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 ژپوهش دااگشنهی
 

 مهارت از غالبا پژوهشگر که خالق و پیچیده فرآیندي•
 نظیر نهایي محصول تولید براي خود نهفته و ذاتي هاي

 .کند مي استفاده ...و پژوهشي هاي گزارش مقاالت،
 براي اي شده تعیین قبل از و مستقیم مشخص، راه هیچ•

 پژوهشگر هر و ندارد، وجود دانشگاهي پژوهش انجام
 .گیرد مي کار به دیگران با متفاوت نسبتا راهبردي

 و خطي صورت به کمتر واقعي جهان در علمي فعالیت•
 .گیرد مي انجام مراتبي سلسله

 (1984 بوما و دیکسون)•



 مدلی از فرآیند ژپوهش

 :بیان مسأله•
 انتخاب مسأله -1•
 فرضیه/ تدوین پرسش  -2•
 توصیف متغیرها/ شناسایي  -3•
 توصیف منشأ مسأله -4•
 تبیین ظرفیت موجود -5•
 تعریف هدف -6•

مرور  
 نوشتار



 اهمیت اطالعات ردژپوهش

 یک از پژوهش فرآیند در اطالعات
 محسوب آن خام مواد عنوان به طرف

 ي نتیجه دیگر طرف از .شود مي
 اطالعات تولید به پژوهشي فعالیت

 است ممکن که شود مي منجر جدیدي
 هاي فعالیت و پژوهش ي چرخه در

 .گردد مصرف مجددا اجرایي
 



 اهمیت اطالعات ردژپوهش
 و کمیت و پژوهشي فعالیتهاي حجم میان مستقیم رابطه•

 سو یک از جدي صورت به اطالعاتي منابع کیفیت
 اطالعات خود دیگر سوي از و است اطالعات به وابسته
 .کند مي تولید



 منابع اطالعاتی

 دیدگاه از را دانش منابع کتس•
 دسته 2 به دهند مي ارائه که اطالعاتي

 :است کرده تقسیم
 اول ردیف منابع -1•
   دوم ردیف منابع -2•



 منابع ردیف اول

 واقعیت یا نگرش روش، اندیشه، که هستند منابعي•
 این .میکنند گزارش بار اولین براي را اي ناشناخته

 .هستند مختلف هاي حوزه در تحقیقات حاصل منابع
 علمي هاي مجله -•
 ها کنفرانس هاي مقاله -•
 (......و فلسفي نظریات شعر، رمان،)نگاشتها تک -•
 اختراع ثبت هاي پروانه -•
 .(1377 دیاني،) پژوهشي گزارشهاي -•



 منابع ردیف دوم مستقیم

 ردیف منابع در یافته انتشار هاي نوشته منابع این در•
 .گیرند مي قرار تفسیر و تعدیل و جرح مورد اول

 المعارفها دایره مقاالت -•
 ها نامه واژه -•
 ها زندگینامه -•
 ها سالنامه -•
 ها دستنامه -•
 جغرافیایي منابع -•

 پاسخ سوال  مرجع 
 را مستقیم می دهند



 منابع ردیف دوم ارجاع دهنده

 چکیده نامه ها -•
 کتابشناسي ها -•
 نمایه نامه ها -•
 نقد نامه ها -•

برای پاسخ سؤال مرجع به 

.منابع دیگر ارجاع می دهند  



 راهبرد جستجو و انتخاب منابع  مرجع مناسب

 :تعریف و تصریح موضوع•
 واژه نامه ها -1•
 دایره المعارف ها -2•
 دستنامه ها -3•
 :شناسایي مقاالت مجالت•
 نمایه نامه ها -1•
 چکیده نامه ها -2•



اداهم -راهبرد جستجو و انتخاب منابع  مرجع مناسب  

 :نقدو بررسي اندیشه جاري•
 نقد و بررسیهاي ساالنه -1•
 :تأیید فرضیه اندیشه جاري•
 کتابشناسیها -1•
 :بررسي عصاره اندیشه•
 (اپکها)فهرست هاي کتابخانه  -1•
 :تأیید اعتبار منابع•
 نمایه نامه هاي استنادي -1•



 جستجوی اطالعات

 Rechercheو  Research واژه•
 حل” فعالیت نوعي را اطالعات جستجوي (1993) مارچیونیني•

 :است زیر هاي فعالیت خرده داراي که داند مي “مسأله
 مسأله تشخیص-1•
 جستجو نظام انتخاب -2•
 پرسش پردازي مفهوم -3•
 (formulation) پرسش فرمولبندي -4•
 جستجو اجراي -5•
 نتایج ارزیابي -6•
 تکرار به نیاز صورت در فرآیند تمامي یا برخي تکرار -7•

 (Reformulation) جستجو



تشخیص مسأهل
سطوح مختلف نیاز اطالعاتی -  

 سطح واقعي نیاز که معموال قابل بیان نیست -1•
 نیاز آگاهانه که به شکل توصیف در ذهن وجود دارد -2•
 نیاز رسمي شده که با عبارتي رسمي بیان مي شود -3•
نیاز مصالحه شده که در عمل همان تقاضایي است که  -4•

 به نظام اطالعاتي ارائه مي شود
 (1378پائو،  )•

بررسی و تحلیل ابعاد کیفیت خدمات ارائه شده به دانشجویان خارجی شاغل •
 به تحصیل در دانشگاه فردوسی مشهد

در فرآیند جستجو وظیفه اصلي تبدیل نیاز دروني، آگاهانه •
 و رسمي شده به نیاز مصالحه شده است

http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=2&DocID=44734
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=2&DocID=44734


تحلیل و فرمول بندی رپسش
 

(فرآیند رپسش و پاسخ)  

 مشکل اطالعاتي•
 نیاز اطالعاتي•
 (Question)پرسش •
 (Query)درخواست •

 
 
 تحلیل درخواست•
 راهبرد جستجو•
 پاسخ•
 ارزیابي•
 پاسخ ارزیابي شده•

 فرآیند پرسش

 فرآیند پاسخ



تحلیل و فرمول بندی رپسش
 

انتخاب ترکیب  . جستجو یک نوع بازي زباني است•
درستي از واژگان کلیدي براي رسیدن به منبعي که 

 .پاسخ را در بر دارد
 :جستجوي کلید واژه اي -1•
شیوه   2ارائه پرسش به نظام هاي بازیابي اطالعات به •

 :صورت مي گیرد
 زبان طبیعي -الف•
تجزیه و تحلیل آن براي نظام اطالعاتي دشوار و )•

 (منطقي باالیي داردتوانایي نیاز به 
 زبان کنترل شده -ب•
 (نیازمند یادگیري، کسب مهارت و تجربه)•



تحلیل و فرمول بندی رپسش
اداهم -  

 :جستجوي عبارتي -2
فرمولبندي عبارت جستجو یعني نظم و ساختي که بر اساس 
آن واژه هاي انتخاب شده به درون رایانه تغذیه شده و 

ارتباط بین واژه ها و فرمان هاي مورد استفاده مشخص مي 
فرمولبندي پرسش به طور کلي شامل موارد زیر مي . شود
 :باشد

 انتخاب و گزینش مفاهیم  -  
 نوع ارتباط بین مفاهیم و ترکیب آنها در قالب یک عبارت-
تعیین حدود و ارزش مفاهیم به عنوان مالک و میزان  --

 جستجو
 سیستمبرقراري ارتباط زبان فرمولي پرسش و زبان  --
 



 محدودگراهی جستجو

 محدودگرهاي مکاني -•
 محدودگرهاي زماني -•
 محدودگرهاي زباني -•
 محدودگرهاي موضوعي -•
 محدودگرهاي فیلدي -•
 (نوع مدرک)محدودگرهاي شکلي  -•
•-...................... 



آیا همیشه مسیرهای پیش  
 رو به همین روشنی است؟



 در شرایط واقعی، در اغلب
تصمیمها مسیرهای پیش رو 

 .چندان روشن نیست
 
 

 اما ما همیشه ناگزیر از
تصمیم گیری هستیم و باید 

 .گزینه ای را انتخاب کنیم



 وژیگی محیط اطالعاتی جدید
 برابر مي شد 2سال  15-12حجم اطالعات هر  1961در سال. 
 سال تقلیل یافت 6این زمان به  1990در سال 
 برابر شد 2سال حجم اطالعات  1درکمتر از  2005در سال 

 

تعداد  
صفحات  
 نمایه شده





 وژیگی محیط اطالعاتی جدید
انفجار اطالعات ( (information explosion 
{به جنبه خارج از کنترل بودن و در امان نبودن از تأثیرات آن} 
 طوفان اطالعات ( the flood of information) 
{  به جنبه خارج از کنترل بودن  ، در هم کوبیده شدن، ویرانگر

 {بودن و در امان نبودن از تأثیرات آن
بمباران اطالعات (Bombarded by information) 
 سرریز اطالعات( (information overload 
 خستگي اطالعات(information fatigue ) استرس ناشي از سرریز

 اطالعات

 تشویش اطالعاتي(Information Anxiety) 
 اطالعاتياضافه بار 
 بي اشتهایي اطالعاتي(Information anorexia) 

 
 



 وژیگی محیط اطالعاتی جدید



 وب پنهان چيست؟

جهانگستر که به هر  وبانواع منابع اطالعاتي موجود در •
 عموميکاوش  دلیل خارج از حوزه بازیابي موتورهاي

   .قرار دارند
 
 امکان بازیابي منابع پنهان در وب پنهان یا براي موتورهاي

مالي مانع از هاي تمحدودیکاوش از نظر فني میسر نیست یا 
 .  نمایه سازي این منابع شده است

The Invisible Web 





 مهارت اطالع یابی، شیپ نیاز تحقیق

 که است این پژوهشگران از بسیاري اصلي مشکل•
 ربط، با و ربط بي اطالعات انبوه بین از چگونه

 به و کنند شناسایي را خود نیاز مورد اطالعات
 پیدا دسترسي آنها ترین مناسب و ترین مفید
 .کنند

 



 نقش کتابخاهن

 اطالعات گذرگاه توان مي را کتابخانه•
 به کنندگان استفاده که نهادي .دانست

 اگر حتي نیاز، مورد اطالعات به آن مدد
  .دارند دسترسي باشد دیگري جاي در

 تا هستند تالش در پیوسته دانشگاهي، هاي کتابخانه•
  رسالت و ها هدف با را خود وظایف و هدفها

 سازند هماهنگ و منطبق دانشگاه



 ااظتنرات کارربان کتابخاهن اه 
 مبتني بر تقاضا؛ انتخاب خدمت •
 به منابع؛   24/7و وسیع دسترسي •
 منابع؛   قابلیت روزآمد سازي سریع•
 استفاده، یادگیري، نگهداري و پشتیباني؛  سهولت   •
 کیفیت خدمات؛•



 :ها کتابخانه و رساني اطالع مراکز نهایي  هدف 

   نیاز بر مبتني  و مناسب  زمان  در ، مناسب خدمات  ارائه 

 کنندگان استفاده



Information  literacy 



اداهم -سواد اطالعاتی   
 :انسان در فرآیند دسترسي به اطالعات و استفاده از آن نیازمند است بداند•
 چه اطالعاتي(What) 
 در چه زماني(When) 
 چه مکاني(Where) 
 براي چه هدفي(Why) 
 با چه روشي(How) 
 .  باید به دست آید و به کار رود•
فرد به مهارتهایي مانند تجزیه و تحلیل نیاز، شناخت منابع “ چه”براي پاسخ به این چند •

اطالعاتي، توان جستجوي آنها، ارزیابي آنها، سازماندهي اطالعات به دست آمده با هدف 
  .استفاده موثر از آنها نیاز دارد

سواد اطالعاتي 



رداهی سواد اطالعاتی  استاندا
ACRL فرد با سواد اطالعاتي در نظر گرفته است قابلیت هاي زیر را براي: 

 نیاز اطالعاتي خود را تعیین کند، -1

 اطالعات مورد نیاز را به صورت مؤثر و کارآمد به دست آورد، -2

 اطالعات و منابع کسب آن را ارزیابي کند، -3

اطالعات گزیده شده را در مجموعه دانش خود ادغام کند و از آن به طور مؤثر  -4

 براي انجام کار مشخص استفاده کند،

مسائل اقتصادي، حقوقي و اجتماعي مرتبط با کاربرد اطالعات را درک کند و  -5

 .در دسترسي و استفاده از اطالعات به مسائل اخالقي و حقوقي آن توجه نماید



 



 



 دسترسی آزاد
 یا خوانندگان که است علمي نشر از جدیدي مدل 

 ، دسترسي براي اینترنت از استفاده با آنان مؤسسات
 تحقیق هاي یافته و ها مقاله توزیع و بارگذاري،تکثیر

 .کنند نمي پرداخت اي هزینه
 (2002طرح دسترسي آزاد بوداپست،)



 هدف دسترسی آزاد

 به حد اکثر

 رساند ن 

 دسترسي

 

 رویت پذیري اثر

 افزایش خوانندگان

 افزایش استـناد

 به حد اکثر

رساند ن   

 تأثیر تحقیق



 مجله دسترسی آزاد و زهینه اهی نشر

 هزینه پژوهشگران، خدمت محل هاي دانشگاه اغلب•
 مي متقبل را آزاد دسترسي هاي مجله در نشر هاي
 ناشران الکترونیکي، نشر مدل این با همزمان .شوند
 مدل نیز ....و وایلي ، الزویر اشپرینگر، مانند سنتي

 بدون ناشران این .کنند مي اجرا را (Hybrid) دورگه
 انتشار حق عنوان به را مبلغي اشتراک، اصل کردن رها

 در آزاد دسترسي صورت به که مقاله هر نشر براي
   .کنند مي دریافت مؤلفان از باشد همگان دسترس

 



 



 



 



 جامعهاهی اعضای  نیاز
 پردازش سریع اطالعات، 

 دسترسي پویا و آني،
 ایجاد مشارکت متقابل، 
هاي سازماني به جاي اتالف  قدرت تمرکز روي پروژه 

 ها، وقت براي نگهداري سرور
 امنیت اطالعات، 

 ها  جویي در هزینه  صرفهتر،  و از همه مهم 

 



 استفاده از شبکه اهی مشارکتی

 ، سرعت•
 مکمل و ایجاد ارزش افزوده،هاي  نقش•
 ،اي بعد توسعه  •
 جویي،   رقابت  •
 و بهینه سازي منابع ارتقاء •

 .نوآوري  •
راه حلي که امروز در عرصه فناوري براي استفاده بهینه از 

 :شود این شبکه ها پیشنهاد مي
 است( Cloud Computing)رایانش ابري فناوري با نام  

 



 مفهوم رایانش اربی
  امکان همگاني، رایانش مدل کارگیري به با ابري، رایانش سرویسهاي• 

  مصرف همگاني صنایع با مشابه اي گونه به را سرویسها این مصرف
   .سازند مي فراهم (مخابرات گاز، برق، آب، مانند)مدار

  کنید استفاده کارتان محل یا خانه در برقي وسایل از که این براي شما•
  هزینه ازاي به بلکه باشید، داشته برق کارخانه یا ژنراتور یک نیست الزم

 و بیشتر شما برقي مصارف اگر حاال .کنید مي اجاره را برق مشخصي
 .کنید مي استفاده صتعتي برق از مثال عنوان به باشد تر متفاوت



اداهم -مفهوم رایانش اربی  

 اینترنت که است این ابر به اینترنت تشبیه دلیل•
 کاربران دید از را خود فني جزئیات ابري همچون

 فني جزئیات این بین انتزاع از اي الیه و سازد مي پنهان
   .آورد مي وجود به کاربران و
 به آن فواید و دارد بودن همگاني ویژگي ابر همچنین•

   .است دریافت قابل همگان توسط و رسد مي همه



مثال -رایانش اربی   

  کند مي فراهم افراد براي را امکان این ابري رایانش•
 کامپیوتر، در پوشه یک در تصاویر ذخیره جاي به که

 استفاده با و داده قرار اینترنتي فضاي یک روي را آنها
 .باشند داشته دسترسي آن به اینترنتي سرویس یک از

 اشغال کامپیوتر دیسک هارد  از فضایي نه اینجا در
 نظیر) کاربردي هاي برنامه نصب به نیازي نه و شود مي

 از استفاده قبال در است ممکن البته .است (فتوشاپ
 دارنده به را مبلغي باشند مجبور کاربران خدمات، این
 نمایند پرداخت سرویس کننده ارائه یا افزار نرم



 مدلهای اراهئ خدمات رد محیط ارب

 نرم افزار به عنوان خدمت•
 سکو به عنوان خدمت•
 زیرساخت به عنوان خدمت•



 مزایای رایانش اربی
شما براي اجراي برنامه هاي : هزینه هاي کامپیوتري کم تر•

کاربردي مبتني بر وب، نیازي به استفاده از یک کامپیوتر قدرتمند و  
 .گران قیمت ندارید

 هزینه هاي نرم افزاري کم تر•
وقتي برنامه هاي کاربردي، مبتني بر : دائم  ارتقاي نرم افزاري سریع و•

وقتي شما به یک  . وب باشند، ارتقاها به صورت اتوماتیک رخ مي دهد
برنامه کاربردي مبتني بر وب دسترسي پیدا مي کنید، بدون نیاز به 

پرداخت هزینه براي دانلود یا ارتقاي نرم افزار، از آخرین نسخه آن 
 .بهره مند مي شوید

 همکاري گروهي ساده تر•
فرقي نمي کند که شما از چه نوع سخت  : مستقل از سخت افزار•

افزاري استفاده مي کنید زیرا اسناد و برنامه هاي کاربردي شما در 
 .همه حال به یک شکل هستند

 



 مزایای رایانش اربی
 Pay per use or on)سرویس مبتني بر تقاضا؛ انتخاب •

demand) 
 ؛ 24/7شبکه وسیع به دسترسي •
 گسترش سریع؛ قابلیت •
 استفاده، یادگیري، نگهداري و پشتیباني؛  سهولت   •
 ؛سرویسکیفیت •
 مدیریت فناوري اطالعات از بیرون؛    •



 
 آیا ما از رایانش اربی استفاده می کنیم؟

  
 
 
 افراد اکثر .ماست روي پیش درست ابري رایانش•

 کنند مي استفاده آن از خود شخصي زندگي در روزانه
  .باشند مطلع آن از که آن بي



We all use the cloud 



 ایستادن روی شاهن اهی بلند دیگران
 بازی گران اصلی

 
 
 
 
 google)چند ترابایت فضاي ذخیره سازي -مشارکت در تحریر اسناد •

Doc) 
 (google forms)گردآوري آسان داده از همکاران و مشتریان •
 (presentations)قالبهاي آنالین صفحه گسترده و ارائه •
 (you tube)اشتراک گذاري مطمئن ویدئو •
 (e-bay, amazon)بهره مندي فروشنده و مشتري •



 محدودیتهای رایانش اربی
 امنیت اطالعات،•
 تحدید و تهدید حریم خصوصي، •
 اتصاالت اینترنت و پهناي باند،•
 عدم دسترسي به دلیل خدمات بیروني،•
 وابستگي به کارگزاران بیروني،•
 ثبات تهیه کننده اطالعات و خدمات،•
ابر همیشه ارزان تر نیست، زیرا پرداخت براي آن دائمي •

 !است

 



 نموهن اهی اقبل استفاده
Storage Service Comparison on a Annual Basis 

Service 

Provider 

Free First Payment 

tier 

Second 

Payment tier 

Amazon 5GB 20GB ($10) 50GB ($25) 

Apple 

iCloud 

5GB 25GB ($40) 50GB ($100) 

Box 5GB 25GB ($120) 50GB ($240) 

Dropbox 2GB 100GB ($100) 200GB ($200) 

Google 

Drive 

5GB 25GB ($30) 100GB ($60) 

Microsoft 

SkyDrive 

7GB 27GB ($10) 57GB ($25) 

Mega 50GB 400GB ($120) 2TB ($240) 



 خدمات کتابخاهن ای مبتنی رب رایانش اربی

   
    Mendeley 

Worldcat 

Research Gate 

ExLibris 

Google Scholar 

Library Thing 

Dropbox 



 ای مبتنی رب ارب توپوگرافی استفاده از یک سيستم کتابخاهن

 (Dula et al, 2012)ای مبتنی بر ابر  توپوگرافی استفاده از یک سیستم کتابخانه



 هجیتن گیری 

را نیاز مورد اطالعات ي گستره و ماهیت اطالعاتي سواد با دانشجوي 
 دهد مي تشخیص

نیاز مورد اطالعات به کارآمد و موثر شکل به اطالعاتي سواد با دانشجوي 
 کند مي پیدا دسترسي

منتقدانه صورت به را آن مآخذ و اطالعات اطالعاتي سواد با دانشجوي  
  خود ارزشي و دانشي مبناي با را شده انتخاب اطالعات و کند مي ارزیابي

 کند مي تلفیق
یک از عضوي عنوان به یا انفرادي صورت به اطالعاتي سواد با دانشجوي  

 مورد موثر صورت به خاص، مقصود یک انجام براي را اطالعات گروه،
 دهد مي قرار استفاده

و حقوقي اقتصادي، موضوعات از بسیاري اطالعاتي سواد با دانشجوي  
  رعایت با و کند مي درک را اطالعات از استفاده به مربوط اجتماعي

  مي استفاده آن از و یابد مي دسترسي اطالعات به قانوني و اخالقي اصول
   .کند



Think big. Start small. Move fast. 

 

 خسته نباشید


