در ديگران نظرات دادن نشان امکان

 شده بارگذاري اطالعات
53/4 ۹1۹ / 4 476/34 000 / 
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 / 000 711/30 4 / ۹78 48/4 ضروري  موارد در هشدار پیام ارائه

 آگاه صورت به جديد هايپیام ارائه امکان

 سازي 
47/4 ۹۹8 / 4 830/2۹ 000 / 

  خدمات ارائه براي گرتوصیه  سیستم وجود

 کاربران  به بهتر اطالعاتي
44/4 038/1 4 7۹0/27 000 / 

 / 000 800/27 4 042/1 44/4 پیشنهادي  جوهايوجست  ارائه

 / 000 545/28 4 024/1 45/4 کاربر   براي پرونده ساخت امکان

ط
تبا

ار
  

سو
دو

 ه ي

 

  صورت به يکديگر با کاربران تمامي ارتباط

 اجتماعي  شبکه يک
48/4 007/1 4 768/2۹ 000 / 

  و هاپژوهش نتايج اعالم زمینه  در  کانالي ارائه

 دانشگاه تحقیقات
4۹/4 ۹26 / 4 468/31 000 / 

  دانشجويان بین اجتماعي شبکه  ساخت امکان

 گروه  اساتید و گروه
45/4 008/1 4 ۹57/28 000 / 

  سفارش براي پشتیباني قسمت با ارتباط امکان

 مقاالت
47/4 ۹83 / 4 34۹/30 000 / 

 و موردنظر محققان با ارتباط امکان

 کنندهدنبال 
4/46 ۹۹8 / 4 483/2۹ 000 / 

ش
وز

آم
 

 اشاعه افزارنرم  با کار نحوه آموزش امکان

 گزينشي  اطالعات
14/4 271/1 4 211/10 000 / 

.  کاربران همه براي تصويري آموزش امکان

  براي دقیقه يک حد در فیلمي بتواند)کاربر 

 نمايش به خود طرح يا  کار آموزش يا  معرفي

 ( بگذارد

12/4 27۹/1 4 017/10 000 / 

 با آشنايي مانند مواردي آموزش امکان

 پشتیباني  تیم طرف از... و مقاالت نوشتن
02/4 270/1 4 165/8 000 / 

 در جووجست   صحیح نحوه آموزش امکان

 مختلف  علمي هايپايگاه
05/4 127/8 4 500/8 000 / 

جو 
ست

ج
 

  ینهگنج  يدر فضا یشرفتهپ يجووامکان جست 

 دانش
01/4 227/1 4 08۹/۹ 000 / 

 / 000 800/6 4 315/1 02/4 جو وجست  تاريخچه  در جووجست  امکان

 و نويسنده مشخصات اساس بر جووجست 

 اطالعات دهندهانتشار 
۹0/3 2۹4/1 4 376/۹ 000 / 
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  منتشر اطالعات عنوان اساس بر جووجست 

 شده 
87/3 305/1 4 748/8 000 / 

)اختصاصي   کردن  فیلتر براي امکاني وجود

  نوع و انتشار سال  به جووجست ( کردن

 شده منتشر هايفايل

8۹/3 2۹4/1 4 321/۹ 000 / 

  و علمي هیئت اعضاي جووجست  امکان

 هاآن رزومه و پروفايل مشاهد
82/3 2۹1/1 4 646/۹ 000 / 

  تخصص اساس بر افراد جووجست  امکان

 عضو  کاربران
7۹/3 281/1 4 16۹/11 000 / 

ت
شا

فار
س

 

  ثبت براي فردي مشخصات کامل ارائه

 شده  درخواست اطالعات سفارش
۹4/3 286/1 4 847/10 000 / 

  نبود صورت در  مرتبط عنوان با مقاالت ارائه

 اصلي  مقاله
۹2/3 301/1 4 ۹۹۹/۹ 000 / 

 همان در ديگران شده پیشنهاد مقاالت ارائه

 شخص  موضوعي زمینه
05/4 272/1 4 255/12 000 / 

(  اطالعاتي)پايگاه  مقاالت آدرس دادن نشان

 کاربر  براي شده يافت
02/4 301/1 4 801/10 000 / 

  مقاالت روي بر گرفته صورت نقدهاي ارائه

 بودن  موجود صورت در شده خواست  در
05/4 300/1 4 27۹/10 000 / 

  خواست در مقاله نويسنده با ارتباط امکان

 شده 
05/4 26۹/1 4 ۹71/11 000 / 

  -فارشس دفعات تعداد)  جزئیات دادن نشان

 ( نويسنده يک از شده خوانده  مقاالت تعداد
01/4 316/1 4 710/۹ 000 / 

ت
يري

مد
  

ش 
دان

 

 

 / 000 26۹/11 4 287/1 01/4 ها پروفايل  گذارياشتراك  امکان

 / 000 2۹0/11 4 2۹1/1 08/4 هاشکست  و مفید تجربیات تولید امکان

 / 000 420/11 4 285/1 2۹/4 هاپروفايل صاحبان براي رضايت اخذ امکان

  مشارکتي و جمعي دسته  بازنگري امکان

 هاپروفايل
0۹/4 276/1 4 015/10 000 / 

( و import) کردن  وارد ويژگي امکان

 ( exportخارج کردن ) 
02/4 280/1 4 316/10 000 / 

 / 000 054/11 4 265/1 06/4 کاربران   براي ارزيابي شاخص تولید امکان
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شود نمره میانگین به دست آمده براي اغلب  مشاهده مي  2  گونه که در جدول شمارههمان

بوده جز در ويژگي جستجو   4باالي نمره معیار  نظام اشاعه گزينشي اطالعات  مدلهاي  ويژگي

با میانگین   اطالعات  انتشاردهنده  و  نويسنده  مشخصات  اساس  بر  جووجستهاي،  که قابلیت

  براي  امکاني وجود ،87/3با میانگین  شده منتشر اطالعات عنوان اساس بر جووجست ،۹0/3

  مشاهد  و  علمي  هیئت  اعضاي  جووجست   امکان  ،3/ 8۹(  کردن   اختصاصي)  کردن  فیلتر

  کاربران   تخصص  اساس  بر  افراد  جووجست  امکان  ،82/3میانگین    با  هاآن  رزومه  و  پروفايل

میانگین    عضو قابلیت   7۹/3با  میانگین  سفارشات  ويژگي  در   مشخصات  کامل  ارائههاي  و 

  مرتبط   عنوان  با  مقاالت  ارائهو    ۹4/3با    شده  درخواست  اطالعات  سفارش  ثبت  براي  فردي

 اند. را به کسب کرده   4تر از نمره معیار  نمره پايین    ۹2/3با میانگین    اصلي  مقاله  نبود  صورت  در
 

   یاتیعمل مدل

  دگاه يشده از د  ييشناسا  يها يژگيخدمات و و  تیاز ضرورت و اهم  نانیاز کسب اطم  بعد

نسبت به ساخت مدل  يید مدل نهايي توسط خبرگان،  أو ت  انيدانشجو  و  يعلم  ت أیه  ياعضا

افزار استفاده از نرم   با است که    يتعامل  يمدل   ،يينها  ياتیعمل  مدلاقدام شد.    يينها  ياتیعمل
1UXPin  شده است.  يطراح   UXPin   افزار است.  ابزاري براي تست نمونه اولیه طراحي نرم

براي تست نهايي از    را  يک نسخه اولیه  ،که قبل از انتشار نسخه نهايي هدف آن اين است 

  ابزار   يک  و  شده  تولید  اتوماتیک  صورت  به  طراحان  موردنیاز  هايدادهافزار ارائه دهد.  نرم

با  .کندعناصر طراحي را کنترل مي با  آن پیوستگي و کرده بررسي را محصول ايينه بررسي

  اصلي  سربرگ  سطح  سه   در  اطالعات  گزينشي  اشاعه  تعاملي  مدل  نقشهاستفاده از اين ابزار  

  است   شده  داده  نشان  تعاملي  مدل  مجموعه  زير  هايدکمه  و  اصلي  سربرگ  مجموعه  زير  مدل،

  مدل   )نمونه اولیه(  پيتوتاوپر  دهندهنشان   7  تا  2  اشکال  ادامه،    در   و  1  شماره  شکل  در  که

 . است شده داده شينما 2ن ي الياستور افزارنرم  لهیوس به شده يطراح

 

1.  http://uxpin.com 

2. Storyline 

https://www.uxpin.com/
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اصل    نيال ياستورافزار  نرم نرمدر  آموزش يک  و  الکترونیکي  محتواي  تولید  افزار 

به صورت اساليدشو است امکانات منحصر اما به دلیل ويژگي  ؛ الکترونیک  و  تعاملي  هاي 

پروتوتايپ  افزاري براي ايجادتواند به عنوان نرمبفردي که در درون خود دارد به راحتي مي

 )نمونه اولیه( مورد استفاده قرار گیرد. 
 نقشه مدل تعاملی اشاعه گزینشی اطالعات  .1شکل 

 

 ی کاربر  حساب صفحه

 و  داده  قرار  کاربر  اختیار  در  را  موردنظر  ويژگي  تمام  محیط  يک  در  که  سیستم  اول  صفحه

 از  اينکه  بدون  کرد  خواهد  مشاهده  را  چیز  همه  پايین  1صفحه  در  کدام  هر  انتخاب  با  کاربر

 . شود خارج فضا

 

 

 

 
 

1. Stage 
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 کاربر  کاربری  حساب  صفحه  .2 شکل

 

 براي  را  دست  يک  محیط  يک  و  کرده  جلوگیري  اضافي  صفحات  شدن  باز  از  ويژگي  اين

. در اين قسمت کاربر میتواند به هر کدام از سربرگ ها که میخواهد داد  خواهد  ارائه  کاربر

 سیستم   از  قسمتيرا مشاهد میکنید که    داشبوردورود پیدا کند. در قسمت راست تصوير دکمه  

  و  خود  فردي  مشخصات  یرتغی  و   ثبت  جمله  از  خود  مديريتي  کارهاي  تواندمي  کاربر  که

 . دهد انجام را حساب بررسي و صفحه تنظیمات جمله از يگر کارهاي
 

 دانش  گنجینه صفحه

  کاربر  قسمت اين در. شودمي دانش  گنجینه همان  يا مخزن وارد ويژگي اين انتخاب  با کاربر

  نیاز  صورت  در.  دهد  انجام  را  خود  جويوجست  کلیدواژه  کردن  وارد  با  تواندمي

  به   و  باشد   داشته  ترگسترده  و  تردقیقي  جويوجست   و   کند  انتخاب  را  پیشرفته  جويوجست

 .دست يابد خود موردنظر نوشتاري فايل يا و مقاله
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 دانش  گنجینه صفحه .3 شکل

 

  ارسال  .است اطالعات  ارسال ،دهد انجام صفحه  نيا در توانديم کاربر که يگريد عمل

 ضمناً .  است(  رهیغ  و  ارائه  ليفا  کتاب،)مقاله،    موردنظر  ليفا   بارگذاري  يمعنا  به  اطالعات

  در   را   خود  فعالیت   میزان  درنهايت   و  کند  گذارينشانه   و  انتخاب  را  مقاالت  توانديم  کاربر

 . دينما مشاهده دانش گنجینه به  اطالعات ارسال

 کاربر  سفارشات  صفحه

 بخش  ،کندمي  پشتیباني  را   گزينشي  اشاعه  خدمت  درواقع  که  سیستم  بخش  ترينمهم

 انتخاب   را  خود  درخواستي  فايل  نوع  تواندمي  قسمت  اين  در  کاربر.  است  سیستم  سفارشات

 . برود سفارش ثبت  صفحه به و کند
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 کاربر  سفارشات  صفحه .4 شکل

 

قسمت سفارش مقاالت داخلي و خارجي است    :جمله  از  هاييقسمت  شامل  صفحه  اين

تواند با نوشتن عنوان، نام مجله، سال نشر، صفحه و غیره مقاله  موردنظر خود را  که کاربر مي 

پايان سفارش  قسمت  در  دهد.  کاربر ميسفارش  پاياننامه  عنوان  وارد کردن  با  نامه، تواند 

نامه موردنظر خود را سفارش  ه پاياننويسنده، استاد راهنما، سال دفاع، گروه مربوطه و غیر

دهد. در قسمت سفارش رزومه کاربر با وارد کردن نام استاد، رشته و درجه علمي روزمه  

فايل درخواست  براي  کند.  درخواست  را  رسانهمربوطه  چند  عنوان،  هاي  ذکر  با  کاربر  اي 

دهد. در قسمت ياي خود را سفارش معنوان فرعي و انتخاب فرمت مورد نظر فايل چند رسانه 

نوع   تعیین  و  انتشاردهنده  عنوان، عنوان فرعي،  با وارد کردن  نوشتاري کاربر  فايل  سفارش 

 تواند درخواست خود را ثبت کند.فرمت فايل نوشتاري مي
 

 آموزش  صفحه

اين ويژگي کاربر مي  با اشاعه  تواند آموزشانتخاب  هاي الزم را در مورد سیستم خدمت 

يا آموزش  و  اشاعه گزينشي  با سیستم خدمت  نحوه کار  مانند آموزش  گزينشي اطالعات 

 هاي علمي مختلف را مشاهده کند.  جو در پايگاهونحوه صحیح جست
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 آموزش  صفحه .5 شکل

 

  ارائه  ديگر  کاربران  که آموزشي  موارد  به  آموزشي  موارد  انتخاب  با  تواندمي  او  همچنین

  تواند مي  تصويري  آموزش  آپلود  قسمت  در  نیز  کاربر  خود   و  باشد  داشته  دسترسي  اندداده

 . دهد قرار پايگاه در را خود موردنظر فايل

 

 دانش   مدیریت صفحه

 جمله   از  دانشي  مديريت  هايويژگي  از  تواندمي  کاربر  صفحه  اين  در  ويژگي  اين  انتخاب  با

 شاخص   تولید  و  هاشکست  و  مفید  تجربیات  تولید  امکان  ها،پروفايل  گذارياشتراك  به

 . نمايد  استفاده دتوانمي ارزيابي
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 دانش  مدیریت صفحه .6 شکل

 
 

 سویه  دو ارتباط  صفحه

  ويژگي   اين  انتخاب  با.  است  اجتماعي  شبکه  ايجاد  همان  درواقع  سويه  دو  ارتباط  از  منظور

 . کند پیدا دسترسي  دانشگاه کانال و  دانشکده گروه کالسي، گروه به تواندمي کاربر

 

 سویه   دو ارتباط صفحه .7 شکل
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 گروه   دانشجويان  و  گروه  اساتید از  متشکل  که  گروهي  به  کاربر  کالسي  گروه  صفحه  در

.  شد   خواهد  گروه  بین  در  بیشتر  تعامل  ايجاد  باعث  ويژگي  اين  که  کندمي  پیدا  دسترسي  است،

  تعامل  توانايي که گیردمي قرار دانشجو اختیار در تريوسیع حجم دانشکده گروه صفحه در

در صفحه کانال  .کندمي ايجاد دانشجويان براي  را ارتباط به مايل و حاضر دانشجويان کل با

 توان مشاهد کرد. دهد را ميهايي که در دانشگاه رخ مي دانشگاه اخبار و اطالعیه 

 

 ی ریگجهینت

  در(  SDI)  اطالعات  گزينشي  اشاعه  براي  تعاملي  مدلي  طراحي  هدف  با  ، يرو  شیپ  پژوهش

میانگین به دست آمده براي  نمره که  داد  نشان  هاافتهي. دیرس انجام  به هاي دانشگاهي کتابخانه

  ي معنابه    نيبود و ا  4هاي مدل نظام اشاعه گزينشي اطالعات باالي نمره معیاراغلب ويژگي

 هايژگيو  و  ارهایمع  نيا  به   توجه   وجوب  خصوص  در  مطالعه   مورد  جامعه  ياعضا  که   است  نيا

 اطالعات  گزينشي  اشاعه   نه یدر زم  يفراوان  يهاپژوهش.  دارند   نظر  اتفاق  ياتیعمل  مدل  در

(SDI)  نعمت(،  1378جعفر بیگلو )  ،يهاپژوهش   به  تواني م  انیم  نيا  از  که  است   شده  انجام  

اردکاني)  ،(1385)  اللهي نصرتي   و   آهني(،  1387)  نیافهیم  و  فدايي  ،(1386پژوهش 

( اشاره کرد  13۹4)  پارسايي  و  مرواريدي( و  13۹1)  شکوهیان  و   زبردست(،  1388)پورعظیم

  يسازمان ايو  يعلم ئتیه ي اعضا دگاهيد در خدمت نيا يبررس و يسنجامکان  به اغلب که

پرداخته اغلبوده  و  آن   باند  توصهمه  به  اشاعه    دگاهيد  فیها  نظام  درخصوص  کاربران 

و تمرکز بر امکان تعامل    قیدق  توجهاند.  ارائه کرده  يشنهاداتیاطالعات پرداخته و پ  ينش يگز

گونه که  بوده است. همان  ن یشیپ  يهاپژوهش با پژوهش  ني بخش ا  زي کاربر با سامانه نقطه تما

تب ا  ياجزا   نییدر  در  گرفت،  قرار  موردتوجه  کاربران   نيمدل  مختلف  مراحل  در  سامانه 

داشته    ياختصاص  صفحه  تواننديم را    سفارش،   يبرا  را   دست  يک   محیط  يک  وخود 

دانش   هیداشته باشند. قسمت گنج   اریدر اخت  خود  يپژوهش  يکارها  تيريمد  و  جووجست

در   تواندي کاربر م  آورد،يکاربر را فراهم م   ازیجو در مقاالت و منابع موردنوجست   امکان

سفارش دهد و در    يبا هر نوع فرمت خاص  يگريهر نوع منبع د  ايبخش سفارشات مقاله و  

پژوهشگران پرداخته    گريو د  هاگروه   بین در  بیشتر  تعامل  ايجاد  ه ب  هيسو دو  ارتباطاتقسمت  



   1401پاییز |  32شماره |  نهمسال  |های معنایی فصلنامه علمی بازیابی دانش و نظام  | 28

 

قسمت   در   مفید،   تجربیات  تولید  امکان  ها،پروفايل  گذارياشتراك  به دانش    تيريمدو 

 خود به دست آورد.   تیقعال زانیاز م يابيارز کيها و شکست

سازي اين  هاي پیادهتر کردن جنبهبیشتر به خدمت اشاعه گزينشي اطالعات و قوي توجه

ها را به اشاعه اطالعات در سطحي باالتر و دقتي باالتر به جامعه تواند کتابخانهخدمت مي

شد،  هاي صورت گرفته در ايران و جهان مشاهده  گونه که در پژوهش همان خود ياري دهد. 

هاي مختلف و در سطوح متفاوت از ارسال آن  ت به دفعات و به روش اشاعه گزينشي اطالعا

گذاري متن و ساخت پروتکل به نگارش درآمده است.  هاي نشانه با پست الکترونیکي، زبان 

تر و بهتر کاربران به اطالعات  رسالت خدمات گزينشي اطالعات کمک به دسترسي سريع

 ها است.  موردنظر آن

  به   اطالعات،  ينش يگز  اشاعه  خدمت  يبرا   يتعامل  يمدل   يطراح  با  پژوهش،  نيا

 کتابخانه   نی مسئول  و  کتابداران  اریاخت  در  را  يتعامل  يمدل  و   پرداخت  خدمت  نيا  يساز توانمند

 به   خود  کیفیت  سطح  باالترين  در  خدمات  ارائه  منظور  به  توانندیم که  داد  قرار  يدانشگاه  يها

 و  بیشتر  اطالعات   آوردن  دست  به   دانشگاهي،  هايکتابخانه  کاربران  و  محققان  پژوهشگران،

و   گريکديصورت گرفته و ارتباطات پژوهشگران با  يهاپژوهش تقويت به منجر که تردقیق

  کاربران   تيرضا   زانیم  شي موارد به افزا   ني ا  يتمام   تينها  در  که  شد  خواهد  دانشگاهکتابخانه  

 . دیانجام خواهد يدانشگاه يهاکتابخانه

 پیشنهادات برگرفته از پژوهش 

 شود:هاي آتي پیشنهاد ميموضوعات زير جهت انجام پژوهش

 ارائه الگوي مفهومي براي خدمت اشاعه گزينشي اطالعات •

سازي آن با زبان  ارائه مدلي براي سیستم اشاعه گزينشي اطالعات و پیاده  •

 UMLافزاري سازي نرممدل

و    اشاعه گزينشي اطالعات  تیفیک  شيافزا سازي مفرط و  توجه به برنامه •

 کاربر  رییدر حال تغ يها يازمندیبه ن ييگوپاسخ
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نرمامکان الگوهاي  خط سنجي  بررسي  و  نرم مشيافزاري  توسعه  مدل  هر  براي  هاي  افزار 

 .  اجراي بهتر مدل اشاعه گزينشي اطالعات

ORCID 
Hamidreza Saeidnia  https://orcid.org/0000-0001-5430-

2416   

Mohammad Hasanzadeh  https://orcid.org/0000-0002-6175-

0855   

 منابع 
 در يننو يراهکارها (SDI) گزيده اطالعات»اشاعه  (.1388. )يپور، مهدعظیميو   سعید آهني،

 دانش  يريتمد  ملي  کنفرانس  یندوم  ماهشهر«.  پتروشیمي   صنايع   تجربه  دانش،  مديريت

 . يراز يلالملینب هايهمايش  مرکز تهران (.بهمن 11-10)

: نظام تهران. يبوذر مهدي  محمد یدمترجم: س . يتعامل ي طراح(. 13۹4، جیسن. )نانز، اندي و پرت

 . 256 ص  ،الملک

  یئت ه  ياعضا  ياطالعات برا  SDI  ينشياشاعه گز  ملي  نظام  طرح  (.1387. )موسي  بیگلو،  جعفر
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 و   هاکتابخانه  در  گزيده  اطالعات  اشاعه»خدمات  (.  13۹1.)حسن  شکوهیان،و    يممر  زبردست،

و  يکتابدار ي مطالعات ملمناسب«.  الگوي ارائه هدف با يسهمقا  :يرانا رسانياطالع مراکز
 (. 3)23 ،اطالعات يسازمانده

)عباس  ، يحر و    فاطمه  ان،يزند  يمل نظام طرح  کردن ياتیعمل يراهکارها ي بررس  (. 1383. 

 قاتیتحق    :يپژوه نسخه و ویآرش ،يکتابدار.کشور يهادانشگاه در يرساناطالع

 . 41 : شمارهيدانشگاه يرساناطالع و يکتابدار

(. بررسي رابط کاربر بانک اطالعاتي نمايه از ديدگاه دانشجويان )کتابخانه  13۹0غفاريان، سمانه. )

(،  4)14،  کتابداري و اطالع رساني اي.  مرکزي( دانشگاه فردوسي مشهد با روش مکاشفه 

163 -188  . 
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 ي راي اعضاطرح ايجاد نظام اشاعه گزينشي اطالعات ب  (.13۹0. )فاطمه  نیا،  فهیم  و  غالمرضا  دايي،ف

پژوهشگاه علوم    فصلنامه  .تربیتي دانشگاه تهرانشناسي و علومهیئت علمي دانشکده روان

 . 126- 10۹، يراناطالعات ا يو فناور

 . چمران شهید دانشگاه: اهواز. بیگدلي زاهد  ترجمه. مرجع خدمات (. 1387. )کريشان کومار،

)پارسايي   و  مريم  ،مرواريدي پرستو.   دانشگاه   علمي  هیئت  اعضاي  هايديدگاه   بررسي  (.13۹4، 
  SDI  اطالعات  گزينشي  اشاعه  خدمات   دريافت  با  ارتباط  در  گچساران  واحد  اسالمي  آزاد 

 و  حسابداري  الملليبین  کنفرانس  سومین  جديد،  راهکارهاي  ترپیش  ارائه  منظور  به

 . اشراق مهر همايشگران موسسه تهران، مديريت،

. فصلنامه علوم و  هاي ديجیتاليوجو در کتابخانههاي جستارزيابي قابلیت(.  1385نبوي، فاطمه. )

 . 114-101(،  3)21، فناوري اطالعات

  (SDI) يدهخدمات اشاعه اطالعات گز اطالعاتي يگاهپا  يطراح(. 1386. )علي ي،اردکان ينصرت
شه  علمي  یئته  ياعضا  يبرا  نامه   پايان.  هاآن  نظرات  اساس  بر  چمران  یددانشگاه 

  دانشگاه  ي،شناسو روان  تربیتيعلوم  دانشکده  ي،رسانو اطالع  يارشد کتابدار  کارشناسي

 .اهواز چمران شهید

  یراز ش  علمي  تأیه  يبه اعضا  ينشيارائه خدمات اشاعه گز   سنجيامکان   (.1385. )سارا  اللهي،  نعمت
 مناسب.   يو ارائه الگو  الکترونیکي پست  يقاز طر  يعلوم و تکنولوژ ايمنطقه  کتابخانه  در

 رساني اطالع  و  تي مدير  دانشکده  يران،ا  پزشکي  علوم  دانشگاهارشد،    کارشناسي  نامه  پايان

 . يرانا يدرمان يو خدمات بهداشت پزشکي علوم دانشگاه ي،پزشک

ديجیتالي هاي  ارزيابي رابط کاربر در صفحات وب فارسي کتابخانه(.  1388نوروزي، يعقوب. )
پیشنهادي الگوي  ارائه  و  اطالعايران  و  کتابداري  دکتري  رساله  آزاد .  دانشگاه  رساني، 

 اسالمي واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران.
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