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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان درک کتابدار از نیاز کاربر و میزان درک کااربر از پاساخ کتابادار در
مصاحبه مرجع با رويکرد هرمنوتیک بوده است .در اين پژوهش ،از روش پیمايشی استفاده شده است .برای
گردآوری اطالعات موردنیاز از پرسشنامه مؤلفمحور که به تعدادی از کااربران ساازمان اساناد و کتابهاناه
ملی ايران و کتابداران مرجع آن داده شد ،استفاده شد و پايايی آن  5/593محاسبه شده است .اين پرسشانامه
با  23سؤال در ارتباط با درک کتابدار و  23ساؤال در ارتبااط باا درک کااربر باا م یاا لیکارت از  5تاا 5
طراحی شده است .يافتهها نشان داد که بیشترين حد در میان شاخصهای درک کتابدار مربوط باه شااخص
شفافسازی سؤال کااربر در جرياان مصااحبه مرجاع باا میاانیین  %75و در درک کااربر شااخص در میاان
گذاشتن سؤال اصلی با کتابدار مرجاع باا میاانیین  %59اسات و کمتارين حاد در درک کتابادار مرباوط باه
شاخص درک نیاز کاربر با اولین سؤال کتابدار با میانیین  %91/5و در درک کاربر شااخص درک کتابادار
با اولین سؤال کاربر با میانیین  %12/7است .در همهی متغیرها رابطه معناداری بین نظام معناايی کتاباداران و
کاربران وجود دارد بهجز در دو متغیر :متغیر در میان گذاشتن سؤال اصلی با کتابادار مرجاع بارای رفاع نیااز
اطالعاتی و متغیر سطح اطالعاات ببلای کتابادار و کااربر از موضاوو ماورد جساتوجاو باا  .p> 5/59ايان
پژوهش نشان داد که کاربران تسلطی بر موضوو مورد جستجو خود ندارند و يا دبی اً نمیدانند کاه باه دنباال
چه هستند .همچنین نشان داد که کتابداران تبحر الزم را در زمینه مصاحبه مرجع دارند .با وجود عدم تمايا
کاربران به پرسش از کتابداران و شک نیرفتن مصاحبه مرجع ،کتابداران در اين پژوهش از عملکرد خاوبی
برخوردار بودند و توانستند رضايت کاربران را به دست آورند.

 .2کارشنا

ارشد علم اطالعات و دانششناسی ،دانشیاه عالمه طباطبائیzeinab.ghafoornia@gmail.com .
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مقدمه
با تهصصیتر شدن کارها و پیچیاده شادن زنادگی در دنیاای اماروز اهمیات و ن اش زباان
بیشتر شده است .انسان عصر جديد بهمنظور بربراری انواو ارتباطهای خود ،اعام از کالمای
و غیرکالمی ،گروهی ،سازمانی و  ،...ناگزير از استفاده زبان است؛ در اين ارتباطاات انساان
برای بهرهمندی از هدف ارتباط نیازمند انت ال معنای ذهنی خود به ذهن مهاطب اسات .ايان
مهم جز با فراهم آوردن يک نظام معنايی واحد و مشترک بین اجزاء ارتبااط میسار نهواهاد
شد (رها دوست .)2351 ،هنیامیکه سهن از ارتباط انسانهاست ،درواباع ايان زباان اسات
که تعام میان انديشهها را بربرار میسازد و نهاد آدمیاان را باه يکاديیر غرياب ،ياا برياب
میکند .تنیدگی علم زبانشناسی با فرايند مرجاع و پاساخگاويی باه نیااز مراجعاان و نیاز باا
همهی انواو مطالعات انسانی و پژوهشهای اساسی ديیر بدان جهت اسات کاه زباان صارفاً
الیوی معنا نیست؛ بلکه بنیان معناست (نشاط (ب) .)2354 ،جايیاه زبان در دو بعد ملفوظی
و مفهومی و مهمتر رابطهی ذهان و زباان در برداشاتهاای هرمناوتیکی و پديادار شاناختی
بسیار مهم است و بسیاری از دانشمندان ،زبان را دريچهی ارتباطی انساان باا هساتی و جهاان
بلمداد میکنند (رضوی .)2375 ،آدمی محرکها و موبعیاتهاای پیراماون خاود را درک
میکند؛ بدين معنی که آنها را دريافت ،احسا و تعبیر و تفسیر میکناد و ن شای از آنهاا
در ذهن خود به وجود میآورد .به جهت اينکه پیاام در الیاوی ارتبااطی عااملی مارتب باا
گیرنده و فرستندهی پیام و بهعنوان محرکی بر هردوی آنها مؤثر است ،مسئلهی ادراک در
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ارتباطات مهم و درخور بررسی است (الوانی.)2359 ،
رويکرد هرمنوتیکی به فرايند مرجع ،آن عم رمزگشاايی اسات کاه از محتاوا و معناای
ظاهر – که همان عالئم و نشانههای مراجع است و در بالب پرسش ارائه میگردد به معناای
نهفته و مکنون آن که تشهیص نیاز و پاسخيابی است مایرساد .مصااحبهی مرجاع و ايجااد
کنش ارتباط دوسويه و رسیدن به دريافتی مشترک ،از رهیذر زبان حاص میشاود (نشااط
(ب))2354 ،؛ بنابراين مهمترين فرآيند مصاحبه بهش مرجع رمزگشاايی از نیااز مراجاع در
بالب پرسشگری از کاربر و رسیدن به فحوای نیاز پس از تحلی پاسخ سؤالها اسات .ايان
فرايند را هرمنوتیک در بهش مرجع مینامند (رهادوست .)2351 ،بهطورمعمول هرمنوتیک
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را فن و هنر و نظريهی تفسیر يا تأوي نوشتار و گفتار تعبیر میکنند (رضوی.)2375 ،
در اين پژوهش که در سازمان اسناد و کتابهانه ملی ايران انجام شده است ،تفاوت نظاام
معنايی کتابداران و کاربران در مصاحبه مرجع با رويکرد هرمناوتیکی و باا اساتفاده از مادل
مفهومی هرمنوتیک شاليرماخر 2بیان شده است .اين پژوهش با هدف سانجش میازان درک
کتابدار از نیاز کاربر و میزان درک کاربر از پاسخ کتابدار در مصاحبه مرجاع اسات .میازان
درک کتابدار از نیاز کاربر در زماان مصااحبه مرجاع چ ادر اسات میازان درک کااربر از
پاسخ کتابدار در زمان مصاحبه مرجع چ در است در همین زمینه فرضیه پژوهشی اينطاور
بیان میشود که بین درک کتابداران و کاربران از مفهاوم پژوهشای ماورد پرساش کااربران
تفاوت معناداری وجود ندارد.
کتابدار مرجع برای درک نظام معنايی کاربران از مصاحبه مرجاع اساتفاده مایکناد اماا
تبیین پارادايم هرمنوتیک در بهش مرجاع صاورت نیرفتاه اسات .ازآنجاکاه زباان و درک
معنای سؤال در مصاحبه مرجع مهم است ،به همین دلیا در ايان پاژوهش باه تفااوت نظاام
معنايی کتابداران و مراجعان را باا رويکارد هرمناوتیکی در ساازمان اساناد و کتابهاناه ملای
جمهوری اسالمی ايران پرداختهشده است .در نظام ارتباطاات ،اهمیات ارتبااط ازايانجهات
پررنگ میشود که مفهوم پیام يا اطالو فرستنده به گیرناده باهدرساتی درک شاود چنانچاه
نظام معنايی گیرنده جهت نظام معنايی فرستنده باشد پیام باهخاوبی دريافات مایشاود .نظاام
ارتباطات در کتابهانهها و مراکز اطالعاتی در بسامتهاای مهتلاف کتابهاناه بابا مشااهده
است از آن جمله میتوان به مصاحبه مرجع اشااره کارد .در مصااحبه مرجاع مراجعاهکنناده
برای نیاز اطالعاتی خود از کتابدار مرجع درخواست کمک میکند و کتابادار مرجاع باياد

به استفاده از کتابهانه تشويق کنند و يا تا چه میزان مراجعان از خدماتی که کتابداران مرجاع
ارائه میدهند ،اطالو دارند.
وظیفه اساسی کتابدار کمک به مراجعان در استفاده از کتابهانه و مجموعههاای موجاود
در آن اساات .کلیااد اساساای کااار بااا مراجعااان در باادم اول تشااهیص سااؤالی اساات کااه
مراجعهکننده درصدد يافتن پاسخ بر آن است .اين فرآيند در حرفه کتابداری بانام «مصااحبه
1. Schleiermacher
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برای روشن شدن نیاز اطالعاتی مراجعهکننده به گفتیو با او بپردازد و پژوهش حاضر بارای
تشهیص اهمیت موضوو در مصاحبه مرجع و ايانکاه تاا چاه انادازه ايانگوناه پاژوهشهاا
اهمیت دارد و تا چه اندازه کتابداران میتوانند به مراجعهکنندگان کماک کنناد و آنهاا را

44

فصلنامه مطالعات دانش شناسی

مرجع» شناخته میشود .مصاحبه مرجع دارای دو بهش بافاصله زمانی متفاوت است .بهاش
م دماتی که طی آن کتابدار مراجعهکننده را به طرح کام پرسش تشويق میکناد و بهاش
پايانی که طی آن کتابدار بارای برباراری ارتبااط باین پرساش و ماواد موجاود در کتابهاناه
سؤالهايی را مطرح مایساازد (جهاودا .)2375 ،کاتس )2355( 2اظهاار مایکناد باه داليا
مهتلفی کاربران نمیتوانند بهروشنی بیان کنند که به دنبال چه چیازی هساتند و راه آگااهی
يافتن از نیازهای اطالعاتی آنان مصاحبه مرجع است .واضح است بب از هر جستجويی نیااز
اطالعاتی بايد روشن شود ،اين عم حین مصاحبه مرجع صورت میگیرد؛ بناابراين فرآيناد
مصاحبه مرجع بايد بهگونهای انجام شود تا کاربر را به صحبت کردن تشاويق کناد (کاتس،
2555؛ به ن

از سپهر .)2355 ،شک اولیه اغلب سؤاالتی که مراجعهکننده مطارح مایکناد

غیر کام  ،مبهم يا گمراهکننده است .برای اينگونه پرسشها ممکن است پیامی غیر کاما
يا نادرست تعیین شود و در گامهای بعدی فرآيند مرجع به خطاهای بیشتر بیانجامد .احتماال
دارد در مواردی پیام بهخودیخود کام و درست باشد ،اما برای تعبیر پیاام و ياا بارار دادن
آن درزمینه و بافتی درست به اطالعاات بیشاتری نیااز باشاد .کتابادار بارای روشان سااختن
پرسش يا به دست آوردن اطالعاات اضاافی الزم دربااره آن از فان مصااحبهای موساوم باه
گفتیو بهره میجويد ،اصطالح گفتیو بیانیر ارتباطی دوجانبه بین کتابدار و مراجعاهکنناده
است .از طريق مبادله کالم بین کتابدار و مراجعهکننده ،روی پرسش نهايی توافق مایشاود.
طی مذاکره هم پیام درست گزينش میشود و هم اطالعات بیشتری که بتواند در جساتجوی
جواب مفید باشد به دست میآيد (ديانی .)2375،فرآيند مرجع تنها پاسخگويی به ساؤاالتی
که از سوی کاربران مطارح مایشاود را محادود نمایگاردد ،بلکاه شاام مراحا اولیاهای
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میشود که کتابداران همراه با کاربران پرسشی را موردبررسی بیشاتر بارار دهناد .ايانگوناه
گفتوشنود برای پاسهیويی به نیاز اطالعاتی کااربر ،مصااحبه مرجاع نامیاده مایشاود .در
مصاحبه مرجع هدف کتابدار شام مشهص کردن ماهیت ،م دار و سطح اطالعات و بالاب
اطالعاتی مناسب و يا موردتوجه کاربر است؛ بنابراين کتابدار بايد میزان اطالعات کااربر را
در زمینه مورد جستجو ارزيابی نموده و همچنین دالي ت اضای اطالعاتی او را متوجه شاود.
مهمترين عناصر در مصاحبه مرجع مربوط به ارتباط شفاهی بوده که منظور آن چیزی اسات
که توس کاربر و کتابدار گفته و يا شنیدهشده و درنهايات منجار باه درک صاحیح ت اضاا
میشود (شريف م دم .)2355 ،بواعد مصاحبه موف یات آمیاز بار چهاار بسام اسات :کساب
1. Katz
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بیشترين و دبیقترين اطالعاات دربااره آنچاه موردنیااز اسات ،درک اينکاه مطالاب در چاه
سطحی و چه م دار نیاز است ،تکمی مصاحبه و رسیدن باه دادههاای کلیادی ،حفاک ياک
رابطه خوب با فردی که پرسش را میپرسد (کتس2555 ،؛ به ن از سپهر.)2355 ،
بااه دانااش بررساای و مطالعااهی معااانی در زبااانهااای انسااانی ،معناشناساای 2ماایگوينااد.
بهبیانديیر ،بررسی ارتباط میان واژه و معنا است .جستجوی کشف چیونیی کارکرد ذهن
انسان در درک معنا از راه زبان است ،ضمن اينکه نبايد در فرايند آفرينش معناا در ماتن ساه
افق معنايی نويسنده ،متن ،خواننده را ناديده گرفت .گفتیو میان اين سه افق ،فرايند تأوي و
تفسیر را پديد میآورد که آفريننده معناست و جهان متن را میسازد .معناشناسای اطالعاات
چیزی است ”باب کشف“ نه چیزی که ”دريافت شده باشد“ .آنچه ارسال میشاود و ياا فارد
دريافت میکند معنا نیسات ،بلکاه آنچاه فارد تاالش مایکناد از آن درک ياا تفسایر کناد،
معناست (صمدی .)2355 ،راس فعال در حوزهی فلسفه معت د است معنا باه سااب هی ذهنای
فرد بستیی دارد .بهعبارتديیر معنايی که برای واژهها در نظر گرفته میشود ،چیزی اسات
که فرد با آن آشنايی دارد .وی معت د است معنای يک نام ياا واژه باه اينکاه سااب هی ذهنای
فردی که آن را مورداستفاده برار میدهد چیونه باشد بستیی دارد .داناش اطاالورساانی و
شاخصهای آن از يکسو با اظهارات و تجلیات انساانی معنااداری ساروکار دارد کاه باياد
بهواسطهی عاملی فهم کننده فهمیده شود؛ و از سوی ديیر ،اين عام فهم کنندهی م والت
انسانی خود در مجموعهای از معانی ،ارزشها و نیرشهايی به سر میبرد که باياد باه آنهاا
توجه شود .به لحاظ هرمنوتیکی ،ذهن شناسنده و واجاد م اوالت پیشاینی ،ذهنای اجتمااعی
است و شناخت ناه باهصاورت انفارادی کاه باه شاک اجتمااعی و از طرياق ارتبااط تح اق

میکند .دانش هرمنوتیک به دنبال يافتن پاساهی بارای ايان پرساش اسات کاه آياا روش و
راهکاری وجود دارد تا خوانندگان يک متن و يا بینندگان يک اثر هناری ،باا باهکاارگیری
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میپذيرد .شناخت عالوه بر اجتماعی بودن ،دارای اين خصیصه هام هسات کاه در هرلحظاه
تحت تأثیر تجرباهی تااريهی بارار دارد؛ بناابراين جهاانذ ذهانن شاناخت (نشااط (الاف)،
.)2354

1. semantics
2. hermeneutics
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هرمنوتیک 1دانشی است که به «فرايند فهم يک اثر» میپردازد و چیونیی دريافت معنا
از پديدههای گوناگون هستی اعم از گفتار ،رفتار ،متون نوشاتاری و آثاار هناری را بررسای

فصلنامه مطالعات دانش شناسی

آن روش ،به دريافت معنای ثابت و مشهصی از آن اثر يا متن دست يابند؛ يا ايانکاه درک
و فهم هر مهاطبی مهتص اوست و با ديیاری تفااوت دارد (احمادی .)2371 ،هرمنوتیاک
هنر تفسیر است .بدين دلی که دستورالعملی برای تفسیر ماتن ارائاه نمایدهاد زيارا اثار هار
هنرمند (نويسنده) يک دستاورد منحصربهفرد است (آبوالد .)1557 ،2ازنظر تاريهی ريشهی
هرمنوتیک از فع يونانی «هرمنويین» گرفتهشده است که باه معنای «تفسایر کاردن» اسات و
صااورت اساامی آن «هرمنیااا» (تفساایر) اساات کااه در آثااار فالساافه باسااتان يافاات ماایشااود.
انديشمندان بهطور سنتی میان «هرمنوتیک» و «هرمس» خدای پیاامرساان يوناانیهاا رابطاهی
لفظاای و معنااوی برباارار ماایکننااد (بلچاار .)2555 ،1در میااان انديشاامندان آغااازين« ،حل ااه
هرمنوتیکی» وابستیی مت اب فهم ک يک متن و بهشهای آن و نیز وابستیی مت ابا فهام
سنت و متونی 3که تشکی دهنده آن هستند ،تل ی میشد .در آثار هايادگر ،ناوو ديیاری از
حل ه هرمنوتیکی در تصديق وابستیی مت اب فهم جهان و خود فهمی ظهاور يافات .پاس از
هايدگر مهمترين توسعه نظريه هرمنوتیک با کتاب ح ی ت و روش گاادامر 4رخ داد .ازنظار
گادامر ،خواننده و متن ،دارای ارتباط مت ابا وابساته باه يکاديیر هساتند .از طرياق شاراي
گفتیويی که میان خواننده و سنت مربوط به متن صورت میگیرد ،میتوان به امتزاج افقهاا
دستيافت که از طريق آن فهم تح ق میيابد( .لنیهاوسان .)2355 ،ايان رويکارد از ساوی
نظريهپردازان عینیتگرا به چالش کشیده شد .عینیتگرايان بر اين باورند کاه ماتن ،معناايی
دارد و بايد از طريق روشهای تحلیلی کنترلشاده باه دسات آورده شاود (گاائینی.)2355 ،
هرمنوتیک از سه شاخص متن ،مؤلف و مفسر بواميافته است .آنچه ايان ساه شااخص را باه
يکااديیر ماارتب ماایکنااد ،تأويا (تفساایر) اساات و تأويا همانااا فهاام معنااای مااتن اساات.
بهبیانديیر هرمنوتیک يک ساختار سهضلعی است که ماتن باعادهی آن و مؤلاف و مفسار
اضالو ديیر آناند .کانون اين سهضلعی تأوي و ن طهی مرکزی نیز فهام اسات .باا در نظار
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داشتن ساختار سهضلعی هرمنوتیک ،میتوان از سه شیوهی تأوي متن محور ،مؤلفمحور و
مفسرمحور سهن گفت .در متنمحوری ،9متن در مرکزيت برار دارد و تأوي گر میکوشاد
با روش دستوری يعنی شرح لغات ،نکات دستوری و ارجاعات فنی و تاريهی ،معناای ماتن
1. Abulad
2. Bleicher
 .3منظور رابطه لفظی و معنوی است.

44

 .9در بعضی متون به اوبژه محوری معروف است.

4. Gadamer

تفاوت نظام معنایی کتابداران و کاربران در مصاحبه مرجع ...

را دريابد .در هرمنوتیک مؤلفمحور ،ن ش بارز از آن مؤلف است .در اين شیوه ،تأوي گار
عالوه بر تفسیر دستوری ،بايد تفسیر فنی يا روانشاناختی را نیاز باه کاار گیارد؛ يعنای از راه
مطالعهی زندگینامه و آثار مؤلف و اينکه در چاه دوره و زماانهاايی مایزيساته اسات ،باه
ذهنیت او پی ببرد و به کماک ايانهاا معناای ماتن (اثار مؤلاف) را درياباد .در هرمنوتیاک
مفسرمحور 2که در دوران معاصر به شیوهی غالب تأوي بدل شاده اسات ،تأويا گار ن اش
اصلی را دارد ،بهگونهای که متن با تأوي او زنده میشود و بديهی است کاه داناش ،بیانش،
روانشناسی و موبعیت اجتماعی و حتی جنسیت تأوي گر است که در دريافت معناای ماتن،
عاملی تعیینکننده محسوب میشود .ن ش مفسر در تأوي متون ،به حدی است کاه او حتای
میتواند معنا يا معناهای تازهای را از متن خلق کند و چهبسا بادر است معنای متن را از خود
مؤلف نیاز بهتار درک کناد .درايانبااره ،باهوياژه ،هرمنوتیاک را متضامن کشااکش میاان
متنمحوری و مفسرمحوری بلمداد کردهاند که البته مؤلفمحوری خود میتواناد جزئای از
متنمحوری تل ی شود ،چراکه بههرحال ،ماتن دساتاورد و اندوختاهی ذهان و عما مؤلاف
است.
ديلتای نیز همانند شاليرماخر ،محور هرمنوتیک را مؤلافمحاوری مایداناد و باه لازوم
رسیدن به ذهنیت مؤلف بهعنوان اسا تفسیر ،معت د است .او عاالوه بار تفسایر دساتوری و
ادبی به زمینههای فرهنیی ،فکری و جهانبینی مؤلف که به فهم ذهنیت و انديشههای خاالق
اثر کماک مای کناد نیاز توجاه دارد و ايان امار يکای از ماوارد اخاتالف هرمنوتیاک او باا
شاليرماخر است .در نظر هايدگر ،فهم متن بازسازی ذهنیت مؤلف و نفوذ در دنیاای فاردی
او نیست ،بلکه در سايه ی فهم متن ،ما خود در امکاان وجاودی جديادی جاای مایگیاريم.

به متن فرا میافکند و نهستین فهم بدين ترتیب حاص میشود ،منتها در تعام مفسر با ماتن
اين معنا تعدي میشود و معنا (فهم) نهايی حاص فرافکنایهاا و تعادي هاای مفسار و ماتن
است که در يک نیرش دوری مسمی به حل هی هرمنوتیک مح ق میشود .در اين جهات،
همهی اشکال فهم متأثر از دنیای ذهنی و تاريهی مفسر است .در نیاه گاادامر ،بارای تأويا
متن بايد میان اجزای متن و کلیت آن رفتوآمد کرد و به اين رفتوآماد ،دور هرمناوتیکی
 .2در بعضی متون به سوبژه محوری معروف است.
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هدف تفسیر متن آشکار کردن پیش فهمی است که ما پیشتر درباره فهم داريام .فهام ماتن
در اص آشکار شدن بیشتر توان و امکانهای وجودی مفسر است و در پرتاوی فهام متاون،
مفسر بر امکان و ساحتهای وجودی خويش میافزايد .مفسر در مواجهه با ماتن ،معناايی را
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میگويد .وی میگويد بین متن و خواننده ،يک پرسش و پاسهی درمایگیارد کاه هماواره
فهم را روبهجلو میبرد و بر وسعت آن میافزايد .رويکرد ديالکتیکی فهم در نیااه گاادامر،
بدين معناست که مفسر با متون مح مطالعهی خويش به گفتیو میپردازد و اجازه میدهاد
که افق معنايی متن ظهور کناد ،چراکاه معناای ماتن و موضاوو موردمطالعاه در خا ظااهر
نمیشود ،بلکه در افق معنايی مفسر و عالم ظاهر میشود (رضوی.)2355 ،
هرمنوتیک شاليرماخر .در نزد شاليرماخر ،هرمنوتیک عبارت است از نظريهی فهم
(رضوی .)2355 ،ان الب کوپرنیکی او در هرمنوتیک ،تمرک ز را از فهم متون به فرايند
درک خود از متن تغییر داده است .او يک سؤال اساسی پرسید :چیونه درک ممکن
است با جدا کردن عملکرد باب اجرای تفسیر از عم درک ،شاليرماخر حوزه مست
جديدی از پژوهشهای نظری در شراي الزم و کافی برای امکان درک ايجاد کرد.
هرمنوتیک از دستورالعم هايی که در فعالیتهای تفسیری تنظیمشدهاند ،تشکی شده است
(وست .)2575 ،2بدين معنا که در تل ی سنتی از هرمنوتیک ،فهم متن امری طبیعی بلمداد
میشد و هرمنوتیک ن ش کمکی در آن ايفا میکرد .شاليرماخر بدفهمی را امری طبیعی
میدانست و برای اولین بار اعالم کرد که بهطورمعمول ،انسان مطالب را غل درک
میکند .پس از ابتدا برای درک درست مطالب و متن بايد از هرمنوتیک ياری گرفت .از
اين نظر ،هرمنوتیک از همان آغاز تالش برای فهم است .چراکه بدفهمی در تمامی مراح
وجود دارد و بنابراين هرمنوتیک بهعنوان «هنر تفسیر» مجموعهی بواعد روشمند برای
جلوگیری از بدفهمی است وجه ديیر هرمنوتیک شاليرماخر که آنهم میتواند به بس
حوزهی شناخت تاريهی کمک کند ،اين است که هرمنوتیک را از مرز نوشتار و انحای
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آن فراتر برده و گفتار و سهن را نیز مشمول آن دانسته است (رضوی.)2355 ،
او خواندن يک متن را با ديالوگهاای ياک گفتیاو م ايساه مایکناد ،خوانناده در دو
بهش حضور دارد :بهعنوان نويسنده و بهعنوان دريافتکننده متن .هرمنوتیک شاالير مااخر
شام دو جز است :تفسیر دستوری و تفسیر روانشناختی .تفسیر دستوری شام درک متون
که نیاز به درک کلمات و زبان مشترک است .او در تفسیر دستوری به روشهای زير اشاره
میکند :واژگان ،معانی واژگان در زمان استفاده نويسنده که ايان دو باهصاورت ياک کا
است که بايد بهعنوان يک بهش درک شود .جنبه روانشناختی تفسیر شام ورود باه ذهان
خالق نويسانده و هامچناین شاناخت هادف نويسانده اسات .بارای درک مفهاوم ماوردنظر
1. West

تفاوت نظام معنایی کتابداران و کاربران در مصاحبه مرجع ...

نويسنده بايد به هدف شهصی نويسنده از نوشتن متن و مفهومی کاه بارای آن ماتن در نظار
گرفته است ،توجه شود .اين نظر به روش هاای پیشایويی وابساته اسات کاه باا اصاطالحات
خاص و جمالتی که در ساختن متن استفادهشدهاند ،میتاوان توضایح داد .باهوسایله مفهاوم
پیشیويی میتوان شهصیت و شرايطی را که با متن نويسنده مرتب اسات از ناو سااخت .بار
اسا نظر شالير ماخر؛ مفسر بايد آشنا بازندگی نويسنده و دوران تاريهی او باشد .آشانايی
از زمینااههااای زناادگی و تاااريهی نويساانده شاارط الزم باارای اسااتفاده از روش تفساایر
روانشناختی است (روت .)1551 ،2ديیار ،شاالير مااخر ،بازتولیاد فضاای ذهنایای را کاه
مؤلااف در آن بااه ساار ماایباارده اساات ،از طريااق عما هاامزمااان تفساایر دسااتوری و تفساایر
روانشناختی می داند .تفسیر دستوری يا زبانی مشتم بر فهام ماتن باا بهارهگیاری از بواعاد
لفظی و ادبی و بالبهای تعبیر و سبک نیارش نويسنده است و تفسیر روانشناختی ياا فنای
درک ذهن و نیت مؤلاف و باهاصاطالح فرديات اوسات .باازآفرينای فضاای ماتن در نیااه
شاليرماخر ،از طرياق «مواجهاه باا ذهنیات مؤلاف» و درک فرديات مؤلاف و صااحب اثار
صورت میگیرد .ازاينروی ،هر فهمی بر درک فرديت ديیری مشتم اسات و اگار چناین
فهمی را مسلس در نظر بییريم ،هرمنوتیک ماهیتی عام پیدا میکند (رضوی.)2355 ،

نشاط ( )2354در م الهای با عنوان "زبان و هرمنوتیاک در فرايناد مرجاع" کاه باا روش
مااروری و باهاادف ارتباااط هرمنوتیااک در فراينااد مرجااع انجااامشااده اساات .ارتباااط میااان
مراجعهکننده و کتابدار را نزديک به مدل گفتیوی گادامر میداند و به اين نتیجاه مایرساد

که مراجعه کننده با کتابدار رابطهای پسخوراندی بربارار مایکناد کاه باا پاساخ بطعای باه
پرسش ،پیشرفت يا پسرفت در پاسخيابی مرتب است بنابراين ،فهم متن بهصاورت تادريجی

روششناختی برای تح ی ات حوزه علاوم انساانی و باهوياژه حاوزه مشااوره و رواندرماانی
میداند که مدلی هرمنوتیکی را برای الیوسازی درمانی بر اسا

سنت و منابع بومی فاراهم

نمايد .اين پژوهش در حوزه تح ی ات کیفی تالش میکند تا بر اساا روش هرمنوتیاک و
باهوياژه آرای گاادامر و هايادگر ،1روششناساای ناوينی را بارای الیوساازی فاراهم نمايااد.
1. Rutt
2. Heidegger
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افزايش میيابد تا به پرسش مراجعه کننده بهطور کام پاسخ داده شود.
رزگار محمدی و ديیران ( )2352در م الهای با عنوان " ارائه روششناسی هرمناوتیکی
باارای الیوسااازی دررواندرمااانی و مشاااوره" هاادف از اياان پااژوهش را تاادوين ماادلی
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پژوهش نشان میدهاد کاه از طرياق چارخش هرمناوتیکی و دياالوگی مان وتاويی ،ادغاام
افقهای متفاوت شک میگیرد و درنتیجه ادغام افقها ،فهم رخ میدهد .در اين پژوهش سه
افق عام  ،مؤلف و مفسر تشهیص دادهشده است .تأويا گار باا آگااهی از پایشفهامهاای
خويش و اف ش وارد فهم متن موردنظر يا تجربه زيسته شرکتکنندگان تح یق بهعنوان افاق
مؤلف میشود .پژوهشیر پسازاين مرحله وارد تفسیر و رويکردهای گوناگون برای غنیتر
شدن فهم متن میشود .پژوهشیر باا پایش روی و پاسروی میاان ايان افاقهاا در چارخش
هرمنوتیکی به فهم و معنای متن میرسد .اين پاژوهش ناوعی روششناسای بارای تح ی اات
بنیادی است.
گائینی ( )2355در م اله خود با عنوان"رويکردهای معناگرا در مطالعات علوم اجتمااعی

و مطالعات سازمان و مديريت" هدف ايان پاژوهش را چیاونیی تاأثیر تحاوالت روشای و
معرفتی در مطالعات سازمان بیان میکند که با روش توصیفی -تحلیلی و با مراجعه باه مناابع
اصلی انجام داده است .در اين پژوهش بهشای از تحاوالت روشای و معرفتای در مطالعاات
سازمان از دريچه رويکرد معناگرايی را بررسای مایکناد و باه ايان نتیجاه مایرساد کاه در
مطالعات سازمان و مديريت نیز سازمان و رفتارهای وابسته به آن بهمثابه ماتن مکتاوب ماورد
فهم و تفسیر از سوی پژوهشیران برار گرفت و در اين رويکرد بود که تبارشناسای ساازمان
بهعنوان ن ش مهم در فهم و تفسیر سازمان مورد تأکید برار گرفت.
ويندی روندی )1521( 2در پاياننامه کارشناسی ارشد خاود از دانشایاه ويسکانساین در
میلواکی 1با عنوان "مطالعه پديدهشناسی تعیین موضوو بهعنوان يک تجربه فهرستنويسان"
به بررسی هرمنوتیک پرداخته است .در ايان پاژوهش باا رويکارد باه هرمنوتیاک تجربیاات

سال دوم ،شماره  ،7تابستان 59

45

فهرست نويسان درباره تعیین موضوو کتب بهعنوان يکی از مهمترين موضاوعات مارتب باا
ايشان مورد ارزيابی برارگرفته است.
در اين م اله سعی بر آن است که با تبیین نظام معنايی و هرمنوتیک ،به تطبیق اين شااخه
از دانش در علم اطالعات و دانش شناسی بپردازيم.

1. Wendy Rondeau
2. University of Wisconsin Milwaukee

تفاوت نظام معنایی کتابداران و کاربران در مصاحبه مرجع ...

روش پژوهش
کاربر بهعنوان مؤلفی است که درصدد دريافت پاسخ متنی است که در سؤال وجاود دارد و
کتابدار بهعنوان مفسر و تأوي گر مصاحبه مرجع در نظر گرفتاهشاده اسات .در ايان م الاه،
طبق اهداف و سؤالهای پژوهش از ساختار مؤلفمحاور اساتفادهشاده اسات زيارا کتابادار
میخواهد بهنظام معنايی مؤلف که همان کاربر است ،نزديک شود و ايان مهام باا مصااحبه
مرجع اتفاق میافتد تا کتابدار متوجه شود کاربر چه پیشزمینههايی در موضوو مربوطه و ياا
چه اطالعاتی در آن زمینه دارد و دبی اً به دنبال چه اطالعاتی مایگاردد و از طرياق تفسایر
فنی و روانشناختی نظام معنايی خود را بهنظام معنايی کاربر نزديک کند .اين تح یق از نوو
کاربردی و باه روش پیمايشای باا رويکارد تحلیلای اسات و بارای گاردآوری اطالعاات از
پرسشنامه مح ق ساخته استفادهشده است .روايی اين پاژوهش باا چناد نفار صااحبنظار در
زمینهی علم اطالعاات و داناش شناسای کاه مطالعااتی بار روی نظاام معناايی و هرمنوتیاک
داشتهاند سنجیده شد و پاياايی آن نیاز باا اساتفاده از پرسشانامه کاه باه تعادادی از کااربران
سازمان اسناد و کتابهانه ملای اياران و کتاباداران آن داده شاد و ساپس در نارمافازار spss
ضريب آلفای کرونباخ با  ،5/593محاسبه گرديد .برای جمعآوری دادههای ماوردنظر روی
جامعه کتابداران مرجع و کاربران سازمان اسناد و کتابهانه ملی که در چهار سالن موضوعی
حضور داشتند ،استفاده شده است .جامعه پژوهش شام پنج نفار کتابادار بهاش موضاوعی
کتابهانه ملی است که به دلی جامعه کم نمونه کتابداران برابر با جامعه کتابداران است و باه
اين دلی از روش سرشماری استفاده شده است .همچنین جامعه پژوهش شاام کااربران باا
مدرک کارشناسی ارشد و دکترا چهار سالن موضاوعی کتابهاناه ملای اسات کاه باه تعاداد

بهش تهصصی کتابهانه از آمار توصیفی و استنباطی نرمافزار ا
است .در زير مدل روش پژوهش آورده شده است:

پی ا

ا

استفاده شاده
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 5591نفر میباشند .نمونه پژوهش طبق جدول مورگان  317نفر است کاه از ايان تعاداد 45
نفر به پرسشنامه طبق نمونهگیری تصادفی در بازهی زمانی چهارماهه از آبان  2353تا اسافند
 2353پاسخ دادهاند .برای تجزيهوتحلی دادههای گردآوریشده از چهاار ساالن موضاوعی
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مدل مفهومی فرايند مصاحبه مرجع با رويکرد هرمنوتیک شاليرماخر

یافتهها :پژوهش م
تجزيهوتحلی آمار توصیفی در خصاوص پرساش اول پاژوهش کاه درک کتابادار از نیااز
کاربر در زمان مصاحبه مرجع است در جدول  2نشان دادهشده است.
عمولم.1منظت ماعنتی مدرماصتبه ماجع مبتمرویکجدمهجانوتی مازمدیمگتهمکتتبماران م
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رديف

گويه

میانیین %

2

درک مفهوم واژه خاص کاربر

%19/1

1

درک هدف کاربر

%13/5

3

درک نیاز اطالعاتی کاربر

%79

4

درک سطح نیاز اطالعاتی کاربر

%79

9
1

برآورده کردن م دار اطالعاتی موردنیاز کاربر
درک کتابدار از نیاز اطالعاتی کاربر با اولین توضیح

%72
%99/1

7

درک کتابدار از نیاز اطالعاتی کاربر با اولین سؤال

%91/5

5

آشنايی کتابدار از ماهیت موضوو مورد جستجو کاربر

%12/1

5

سطح اطالعات ببلی کاربر از موضوو مورد جستجو

%13/3

تفاوت نظام معنایی کتابداران و کاربران در مصاحبه مرجع ...
رديف

گويه

میانیین %

25

مطاب ت دريافت کتابدار از سؤال کاربر با نیاز اطالعاتی کاربر

%14/3

22

رفع نیاز اطالعاتی کاربر

%15/1

21

شفافسازی سؤال توس کتابدار در جريان مصاحبه از کاربر

%75

23

رضايت کاربر از کتابدار

%71/1

با توجه به يافتههای بهدستآمده در جدول شماره  ،2میتاوان چناین نتیجاه گرفات کاه
ازنظر کتابداران کتابهانه ملی جمهوری اسالمی ايران :2 ،بیشترين حد در میان شاخصهاای
مربوط به شاخص شفافسازی سؤال کاربر در جريان مصاحبه مرجع با میانیین  %75اسات.
 :1کمترين حد در میان شاخصها مربوط به شاخص درک نیاز کاربر با اولین سؤال کتابدار
با میانیین  %91/5است.
تجزيهوتحلی آمار توصیفی در خصوص پرسش دوم پژوهش که درک کاربر از پاساخ
کتابدار در زمان مصاحبه مرجع است در جدول  1نشان دادهشده است.
عمولم.2منظت ماعنتی مدرماصتبه ماجع مبتمرویکجدمهجانوتی مازمدیمگتهمکتربجان
رديف

گويه

میانیین %

1

درک کتابدار از مفهوم واژهی خاص بهکاربرده شده

3

درک کتابدار از هدف کاربر

%15/7

4

درک کتابدار از سطح نیاز اطالعاتی

%75/5

9
1

درک کتابدار با اولین توضیح کاربر
درک کتابدار با اولین سؤال کاربر

%13/2
%12/7

7

برآورده کردن سطح نیاز اطالعاتی

%75/5

5

برآورده کردن م دار اطالعات موردنیاز

%71

5

آشنايی کتابدار مرجع با ماهیت موضوو مورد جستجو

%17/5

25

سطح اطالعات ببلی کتابدار از موضوو مورد جستجو

%15/2

22

دريافت کتابدار مرجع از نیاز اطالعاتی

%71/5

21

برطرف کردن نیاز اطالعاتی توس کتابدار مرجع

%71/4

23

رسیدن به پاسخ دلهواه

%74/9

با توجه به يافتههای بهدستآمده در جدول شماره  ،1میتاوان چناین نتیجاه گرفات کاه
ازنظر کاربران کتابهانه ملی جمهوری اسالمی ايران )2 :بیشترين حد شااخصهاا مرباوط باه
در میان گذاشتن سؤال اصالی باا کتابادار مرجاع باا میاانیین  %59اسات؛  )1کمتارين حاد،
شاخص درک کتابدار با اولین سؤال کاربر با میانیین  %12/7است.
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2

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

%59
%15/9
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عمولم.3منظت ماعنتی مدرماصتبه ماجع مبتمرویکجدمهجانوتی مازمدیمگتهمکتربجانمومکتتبماران م
رديف

گويه

همبستیی

سطح معناداری

2

درک کتابدار از مفهوم واژهی خاص بهکاربرده شده ازنظر کاربر و کتابدار

5/135

5/552

1

درک کتابدار از هدف کاربر

5/555

5/552

3

در میان گذاشتن سؤال اصلی کاربر با کتابدار برای رفع نیاز اطالعاتی

5/245

5/353

4

برآورده کردن سطح نیاز اطالعاتی

5/153

5/552

9

برآورده کردن م دار اطالعات موردنیاز

5/135

5/552

1

درک کتابدار با اولین توضیح کاربر

5/794

5/552

7

درک کتابدار با اولین سؤال کاربر

5/757

5/552

5

آشنايی کتابدار مرجع با ماهیت موضوو مورد جستجو

5/553

5/552

5
25

سطح اطالعات ببلی کتابدار و کاربر از موضوو مورد جستجو
دريافت کتابدار مرجع از نیاز اطالعاتی

5/199
5/715

5/254
5/552

22

درک کتابدار از سطح نیاز اطالعاتی

5/775

5/552

21

برطرف کردن نیاز اطالعاتی توس کتابدار مرجع

5/191

5/552

23

رضايت از مصاحبه مرجع

5/757

5/552

جدول  3نشاان مایدهاد کاه باین ،هماه شااخصهاای پرسشانامه کااربران و کتاباداران
همبستیی وجود دارد .همچناین در هماهی شااخصهاا رابطاه معنااداری باین نظاام معناايی
کتابداران و کاربران وجود دارد بهجز در دو متغیار" )2 :در میاان گذاشاتن ساؤال اصالی باا
کتابدار مرجع برای رفع نیاز اطالعاتی" با  p> 5/59کاه نشااندهنادهی ايان اسات کاه باین
ديدگاه کتابدار و کاربر در نظام معنايی مصاحبه مرجع با رويکرد هرمنوتیک رابطاه معناادار
وجود ندارد " )1 .سطح اطالعات ببلی کتابدار و کاربر از موضوو مورد جساتجو" باا 5/59
>pکه نشاندهندهی اين است که باین ديادگاه کتابادار و کااربر در نظاام معناايی مصااحبه
مرجع با رويکرد هرمنوتیک رابطه معنادار وجود ندارد.
سال دوم ،شماره  ،7تابستان 59

بحث و نتیجهگیر:
درمجموو ،تحلی های آماری ارائهشده نشاان داد تفااوت معناايی کتاباداران و کااربران در
مصاحبه مرجع با رويکرد هرمنوتیک در سازمان اسناد و کتابهاناه ملای اياران وجاود نادارد.
بااينوجود ،در میان  21عام مشترک هرمنوتیکی در دو عام ضعف و تفااوت معناادار در
نظام معنايی کتاباداران و کااربران مشااهده مایشاود .در میاان ابعااد مهتلاف هرمناوتیکی،
پژوهش حاضر نشان داد که بین ديدگاه کاربران و کتابداران ازنظر در میان گذاشاتن ساؤال
اصلی کاربر با کتابدار برای رفع نیاز اطالعاتی تفاوت معنادار وجود نادارد باا ايان توصایف
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که ازنظر کتابداران سؤال اصلی با ايشان در میان گذاشته نمیشود ،اما ازنظر کاربران ساؤال
اصلی با کتابداران در میان گذاشته میشود .اين موضوو نشان میدهد کاه کااربران تسالطی
بر موضوو مورد جستجوی خود ندارند و شايد بتوان گفت که دبی اً نمیدانند کاه باه دنباال
چه هستند.
همچنین میان سطح اطالعات ببلی کاربر و کتابادار در موضاوو ماورد جساتجو تفااوت
معناداری وجود ندارد؛ با اين م ايسه که ازنظر کاربران سطح اطالعات ببلی کتابداران بیشتر
از سطح اطالعات ببلی کاربران ازنظر کتابداران است .ايان عاما تأيیدکنناده عاما پیشاین
است که کاربران تسلطی بر موضوو مورد جستجوی خود ندارند .همچنین اين عاما نشاان
میدهد که کتابداران از آمادگی و سطح اطالعات کافی بارای پاساخگاويی باه کااربران و
همچنین توانايی الزم در زمینه مصاحبه مرجع برخوردارند.
درمجموو میتوان گفت که کتابدار در درک نظام معنايی کااربران تاا حادودی موفاق
بوده و توانسته است در حد زيادی نیااز اطالعااتی کااربر را بارآورده ساازد .بااوجود عادم
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.
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