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 چکیده

گمی کاربران های دنیای پیچیده اطالعاتی امروز است که باعث سردرویژگی نیترمهمآشوب یکی از  هدف:

وامل ایجاد آشوب بندی عشود. هدف این پژوهش شناسایی و اولویتاطالعات می موقعبهدر بازیابی درست و 

 اطالعات و ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از آن است.  یدهسازماندر 

 شدهانجامحلیلی و تحلیل محتوای کیفی ت-این پژوهش از نوع کاربردی و با روش توصیفی شناسی:روش

وله برفی اطالعات است که به روش گل یدهسازماننفر از متخصصان  10است. جامعه آماری این پژوهش 

 ه است.نیافت. ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش مصاحبه عمیق ساختاندشدهانتخاب

. عوامل انسانی 1مل: اطالعات شا یدهسازمانترین عوامل ایجاد آشوب در ها نشان داد که مهمیافته: هایافته

ها نشان داد ن یافتهشناختی  است. همچنی. عامل زبان5. عوامل اقتصادی و 4. عوامل بنیادی 3. عوامل سیستمی  2

مل بازدارنده آشوب ترین عواه ترتیب از مهمهای غریب و سازگاری پویا بای، خودمانایی، جاذبهکه اثر پروانه

ی، عملکرد بهتری با داشتن تخصص، دقت و زمان کاف کنندگان یدهسازماناطالعات هستند و  یدهسازماندر 

 را در جلوگیری از آشوب خواهند داشت. 

 یدهانزمسانتایج نشان داد که استفاده از عناصر نظریه آشوب برای جلوگیری از آشوب در  اصالت اثر:

 اطالعات مؤثر است.

 هاهینظراطالعات،  یدهسازمانآشوب، ها: کلیدواژه
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 مقدمه و بیان مسئله 

( و در 30، ص، 1381)مشیری،  شدهگرفته Chaosنظمی از کلمه یونانی ، آشوب یا بیومرجهرجریشه      

و تصادفی بودن است. امّا از دیدگاه  یوبرهمدرهمنظمی، نوعی ، آشفتگی، بییختگیآمدرهملغت به معنای 

ها، آشوب ترکیبی پیچیده از نظم و ها نیست؛ برای آنآن مدنظرپردازان آشوب این معنا دانشمندان و نظریه

، 1395، داور پناهافتد )های دنیای واقعی اتفاق میاست که در بسیاری از پدیده یبیترت یبنظمی، ترتیب و بی

دانست. نظمی میآشوب، نوعی نظم در بی و نظمینظمی را بیآشوب یا بی 1990در سال  1(. هیلز96ص، 

 است و منظم بدان جهت که از نوعی قطعیت ینیبشیپرقابلیغنظمی منظم که  نتایج آن بی روازآننظم بی

های یف سیستم(. آشوب یک نظریه علمی برای توص77، ص، 1395برخوردار است )خاشعی و هرندی، 

توسط  1965( که برای اولین بار در سال 2014، 2و آشفته است )ماسون ینیبشیپرقابلیغپیچیده، پویا، 

، 1383در هواشناسی به کار گرفته شد و تبدیل به یک علم شد )قدمی و نیازمند،  3دانشمندی بنام ادوارد لورنز

 از: اندعبارتهای آشوبناک های سیستمترین ویژگی( و مهم4ص، 

یک علت معین یا یک اقدام معین،  یرخطیغدر یک رابطه  و پویا هستند. 4تکرارشوندهغیرخطی و  .1

افزایی وجود دارد که نوعی هم یرخطیغهای ها یا پیامدهای متفاوتی داشته باشد. در سیستمتواند معلولمی

اصل،  موال دوستاز آن، به تبیین کل آن پرداخت ) هرکدامتوان بدون روش تجزیه اجزا و بررسی مجزای نمی

کنند و نوعی مانند موجودات زنده عمل می طشانیمحها پویا هستند و در ارتباط با (. این سیستم83، ص، 1388

افزا و یادگیرنده هستند ، همدهخودسازمانکنند و تطابق و سازگاری پویا بین خود و محیط پیرامونشان ایجاد می

 (. 108، ص. 1392و میرابی، )جمشیدی 

است و  هر  صیتشخقابلمنظور از خودمانایی این است که نوعی شباهت بین اجزا و کل  هستند. ۵خودمانا .2

های آشفته های اصلی سیستم(. از ویژگی103، ص، 1395، داور پناهباشد )جزئی از الگو همانند و متشابه کل می

خور ؛ نقل در: 2003، 6است )کومار یخودسامان دهو  یخود نظمدر  هاپذیری آنو پیچیده، پویایی و انعطاف

 (.170، ص، 1396، طاس کوه یسند

_______________________________________________________________ 

1 - Haylse 

2 - Mason 

3 - Edward Lorenz 

4 - Iterative 

5 - Self-Similarity 
6 - Kumar 
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 یسوبهخط سیرهای مجاور  همهآنای از نقاطی هستند که در ها مجموعهجاذبه دارند. ۱های غریبجاذبه .3

توانند ما را در شناخت سیستماتیک مینگر بودن و داشتن دید وسیع و ها با کلیشوند. این جاذبهها همگرا میآن

حاصل جمع رفتار اجزاء  موردنظرهای آشوبناک رفتار کل پدیده دهند. در سیستم یاریخودهای پیرامون سیستم

، ص، 1388ها بر یکدیگر، برآیند تأثیر تمامی نیروهای درون سیستم است  )نثائی، نیست، بلکه حاصل تأثیر آن

کند دیگر ایجاد می ریمتغدر یک متغییر و عنصر، حرکتی نامتقارن و همانند در  ها حرکت(. در این سیستم78

 (.168، ص، 1396، طاس کوه یدرخور سند؛ نقل 2006، 2)تل و گرویز

ها، شدیداً تحت تأثیر تغییرات جزئی در شرایط یعنی نتایج نهایی این سیستمای هستند. وابسته به اثر پروانه .4

( که تحت عنوان ارتباط و وابستگی 55، ص، 1381فرد، ؛ نقل در الوانی و دانایی1995، 3)اسمیت هاستاولیه آن

 (. 46، ص، 1383شود )گلیک، حساس به شرایط اولیه نیز نامیده می

 اطالعات  یدهسازمان

 یسازهمگام، استفاده مجدد و به موقعبهمناسب آن، محافظت، دسترسی  یدهسازمانسازی دانش و ذخیره     

سازی و ، مدلیفهرست بند، ساختاربندی، یدهسازمان( و به 2000اوم دانش سازمان را تضمین )مارتنسون، مد

(. امّا 30، ص، 1395و دیلمقانی،  این میفه؛ نقل در: 2000، 4اشتراک دانش کمک خواهد کرد )راولی

 یدهسازمانتواند خودش را نظمی دارد، نمیو گرایش به بی 5طلب ومرجهرجاطالعات ماهیتی  کهییازآنجا

، 6گرایش پیدا خواهد کرد )رابین ومرجهرجسریعی به  طوربهنشود،  یدهسازمانای درست کند. لذا اگر به شیوه

بندی و رده یدهسازمان(. بنابراین با 1393الحوائجی، زارعی، نشاط و حریری، ، نقل در: باب225، ص، 1383

توان به تجلی ( می2007، 7کنند )زینسدانش هر علم را مشخص میهای درست دانش و اطالعات که نقشه

وحدت دانش و توسعه آن کمک کرده و باعث حفظ آثار علمی در نظامی خاص شد و دسترسی سریع و 

های موجود ( و از آشوب1366، نقل در: حقیقی، 1977استفاده دوباره از آن را در آینده ممکن ساخت )جیمز، 

 ری کرد. در این زمینه جلوگی

ها تر به اطالعات خود در آینده دست  به سازماندهی آنو راحت ترعیسرها برای دسترسی افراد و سازمان     

ها، مراکز اطالعات رکن اصلی دستیابی و بازیابی به اطالعات در سازمان یدهسازمان درواقعزنند. می

 بر اساسمؤسساتی هستند که منابع اطالعاتی خود را ها کتابخانهها هستند. کتابخانه ژهیوبهرسانی و اطالع

_______________________________________________________________ 

1 - Strange Attractors 

2 - Tel and Gruiz 

3 - Smith 

4 - Rowley 

5 - Choat 

6 - Robin 

7 - Zins 
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ه کنند دتا بتوانند نیازها و انتظارات کاربران خودشان را برآورکنند می یدهسازمانالمللی استانداردهای بین

است که مراجعان بتوانند پاسخ نیازهای اطالعاتی  استفادهقابلها در صورتی . امّا مجموعه آن(2018، 1)تولگا

یکی  بر اساسالزم است مجموعه منابع خودشان را  رونیازاها پیدا کنند. و سهولت از میان آن سرعتبهخود را 

نویسی یعنی ثبت مشخصات بندی( کنند. فهرستنویسی و رده)فهرست یدهسازمانهای متعارف از روش

بندی رده( و 7، ص، 1384فتاحی، هاست )و تهیه فهرست از آن یدهسازمانمنابع اطالعاتی برای  یکتابشناخت

هاست های مختلف علوم جهت حفظ وحدت در میان آنمراتبی موضوعات در حوزهیعنی تعیین روابط سلسله

ها از یکدیگر نیست بلکه نشان بندی مجزا ساختن دانشهدف رده گریدعبارتبه(. 5، ص، 1356، ایفاضل ن)

ها با یکدیگر و سیر و چگونگی پیشرفت معرفت بشری و روشن نمودن وحدت دادن روابط و همبستگی دانش

بندی است و و رده یسینوفهرستتر از اطالعات نیز که عام یدهسازمان(. 33، ص، 1357علوم است )ترابی، 

ای ز ابزارهای مهم اکتشاف دانش است و مستلزم ایجاد شبکهشود، یکی اها را شامل میکلیه فرآیندهای آن

 (. 1395منسجم و یکپارچه از طبقات موضوعی مرتبط است )نصیری، و خندان، 

 نکهیباااند. ها بودهاطالعات در کتابخانه یدهسازمانابزارهای  نیترمهمبندی یکی از های ردهاز دیرباز نظام    

شود، ولی با پیدایش وب همچنان اصول بندی میدوره قبل و بعد از وب تقسیم دانش به دو یدهسازمانروند 

بندی مفاهیم، وجه است و طبقه ماندهیباقبندی، رویکردی غالب دانش، یعنی رده یدهسازمانکالسیک 

نقل در؛ ناخدا 2012، 2شود )کومباردر این دو دوره محسوب می یدهسازمانها و ابزارهای اشتراک تمامی نظام

ای و وب، تاکنون های سنتی کتابخانهبندی اطالعات در محیطو رده یدهسازمان(. رویکردهای 1396و مردانی، 

نویسی با ابزارهای سازان و متخصصان فهرسترویکردی از باال به پایین بوده است؛ بدین معنی که مدیران، نمایه

ز مفاهیم موجود در منابع، در قالب توصیفگرها و اصطالحات اقدام به ا شدهکنترلهای موجود و نیز بازنمود

جستجو و بازیابی اطالعات به دلیل تنوع منابع اطالعاتی  2کردند. امّا با گسترش وب اطالعات می یدهسازمان

و  ورکاربر محو نیز تنوع موضوعی، با نیازهای بالقوه کاربران منابع منطبق نبود و باعث شد تا رویکردهای 

بندی مردمی یا ( که رده1388افزارهای اجتماعی تحت وب ظهور پیدا کنند )مردانی، مشارکتی و نرم

 روند. به شمار می 2های وب هاست که از امکانات و ویژگیها یکی از آنفولکسونومی

د بتوانند اطالعاتی بندی سنتی به وجود آمد و باعث شد کاربران خوهای ردهفولکسونومی در تقابل با سیستم     

های (. سیستم1387، زاده میکرگذاری کنند )دهند را با کلمات خودشان برچسبکه در اینترنت قرار می

شوند. افراد از و به کار گرفته می شدهیطراحو بازیابی اطالعات شخصی  یدهسازمانگذاری برای برچسب

کنند. استفاده می هاتیساوباویر، ویدئوها و گذاری تصدهنده برچسبهای سرویستعداد متنوعی از سایت

های خود و منابع را مشاهده توانند برچسباجتماعی است بلکه کاربران می فقطنهگذاری این نوع برچسب

 مانند (. اما مواردى18، ص، 1395، زاده یتق؛ نقل در: 1388را به اشتراک بگذارند )مردانی،  هاآننمایند و 

_______________________________________________________________ 

1 - Tolga 

2 - Kumbhar 
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-ترکیب انتخاب در دقتىبی و متضادها، متشابهات ها،فمتراد بین دقت و تفکیک عدم ها،برچسب در ابهام

 کاربران، سوی از ایجادشده هاىدر برچسب متعدد معنای و امالیى هاىغلط وجود نیز و و اعم، اخص هاى

 میکراطالعات در دنیای انفجار اطالعاتی امروز شده است ) یدهسازمان ٔ  نهیدرزم ومرجهرجباعث آشوب و 

 (.39، ص، 1395، زاده یتق؛ نقل در: 1387، زاده

 اطالعات یدهسازمانآشوب در 

و  ینیبشیپرقابلیغنظمی است که نظمی منظم یا نظم در بیاطالعات بیانگر نوعی بی یدهسازمانآشوب در     

است ولی قطعی و یقینی است.  ینیبشیپرقابلیغای که اگرچه اتفاق افتادن آن قطعی است. یعنی اتفاق و حادثه

دهد، امّا رخ خ میای یقینی و قطعی که مشخص نیست چه زمانی، چگونه و با چه کیفیتی رپدیده گریدانیببه

 یدهزمانساهای افزایش روزافزون اطالعات و تغییر شیوه(. 173، ص، 1387طاسکوه،  یخور سنددهد )می

چالش  نیترهمماطالعات را به  یدهسازمانزنی، های جدید مانند برچسباطالعات از حالت سنتی به شیوه

عوامل و ی دنیای اطالعاتی پیچیده و آشفته امروزی تبدیل کرده است؛ چراکه در محیط آشوبناک اطالعات

گزینی درست برای واژگان ترجمه و معادلنویسان در تعدد معنایی واژگان یا ناتوانی فهرست مانندموانعی 

یف منابع، های گوناگون، دشواری در تعیین مبنای توصافزونگی منابع اطالعاتی در شکل های دیگر،زبان

طح ملی و جهانی، ها در سها و موضوعدر مبدأ تولید منابع، دشواری کنترل مستند نام یدهسازمانمحدودیت 

ای در بازیابی و نمایش های رایانههای فهرستهمارایی، کاستیی و پسهمارایهای پیشتضاد میان شیوه

سازی منابع الکترونیکی در موتورهای کاوش ای و نمایهمنابع کتابخانه یسینوفهرستاطالعات و تضاد میان 

 . (1386حی، )فتاشوند را فراهم کرده و سبب ایجاد آشوب در آن مینادرست اطالعات  یدهسازمانزمینه 

( و ژرمو، قودالک، 2010) 3(، سیدنی وکارولین2008) 2(، مگدا2007) 1های میکساهمچنین نتایج پژوهش     

مداوم کنترل ملزومات کارکردی  ریتأثهای این حوزه چالش نیترمهم( نشان دادند که 2016) 4اُیرنکو و چیدی

تحوالت مداوم در استانداردهای ، 6)اف آر بی آر(، مفهوم موجودیت اطالعات 5یکتابشناختهای پیشینه

های چندزبانگی، کنترل مستندات، تغییر نقش های اطالعاتی، چالشسازی سیستم، جهانی7کدگذاری متادیتا

منابع وب، تغییر در  یسینوفهرستانواع منابع اطالعاتی، تنوع منابع اطالعاتی،  یسینوفهرست، سانینوفهرست

های الزم، ها، بودجه، تهیه و نگهداری زیرساخت، آموزش و استخدام آنیسینوفهرستابزارها و استانداردهای 

و قطعی هستند و سبب آشوب  ینیبشیپرقابلیغکن کردن فساد و فناوری اطالعات و ارتباطات است که ریشه

یجاد بنابراین مسئله اصلی این پژوهش شناخت عوامل اشوند. ، بازیابی و دستیابی به اطالعات مییدهسازماندر 

_______________________________________________________________ 

1 - Miksa 

2 - Magda 
3 - Sydney and Carolynne 

4 - Jerome, Goodluck, Oyeronke and Chidi 

5 - Functional Requirements for Bibliographic Control (FRBR) 

6 - information entity 

7 - steady developments in metadata-encoding standards 
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بینی، کنترل و اطالعات با استفاده از عناصر نظریه آشوب است تا بتواند زمینه پیش یدهسازمانآشوب در 

های ها و بازیابی و دسترسی درست و آسان به منابع اطالعاتی را از طریق پویاسازی نظامجلوگیری از آن

های اطالعات )سازگاری با تغییرات و تحوالت پیش رو(؛  خودمانا کردن )طراحی نظام یدهسازمان

های جامع و یکپارچه های غریب )طراحی نظامها(؛ کشف جاذبهمنعطف و تعامل سازنده میان آن یدهسازمان

 یدهسازمانهای ها، استانداردها و شیوهای )تغییر و اصالح روشاطالعات( و اثرات پروانه یدهسازمان

 های جدید( فراهم کند.ها به فرمتاطالعات سنتی و تبدیل آن

ین حوزه نیز وجود نظمی و آشوب در ادهد که بیاطالعات نشان می یدهسازمانهای حوزه مطالعه پژوهش     

فضای جهیزات و ت( کمبود نیروی انسانی متخصص و ابزارهای کتابشناختی، نبود 1372وشنده )جدارد برای مثال 

و یوحنایی  زاده یبدرداند و های علوم پزشکی کشور میبندی کتابخانهو رده یدهسازمانکافی را از مشکالت 

 رها دوستین داند. همچن( تعدد و ناهماهنگی واژگان را موجب ابهام در متن و سردرگمی خواننده می1381)

ژگان پزشکی فارسی، یادی برای سامان دادن به واتوجهی به ابعاد نظری و بن( عواملی مانند نوع زبان، بی1384)

لمی و فارسی، عناهماهنگی در کاربرد واژگان در تألیف، ترجمه، تفاوت زبان گفتاری و نوشتاری، ضعف زبان 

-لم را از آشفتگیهای اقتصادی و فرهنگی و نبود سنت نقد در عرصه زبان عپیشرفت سریع علم و فناوری، بحران

ان مبدأ و ( در پژوهشی عدم تسلط مترجم به زب1388کی عنوان کرد. جمالی مهمویی )های زبان جامعه پزش

حیدری رد و شناسی عنوان کهای زبانی در علم اطالعات و دانشمقصد و دانش موضوعی اندک را از آشفتگی

در تنوع  (1392)عدم استفاده از واژگان مناسب در اسم رشته و اسامی دروس و در پژوهش دیگری ( 1390)

رسانی، علم العهای مختلف زبان، خط، کتاب، کتابخانه، علم، حرفه، کتابداری، اطتاریخ جهیدرنتواژگان و 

اطالعات و  های علمکتابخانه، دکومانتاسیون و علم اطالعات را از موانع آموزش در کتابداری و آشفتگی

 شناسی در ایران عنوان کرد. دانش

های مختلف از ( نبود یک زبان مشترک و برداشت1391بازرگانی و اعظمی آغداش )عالوه بر این صادقی      

های خاصّ ( ویژگی1391آخشیک و فتاحی )یک موضوع را باعث آشفتگی در زبان پژوهشگران پزشکی و 

های ذاتی خود پدیدآورندگان متون و پیچیدگی نظراختالفدستوری و نگارشی زبان و خط فارسی را به علت 

های ذخیره و بازیابی اطالعات در محیط ها و دشواریذخیره و جستجو و بازیابی از چالش به هنگامفارسی زبان 

به آشفتگی وضعیت ( 1392مقدم و علیپورحافظی )یعلیپورحافظی، حری، اسفندیارای عنوان کردند. رایانه

( در 1393مشرب )کشاورز و خوشاذعان کردند.  نهای دیجیتالی ایرااندهی منابع اطالعاتی در کتابخانهسازم

نویسی توصیفی بندی و فهرستکدها و غلط امالیی، ردهپژوهشی رعایت نکردن ضوابط مربوط به یونی

-کتابخانه ملی ایران میهای کتابشناختی اپک مشکل پیشینه نیترمهمزدگی در ورود اطالعات را از شتاب  و

( به آشفتگی واژگان در منابع مرجع حوزه علم 1396پونکی ) لیاسماعزاده و دانند و کوکبی، حیدری، حسن

 شناسی اذعان کردند. اطالعات و دانش

http://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-2408-fa.pdf
http://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-2408-fa.pdf
http://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-2408-fa.pdf
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شناسی ناشی ( در پژوهشی نشان داد که آشفتگی مفهومی نوشتارهای علم اطالعات و دانش1983) 1شریدر     

 یدهسازمانهای سیستمناتوانی  (2003) 3و زنگ 2هودگیتفاق آرای عالمانه درباره واژگان است و از فقدان ا

( 2006) 4گوی و تانکینهای الکترونیکی جدید و اطالعات سنتی را در پاسخگویی به نیازهای کاربران در محیط

دارای امالی غلط و های نامرتب، ( استفاده از شکل جمع یا مفرد واژگان، برچسب2009) 5و الوسون

 6همچنین مایر، موچکه و پِتراسدانند. ها را از دالیل عدم بازیابی اطالعات میهای نامناسب برچسببندیگروه

های دیجیتال را از طریق کاهش ابهام سازی کتابخانههای کاهش پیچیدگی معنایی در یکپارچه( روش2008)

های ( وجود دو مجموعه تحت نظام2012کومبار ) عالوهدانند. یپذیر مبندی مجدد منابع امکانواژگان و رتبه

( و 2006) 7بندی را باعث پراکندگی منابع مرتبط و کاهش کارآمدی نظام بیان کرد. جنسنمختلف رده

بر بودن مطالعه اطالعات بسیار بر بودن و زمان( هزینه2016) 9بندی و حسن( تعصب در رده2013) 8درابینیسکی

 بندی عنوان کردند.مسائل جدید رده زیاد را از

و  ینیبشیپرقابلیغیک پدیده  عنوانبهنظمی دهد که آشوب و بینشان می شدهانجامهای بررسی پژوهش     

اطالعات پیچیده و پویای امروزی مانند نداشتن  یدهسازمانهای اطالعات و نظام یدهسازمانقطعی در حوزه 

افزونگی سازی متفاوت، ، تنوع انواع منابع اطالعاتی، ابهام واژگانی، نمایهگانکنند یدهسازماندانش موضوعی 

های اطالعاتی مختلف، تفاوت زبانی، نظام های مختلف،اطالعات، محدودیت فضا، انتشار اطالعات در قالب

مهار بندی منابع اطالعاتی، انواع مختلف فنون و رده یدهسازمانعدم استفاده از متخصصان موضوعی در 

واژگان و عدم پشتیبانی از مرور یکپارچه اطالعات وجود دارد که سبب ایجاد آشوب در کلیه فرآیندهای 

دهند؛ تحت تأثیر خود قرار می شدتبهاطالعات را  یدهسازمانهای شوند و نظاماطالعات می یدهسازمان

های غریب هستند. ، سازگاری پویا و جاذبهیدهخودسازمانای، تحت تأثیر اثر پروانه شدتبهچراکه این عوامل 

اطالعات بتوانند همگام با  کنندگان یدهسازماندرنتیجه استفاده از عناصر نظریه آشوب سبب خواهد شد که 

جانبه ای به طراحی کامل و همهگونههای حاصل از فناوری و عصر جدید حرکت کنند و از همان ابتدا بهپیشرفت

پذیری الزم برای پذیرش تغییرات و تحوالتی که در آینده اتفاق خواهد که از انعطاف های خود بپردازندنظام

-در طراحی نظام اطالعات برای شناسایی متغیرهای ناشناخته کنندگان یدهسازمانافتاد داشته باشند. همچنین به 

جلوگیری خواهد  بودن رویدادهای پیش رو ینیبشیپرقابلیغاطالعات کمک کرده  و از  یدهسازمانهای 

برای  کنندگان یدهسازمان یریپذو انعطافها ها، تخصصها، مهارتبراین باعث افزایش تواناییکرد. عالوه
_______________________________________________________________ 

1 - Sherader 

2 - Hodge 

3 - Zeng 

4 - Guy and Tonkin 

5 - Lawson 

6 - Mayr, Mutschke & Petras 

7 - Jensen 

8 - Drabinsky 

9 - Hasan 
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 یدهسازمانهای آمده در آینده شده و زمینه بهبود عملکرد نظام به وجودرویارویی با تغییرات و تحوالت 

 خ خواهد داد:های زیر پاساطالعات را فراهم خواهد کرد  به پرسش

 ؟اندکدماطالعات  یدهسازمانعوامل ایجاد آشوب در  نیترمهم .1

 ؟اندکدمنظریه آشوب  بر اساساطالعات  یدهسازمانعوامل بازدارنده آشوب در  نیترمهم .2

 ؟اندکدماطالعات  یدهسازمانراهکارهای الزم برای جلوگیری از ایجاد آشوب در  نیترمهم .3

 شناسی   روش  

 شدهانجامروش کیفی است که  با رویکرد پدیدارشناسی  ازلحاظهدف کاربردی و  ازلحاظاین پژوهش      

، محمد پورتجربه زیسته است ) عنوانبههای خاص یا نمود اشیا است. هدف تحقیق پدیدارشناسی، تشریح پدیده

یک  لهیوسبه کهچنانآن(. پدیدارشناسی مطالعه تجربه زیسته یا جهان زندگی است و به جهان 265، ص.1389

کوشد تا معانی را شود، نه جهان یا واقعیتی که چیزی جدای از انسان باشد توجه دارد و میفرد زیسته می

، 1، به نقل از: هوسرل1393لی و چابک، شوند آشکار کند )شریفی، کمادر زندگی روزمره زیسته می کهچنانآن

اطالعات وجود دارد و در تمامی  یدهسازماننظمی در حوزه پدیده آشوب و بی کهییازآنجا(.  1970

افتد، لذا استفاده از روش پدیدارشناسی برای کشف علل آن و دستیابی به تجارب فرآیندهای آن اتفاق می

این حوزه مؤثر خواهد بود. جامعه آماری این پژوهش متخصصان  اطالعات در کنندگان یدهسازمانارزشمند 

 10و شهید بهشتی( است که  ییعالمه طباطباهای )شاهد، های دانشگاهاطالعات کتابخانه کنندگان یدهسازمان

سال  5کنندگان در مصاحبه داشتن حداقل . معیار انتخاب مشارکتاندشدهانتخابها به روش هدفمند نفر از آن

در این پژوهش مصاحبه عمیق  سازماندهی اطالعات است. ابزار گردآوری اطالعات نهیدرزمبه مفید تجر

ها ها قبل از شروع مصاحبه اطمینان الزم در مورد محرمانه بودن مصاحبهیافته است. برای انجام مصاحبهساخت

اطالعات بیان کنند.  یدهسازمانینه بتوانند تجارب خود را در زم یراحتبهها شوندگان داده شد تا آنبه مصاحبه

 افتهیساختاز طریق مصاحبه عمیق  زمانهممداوم و  صورتبهها در این پژوهش روش گردآوری و تحلیل داده

کامل در زمینه  طوربهبتوانند تجربیات خود را  یراحتبهشوندگان های باز آغاز شد تا مصاحبهبا پرسش

ها در دو یا سه های موجود در این حوزه بیان کنند.  تعداد مصاحبهاطالعات جهت کشف آشوب یدهسازمان

تا  35های عمیق به مدت های کلی آغاز و با پرسشها ابتدا با پرسشجلسه انجام شد به این معنی که مصاحبه

 برای  یک ساعت پیگیری و ادامه یافت تا اینکه اشباع اطالعات از طریق کدگذاری دقیق اطالعات حاصل شود.

(. به این معنی که ابتدا 280، ص. 1389استفاده شد )محمدپور،   2اطالعات از روش کوالیزی لیوتحلهیتجز

داده شد و سپس با استفاده از  کنندگان یدهسازمانتوضیحاتی در زمینه چیستی، چگونگی و عناصر آشوب به 

اطالعات مشکالت و عوامل  یهدسازمانها خواسته شد که ضمن بیان تجارب خود در زمینه مصاحبه از آن

قبلی خود  شدهگفتهبه تلخیص و تفسیر مطالب  بعدازآننظمی و آشوب در آن حوزه را بیان کنند و ایجاد بی

ها و روشن ساختن مفاهیم برداری شده از مصاحبهگر نیز به تحلیل و تفسیر اطالعات یادداشتبپردازند تا مصاحبه
_______________________________________________________________ 
1 - Husserl 

2 - Colaizzi 
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ها استخراج و معنای هر های مهم از آنها، عبارتبعد از مطالعه متن مصاحبه و پاالیش اطالعات اضافی بپردازد.

ای خاص و در طبقه قرارگرفتهکدهای مشابه در کنار یکدیگر  ازآنپسشد و  ادداشتیکد  صورتبهعبارت 

یف تری ایجاد شد و توصهای کلیمفاهیم مشترک، طبقه بر اساسقرار گرفتند و سپس با ادغام طبقات مختلف 

مضامین  بعدازآنبندی شد و ارائه و به شکل مضامین و زیر مضامین طبقه موردمطالعهکاملی از پدیده 

مقوله  30مورد تأیید متخصصین قرار گرفت. عالوه بر این مضامین نهایی در پنج مقوله اصلی و  شدهاستخراج

مضامین اصلی و ارائه راهکارهای بندی مضامین فرعی در بندی و اولویتبندی شدند. برای طبقهفرعی دسته

 یدهسازماننفر از  5شناسی و نفر از اساتید علم اطالعات و دانش 5ها به مصاحبه با الزم برای جلوگیری از آن

 بندی شدند. عناصر نظریه آشوب اولویت بر اساساطالعات پرداخته شد و درنهایت مضامین فرعی  کنندگان

سه نفر از متخصصان  لهیوسبههای مصاحبه عالوه بر پژوهشگر اعتبار پرسشدر این پژوهش سنجش روایی و     

کنندگان و ماهیت تأیید شد و از روش کوالیزی، اعتبار پایانی یا نهایی یعنی مراجعه به هر یک از مشارکت

 یبایاعتبار ها استفاده شد و برای برای سنجش اعتبار داده یموردبررسهای ها در مورد سوژهگفتگوی آن

 نیترمهمکنندگان که از دیدگاه کوالیزی از سوی مشارکت موردمطالعههای جامع از پدیده پژوهش توصیف

برای ( استفاده شد. همچنین 284، ص. 1389، محمد پوراست ) یشناخت داریپدهای تحقیق معیار ارزیابی یافته

حضور مداوم و مستمر در محیط ها و گردآوری اطالعات در این پژوهش پژوهشگر ضمن سنجش اعتبار داده

و هر جا که متون حاصل از مصاحبه مشخص  قراردادو بررسی  یموردبازنگرهای مصاحبه را پژوهش بارها فایل

دقیق ثبت  طوربهرا  اخذشدهکرد و تمامی مراحل پژوهش و تصمیمات  سؤالشوندگان نبود دوباره از مصاحبه

های دیگر ها و محیطپذیری یا انتقال نتایج به زمینهدرجه تعمیم ،پذیریکرد. عالوه بر این برای سنجش انتقال

تمامی جزئیات مربوط به  نتایج با جزئیات کافی و دقیق بیان شد و برای سنجش پایایی یا قابلیت اطمینان،

اً های طی شده در فرایند پژوهش دقیقها، تفسیرها و تحلیلگیریها و نحوه تصمیمچگونگی گردآوری داده

اطالعات و جلوگیری از سوگیری در پژوهش، تمامی مستندات مربوط به داده ثبت و نگهداری شد. برای تأیید

 1ها در جدول ای از آننمونهمند ثبت و ضبط شد که ها به روشی نظامها، تفسیرها و یافتههای پژوهش، استنتاج

  آورده شده است.

 هااز مصاحبه شدهاستخراجها و موضوعات مقولهای از جمالت، مفاهیم، . نمونه1جدول 

 موضوع مقوله مفهوم هااز مصاحبه شدهاستخراججمالت 

سازی، با اصول نمایه کنندگان یدهسازمان

زنی بندی و برچسبنویسی و ردهفهرست

 آشنایی کافی نداشته باشند.

-و رده یسینوفهرستسازی، نمایه

 زنی بندی و برچسب
  یدهسازماندانش  اطالعات یدهسازمانعدم آشنایی با اصول 

در هنگام  کنندگان یدهسازمان

 یسینوفهرست، یبرچسب بزنسازی، نمایه

بندی موضوعات غلطی را به مفاهیم و رده

 اختصاص دهند.

، یبرچسب بزنسازی، نمایه

 بندی غلطو رده یسینوفهرست
 ستنادر یدهسازمان اختصاص موضوعات غلط 
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 موضوع مقوله مفهوم هااز مصاحبه شدهاستخراججمالت 

از قدرت تحلیل و  کنندگان یدهسازمان

حافظه، دانش، تجربه و تخصص کافی 

 برخوردار نباشند.

داشتن تخصص، دانش و تجربه در 

 یدهسازمان
 دانش فنی و تخصصی یدهسازمانعدم برخورداری از دانش 

ها و ریزیاز برنامه کنندگان یدهسازمان

غلط در این حوزه  یهایگذاراستیس

 استفاده کنند.

 برنامه و سیاست خاص غلط یگذاراستیسریزی و استفاده از برنامه  یگذاراستیسریزی و برنامه

برای طراحی  کنندگان یدهسازمان

خود از  یدهسازمانهای سیستم

 متخصصان این حوزه استفاده نکنند.

 یدهسازمانهای طراحی سیستم
در طراحی  کنندگان یدهمانسازاستفاده نکردن از 

 یسینوفهرستهای کردن سیستم
 دانش متخصصان

با ورود اطالعات  کنندگان یدهسازمان

تکراری سبب افزونگی اطالعات در 

 های خود شود.سیستم

 افزونگی اطالعات توجهی به افزونگی اطالعاتبی ورود اطالعات تکراری

های الزم مهارت کنندگان یدهسازمان

ها و برای کار کردن با انواع سیستم

اطالعات را  یدهسازماناستانداردهای 

 نداشته باشند. 

ها و اطالعات با سیستم یدهسازمان

 استانداردهای مختلف

ها و استانداردهای ناتوانی در استفاده از سیستم

 سازماندهی اطالعات
 های سیستمیمهارت

مختلف  هایکنندگان با شیوهسازماندهی

 سازماندهی آشنا نباشد.

های سازماندهی اطالعات با شیوه

 مختلف
 های مختلف سازماندهی شیوه های مختلف سازماندهی اطالعاتعدم آشنایی با شیوه

های کنندگان از محدودیتسازماندهی

 دسترسی به اطالعات آگاه نباشند.
 دسترسی به اطالعات های دسترسینآگاهی از محدودیت های دسترسیمحدودیت

های کنندگان از محدودیتسازماندهی

زمانی و مکانی، بودجه و امکانات 

 سازماندهی آگاه نباشند.

های زمانی، مکانی، محدودیت

 بودجه و امکانات
 های سازماندهی محدودیت های سازماندهی اطالعات نآگاهی از محدودیت

کنندگان به فکر آینده سازماندهی

مانند روزآمدسازی و مجموعه خود 

 ویرایش منابع اطالعاتی نباشند.

 روزآمدسازی و ویرایش نگر نبودن در سازماندهی اطالعاتآینده روزآمدسازی و ویرایش اطالعات

-کنندگان از ملزومات، سختسازماندهی

های افزارهای الزم و هزینهافزارها، نرم

 سازماندهی آگاه نباشند. 

-ا و هزینهافزارهافزارها و نرمسخت

 های سازماندهی 

های موجود در نآگاهی از ملزومات و هزینه

 سازماندهی اطالعات
 عوامل اقتصادی

کنندگان توانایی سازماندهی سازماندهی

انواع اطالعات و دانش و منابع اطالعاتی را 

 نداشته باشند.

تنوع اطالعات و دانش و تنوع منابع 

 اطالعاتی

اطالعات و دانش و منابع  ناتوانی در سازماندهی انواع

 اطالعاتی

سازماندهی انواع منابع 

 اطالعاتی

کنندگان باید مسلط به مبانی سازماندهی

نظری موجود نبوده و از افزایش و کمبود 

اطالعات در حوزه تخصصی خود باخبر 

 نباشند. 

مبانی نظری، کمبود و افزایش 

 اطالعات
 دانش تخصصی کنندگاننآگاهی از مبانی بنیادی سازماندهی
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 موضوع مقوله مفهوم هااز مصاحبه شدهاستخراججمالت 

کنندگان از تغییرات و سازماندهی

ای شدن علوم و تأثیر رشتهتحوالت و میان

 ها بر یکدیگر آگاهی نداشته باشند.آن

 ای شدن علومرشتهنآگاهی از تحوالت میان ای شدن علومرشتهمیان
-رشتهدانش تخصصی و میان

 ای

کنندگان نسبت به عقاید و آرا، سازماندهی

ها و ها و ملیتها، زبانفرهنگها، نظریه

توجه باشند و اطالعات را ها بیقومیتت

 سانسور کنند.

احترامی به عقاید، نظرات و آرای بی

 دیگران، 
 سانسور کردن اطالعات از روی تعصب 

سانسور و تعصبات 

 کنندگانسازماندهی

عمر اطالعات کنندگان از نیمهسازماندهی

 آگاهی نداشته باشند. 
 دانش موضوعی های علمیعمر اطالعات حوزهنآگاهی از نیمه عمر اطالعاتنیمه

-کنندگان از توانایی و مهارتسازماندهی

های الزم برای اختصاص موضوع به منابع 

 اطالعاتی مختلف برخوردار نباشند. 

تخصیص موضوع به منابع اطالعاتی 

 مختلف
 تخصصیدانش  های الزم برای تخصیص موضوعنداشتن مهارت

کنندگان دانش و دیدگاه سازماندهی

تحلیلی دقیقی برای تخصیص اصطالحات 

های دارای معنای مختلف و ترجمه

مختلف به مفاهیم و اطالعات نداشته 

 باشند. 

 تحلیل موضوعی عدم تخصیص معنای دقیق مفاهیم و اصطالحات تعدد معنایی و تنوع ترجمه

ها و  کنندگان با تغییرات زبانسازماندهی

های مختلف در این ها و نگارشگویش

 حوزه آشنایی نداشته باشند.

 دانش زبانی نآگاهی از تغییرات زبانی و نگارشی در سازماندهی تغییرات زبانی، گویشی، نوع نگارش

کنندگان از  تغییرات کوچک سازماندهی

 برای ایجاد تحوالت بزرگ استفاده نکنند.

تغییرات و تحوالت کوچک و 

 بزرگ سازماندهی
 ایاثر پروانه نآگاهی از تغییرات و تحوالت مهم سازماندهی

های کنندگان به واکنشسازماندهی

های الزم  و مناسب ندهند و محیطی پاسخ

با محیط خود تعامل و سازگاری نداشته 

 باشند.

کنندگان ، های سازماندهیواکنش

 هاتعامل و سازگاریآن
 سازگاری پویا ا دنیای اطراف خودنداشتن تعامل و سازگاری ب

پذیری و کنندگان از انعطافسازماندهی

کارآمدی الزم برای رویارویی با تغییرات 

و تحوالت مربوط به حوزه خود برخوردار 

 نباشند.

پذیری و کارآمدی انعطاف

 کنندگانسازماندهی
 خودسازماندهی ناتوانی در رویارویی با تغییرات و تحوالت

کنندگان از گرایش به سمت سازماندهی

 های منفی خوداری نکنند.جاذبه
 های غریبجاذبه های سازماندهینآگاهی از جاذبه های منفی و مثبت سازماندهیجاذبه
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 های پژوهشیافته

 اطالعات  یدهسازمانعوامل ایجاد آشوب در 

 اطالعات یدهسازمانبندی عوامل ایجاد آشوب در . اولویت2جدول 
 مضامین فرعی مضامین اصلی

 عوامل انسانی .۱

  یدهسازماننبود متخصصان  .1

 غلط  یگذاراستیس .2

 نداشتن تجربه .3

 غلط یدهسازمان .4

 سانسور .5

 کنندگان یدهسازمانتعصبات  .6

 عوامل سیستمی .2

 یدهسازمانتنوع استانداردهای  .1

 یدهسازمان سیستم هاتنوع  .2

 یدهسازمانهای مختلف شیوه .3

 یدهسازمانهای در طراحی سیستم یدهسازمانعدم استفاده از متخصصان  .4

 یدهسازمانهای محدودیت دسترسی به سیستم .5

  یدهسازمانهای افزونگی اطالعات در سیستم .6

 عوامل اقتصادی .۳

 

 یدهسازمانهای روزآمدسازی سیستم .1

 ازیموردنابزارهای  یفراهم آور .2

  یدهسازمانهای هزینه .3

 محدودیت زمان .4

 محدودیت فضا .5

 ویرایش اطالعات .6

 عوامل بنیادی .4

 فقر مبانی نظری و کمبود اطالعات .1

 تنوع اطالعات و دانش .2

 ای شدن علومرشتهمیان .3

 تنوع مدارک اطالعاتی  .4

 افزایش اطالعات .5

 اطالعات عمرمهین .6

 شناختیعوامل زبان .۵

 تنوع زبانی  .1

 تنوع گویشی  .2

 تنوع نگارشی  .3

 تعدد معنایی .4

 تغییرات زبانی .5

 تنوع ترجمه .6

 



 

 1398 پاییز، 53رسانی دانشگاهی، دوره تحقیقات کتابداری و اطالع
 .......................................................................................................................................................................... 

  

76 

 

شناختی به ترتیب دهد که عوامل انسانی، سیستمی، اقتصادی، بنیادی و زبان، نشان می2های جدول یافته     

اطالعات هستند. همچنین در بین عوامل انسانی )نبود  یدهسازمانعوامل اصلی ایجاد آشوب در  نیترمهم

غلط، سانسور و تعصبات  یدهسازمانغلط، نداشتن تجربه،  یگذاراستیس، یدهسازمانمتخصصان 

-، شیوهیدهسازمانهای ، تنوع سیستمیدهسازمان(؛ عوامل سیستمی )تنوع استانداردهای کنندگان یدهسازمان

، یدهسازمانهای در طراحی سیستم یدهسازمان، عدم استفاده از متخصصان یدهسازمانهای مختلف 

و افزونگی اطالعات(؛ عوامل بنیادی )فقر مبانی نظری و کمبود  یدهسازمان سیستم هاترسی به محدودیت دس

ای شدن علوم، تنوع مدارک اطالعاتی، افزایش اطالعات و رشتهاطالعات، تنوع اطالعات و دانش، میان

های ، هزینهازیموردنابزارهای  یفراهم آورها، اطالعات(؛ عوامل اقتصادی )روزآمدسازی سیستم عمرمهین

شناختی )تنوع زبانی، ، محدودیت زمان، محدودیت فضا و ویرایش اطالعات(؛ و در بین عوامل زبانیدهسازمان

تنوع گویشی، تنوع نگارشی، تعدد معنایی، تغییرات زبانی و تنوع ترجمه( به ترتیب بیشترین عوامل فرعی ایجاد 

برای جلوگیری از  کنندگان یدهسازمانتوان گفت که یاطالعات هستند. بنابراین م یدهسازمانآشوب در 

ریزی درست در این زمینه و برنامه یگذاراستیسآشوب باید از تخصص، دانش و تجربه الزم و کافی برای 

های ها، استانداردها و شیوهانواع نظام یریکارگبههای الزم برای استفاده و ها و مهارتبرخوردار باشند و توانایی

های دیویی، کنگره، اف.آر.بی.آر و آر.دی.ای( داشته باشند تا بتوانند به بندیمانند )رده یدهسازمانمختلف 

های الزم ها باید اطالعات و آگاهیمنابع اطالعاتی متنوع بپردازند. برای رسیدن به این هدف آن یدهسازمان

شناختی موجود در این انند بر موانع اقتصادی و زبانهای این حوزه را داشته باشند تا بتودر زمینه محدودیت

های انواع منابع اطالعاتی به روش یدهسازمانهای مختلف و زمینه غلبه کنند. امروزه انتشار اطالعات به زبان

ای که کنندههای زیادی مواجه کرده است؛ زیرا سازماندهیمختلف در وب دسترسی به آن را با آشوب

به  یراحتبهبندی مختلف نداشته باشد نخواهد توانست های ردهها یا نظامزمینه زباناطالعات کافی در 

 اندشدهیطراحاطالعات در این زمینه بپردازد. یا چون بیشتر ابزارهای جستجو به زبان انگلیسی  یدهسازمان

هایی روبرو با چالشاطالعات  یدهسازماندر جستجو، بازیابی و  زبانیسیانگلتوان گفت که افراد غیر  می

که بتواند انواع  یدهسازمانهای مختلف، طراحی نظام خواهند شد. همچنین اشکال مختلف نگارشی در زبان

 است. رممکنیغهای مختلف نگارشی را پشتیبانی کند ها و شیوهمتنوع زبان

 نظریه آشوب  بر اساساطالعات  یدهسازمانعوامل بازدارنده آشوب در 

  اطالعات یدهسازمانبندی عوامل بازدارنده آشوب در اولویت. 3جدول 

 عوامل ایجاد آشوب عوامل بازدارنده ایجاد آشوب

 ایاثر پروانه .۱

 یدهسازماننبود متخصصان  .1

 نداشتن تجربه .2

 یدهسازمانهای در طراحی سیستم یدهسازمانعدم استفاده از متخصصان  .3

 محدودیت زمان .4

 محدودیت فضا .5

 یدهسازمانهای محدودیت دسترسی به سیستم .6
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 یدهسازمانهای هزینه .7

 کنندگان یدهسازمان ازیموردنابزارهای  یفراهم آور .8

 خودمانایی .2

 یدهسازمانتنوع استانداردهای  .1

 یدهسازمانهای تنوع سیستم .2

 یدهسازمانهای مختلف شیوه .3

 ویرایش اطالعات .4

  یدهسازمانهای روزآمدسازی سیستم .5

 فقر مبانی نظری و کمبود اطالعات .6

 ای شدن علوم رشتهمیان .7

 اطالعات عمرمهین .8

 های غریبجاذبه .۳

 غلط  یگذاراستیس .1

 غلط  یدهسازمان .2

 یدهسازمانهای افزونگی اطالعات در سیستم .3

 سانسور .4

 کنندگان یدهسازمانتعصبات  .5

 سازگاری پویا .4

 تنوع مدارک اطالعاتی .1

 تنوع اطالعات و دانش .2

 افزایش اطالعات .3

 تنوع زبانی .4

 تنوع نگارشی .5

 تعدد معنایی .6

 تنوع گویشی .7

 تنوع ترجمه .8

 تغییرات زبانی .9

 
های غریب و سازگاری پویا به ترتیب ای، خودمانایی، جاذبهدهند که اثر پروانهنشان می 3های جدول یافته     

، نداشتن تجربه، یدهسازماناطالعات هستند. نبود متخصصان  یدهسازمانعوامل بازدارنده آشوب در  نیترمهم

اطالعات، محدودیت زمان و فضا،  یدهسازمانهای در طراحی نظام یدهسازمانعدم استفاده از متخصصان 

 ازیموردنابزارهای  و فراهم آوردن یدهسازمانهای ، هزینهیدهسازمانهای محدودیت دسترسی به سیستم

ای یا شرایط اولیه خود هستند به این معنی که عواملی هستند که بسیار وابسته به اثر پروانه کنندگان یدهسازمان

 یریکارگبهها ایجاد کرد. برای مثال  با استخدام و توان تحوالت بزرگی در این زمینهترین تغییر میبا کوچک

توان تغییرات بزرگی را در آینده در ها میشناسی محدودیتو آسیب نیروهای خالق و باتجربه و شناخت

و  یدهسازمانایجاد کرد. تنوع استانداردهای  یدهسازمانهای اطالعات و حتی در طراحی سیستم یدهسازمان

های ، ویرایش اطالعات و روزآمدسازی سیستمیدهسازمانهای مختلف ، شیوهیدهسازمانهای سیستم
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اطالعات عواملی هستند که  عمرمهینای شدن علوم و رشته، فقر مبانی و کمبود اطالعات، میانیدهسازمان

های ها را گرفت به این معنی که با طراحی نظامجلوی آن یدهسازمانهای توان با خودمانا کردن سیستممی

ها ی اطالعات در این نظامتوان به ویرایش و روزآمدسازمی یراحتبهیکپارچه، منعطف و کارآمد  یدهسازمان

 کنندگان یدهسازمانغلط، افزونگی اطالعات، سانسور، تعصبات  یدهسازمانو  یگذاراستیسپرداخت. 

برای جلوگیری از  کنندگان یدهسازمانهای غریب هستند به این معنی که عواملی هستند که تحت تأثیر جاذبه

 یدهسازمانتخصصی برخوردار باشند و از سانسور و تبعیض در  های دقیق و دانشریزیاین عوامل باید از برنامه

اطالعات خودداری کنند. تنوع مدارک اطالعاتی، اطالعات و دانش، افزایش اطالعات، تنوع زبانی، نگارشی، 

توان معنایی، گویشی، ترجمه و تغییرات زبانی عواملی هستند که با استفاده از عنصر پویایی نظریه آشوب می

پویا کسانی هستند که آشنا به انواع منابع اطالعاتی،  کنندگان یدهسازمانها را گرفت به این معنی که جلوی آن

های نگارشی مختلف باشند و قدرت ترجمه اطالعات را داشته باشند تا بتوانند جلوی های مختلف، شیوهزبان

نظمی در باید برای جلوگیری از آشوب و بی دگانکنن یدهسازمانها را بگیرند. در کل آشوب در این زمینه

باشند و بتوانند در عین کار کردن  خودآگاهاطالعات نسبت به فقر مبانی و کمبود اطالعات حوزه  یدهسازمان

سازی  اطالعات در ها توجه کنند و به یکپارچههای آناطالعات به محدودیت یدهسازمانهای با انواع نظام

باید به فکر افزایش مجموعه  کنندگان یدهسازمانجلوی افزونگی اطالعات را بگیرند. همچنین  ها بپردازند وآن

های الزم مانند فضا و زمان و بودجه الزم در این زمینه را برای گسترش و خود در آینده بوده و زیرساخت

ها عالوه بر این آن مورد و سانسور اطالعات جلوگیری کنند.روزآمدسازی آن فراهم کنند و از تعصبات بی

اطالعات کسب کنند و اطالعات خودشان  یدهسازمانهای الزم را در زمینه ها و تخصصباید بتوانند مهارت

-و برنامه هایگذاراستیسپیوندد روزآمد کنند و را مطابق تغییرات و تحوالتی که در این حوزه به وقوع می

 .رندیکارگبههای این حوزه های الزم و درستی را جهت مقابله با آشوبریزی

 اطالعات یدهسازمانکاربرد عناصر نظریه آشوب در 

نظمی کوچک مانند اشتباه منظور از وابستگی به شرایط اولیه این است که یک آشوب و بیای: اثر پروانه

اطالعات در آینده خواهد  یدهسازمانهای های دیگر سیستمنظمی در بخشاطالعات سبب بی یدهسازماندر 

 کنندگان یدهسازمانای به ناپذیری را بر سیستم تحمیل خواهد کرد. اثر پروانههای جبرانشد و خسارت

های خودشان دست به تغییر و تحوالت بزرگی در اطالعات کمک خواهد کرد تا بتوانند از طریق خالقیت

اطالعات  یدهسازماندن و خودکارسازی فرآیندهای اطالعات بزنند. برای مثال با ماشینی کر یدهسازمان

های توان باعث تسریع دستیابی به منابع اطالعاتی و پاسخگویی به نیازهای اطالعاتی کاربران شده و در هزینهمی

های ها در سیستمشناسیبه هستی هانامهاصطالحجویی کرد. یا با تبدیل اطالعات صرفه یدهسازمانجاری 

توان به تغییرات و تحوالت عظیمی در بازیابی اطالعات مناسب در اطالعات می یدهسازمانمند اطالعاتی هوش

 ها را درک کرد.  بین مفاهیم ارتباط برقرار کرده و روابط میان آن یراحتبهو  افتیدستزمان و مکان مناسب 

های خودشان، ساختارشان را توانند با خودمانا کردن سیستماطالعات می یدهسازمانهای نظامخودمانایی: 

های محیطی طوری تنظیم کنند که بتوانند به بهترین نحو ممکن و کارآمد عمل کنند. منظور از در برابر واکنش



 
 از آن یریجلوگ یاطالعات و راهکارها یآشوب در سازمانده جادیعوامل ا

 

  

  

7۹ 

 

های گوناگون و اطالعات، تجلی کل در جزء است و رفتار کلی نظام یدهسازمانهای خودمانایی در سیستم

 یدهسازمانهای و مشابه است. به این معنی که وقتی در سیستم اطالعات خودمانا یکسان یدهسازمانمختلف 

ای از یک واحد از سیستم برچیده شوند، واحدهای دیگر قادر به انجام وظایف خود های عمدهاطالعات بخش

کننده تمام بوده و قادر به رشد و توسعه و ایجاد شخصیت جدید همگام با تغییرات خواهند بود و منعکس

اطالعات از  یدهسازمانهای هایی از نظامهای دیگر نیز خواهند بود. همچنین وقتی بخشتمخصوصیات سیس

های های دیگر خواهند توانست خود را برای رویارویی با چالش جدید آماده کنند. در نظامکار بیفتد، بخش

های مختلف بخش ازیموردناطالعات خودمانا مشخص کردن میزان تنوع و پیچیدگی وظایف  یدهسازمان

ها به نیازهای محیط خود خواهد شد و هر نظام خودمانا در مواجهه با سیستم باعث پاسخگویی مستقل آن

متنوع و پیچیده  قدرآنتنوع و پیچیدگی محیطش تنظیم کند یا  بر اساسهای چالشی باید خودش را موقعیت

د حداقل اصول و قواعد را وضع کرد تا انعطاف ها بایباشد که بتواند به کنترل محیط خود بپردازد. در این نظام

اطالعات به  یدهسازماناطالعات ایجاد شود و از طریق اصالح و بازبینی اصول و قواعد  یدهسازمانکافی در 

. درکل این ویژگی باعث وحدت و افتیدستهای مختلف سیستم تغییرات فراگیر و پویا نسبت به رشد بخش

 اطالعات خواهد شد. یدهسازمانهای نظام یگانگی در کارکرد و عملکرد

اطالعات تحت تأثیر تغییرات و تحوالت  یدهسازمانهای و نظام کنندگان یدهسازمانهای غریب: جاذبه

ای است که سبب ای از شرایط اولیهاطالعات هستند که ناشی از مجموعه یدهسازمانزمینه  آمده در به وجود

اطالعات  یدهسازمانهای و نظام کنندگان یدهسازمانشود. لذا غریب میهای گرایش آنان به سمت جاذبه

آمده  به وجودهای مثبت کشیده شوند باید خودشان را با تغییرات و تحوالت برای اینکه بتوانند به سمت جاذبه

که در های جدید کسب کنند چراهای الزم را برای رویارویی با موقعیتها و تواناییهماهنگ کنند و مهارت

و آشفتگی در  ومرجهرجهای منفی گرایش پیدا خواهند کرد و سبب غیر این صورت به سمت جاذبه

های های سنتی خودشان را با محیطها و نگرشاطالعات خواهند شد. برای مثال اگر دیدگاه یدهسازمان

به عصر سنتی تغییر  اطالعات در عصر الکترونیک نسبت یدهسازمانهای متفاوت الکترونیکی جدید و شیوه

دهند به بهترین نحو خواهند توانست به ارائه خدمات و اشاعه اطالعات بپردازند ولی اگر نتوانند خودشان را با 

 کنندگان یدهسازمانشرایط جدید سازگار کنند سبب آشوب در این زمینه خواهند شد. بنابراین هرچه افق دید 

تر و اطالعات راحت یدهسازمانهای غریب در باشد، یافتن جاذبه ترها گستردهتر و نگرش آناطالعات وسیع

 بینی بیشتر و بهتر خواهد شد.قدرت پیش

اطالعات از عنصر پویایی  یدهسازمانهای اطالعات و سیستم کنندگان یدهسازمانالگوبرداری پویایی: 

اطالعات برای  یدهسازمانهای و نظام کنندگان یدهسازمانها در نظریه آشوب سبب خواهد شد که سیستم

های خارجی در طول زمان تغییر دهند و برای رویارویی حفظ پویایی خودشان رفتارشان را در مواجهه با محرک

های تغییر رفتارهای مناسبی از خود نشان دهند. برای مثال نظام در حالهای دائماً با شرایط آشوبناک و محیط

های هوشمند اطالعاتی و افزایش روزافزون ر وب، وب معنایی، نظاماطالعات سنتی با ظهو یدهسازمان

اطالعات خودشان  یدهسازمانهای نظام یدهسازمانسازی، های مدیریت، ذخیرهاطالعات در طول زمان شیوه
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 صورتبهکنند و اطالعات خود انتخاب  یدهسازمانهای جدیدی را برای مدیریت و را تغییر داده و روش

 وستهیپهمبهبا یکدیگر ارتباط برقرار کنند و از همدیگر کمک بگیرند به این معنی که مانند یک حلقه افزا هم

یک کل  صورتبهجداگانه و درمجموع  صورتبهدر ارتباط بوده و وظیفه خودشان را به بهترین وجه  باهم

کنند. همچنین از  یاریخودف به اهدا دنیدررساطالعات خودشان را  یدهسازمانهای دهند تا سیستمانجام 

ها ارتباط برقرار کرده و نسبت به آن باهمکنند در مقابل رفتارهای بیرونی اجزا طریق بازخوردی که دریافت می

شرایط یا  بر اساسواکنشی مناسب نشان دهند و ضمن اصالح امور، وضعیت موجود خود را متحول سازند و 

اطالعات  یدهسازمانهای پویای عات بپردازند. برای مثال در سیستماطال یدهسازمانآمده به های پیشموقعیت

میزان رضایت  هانامهاصطالحها و بندیموضوعی، رده یهاسر عنوان یجابهها شناسیتوان با استفاده از هستیمی

 ترعیسرکاربران در بازیابی اطالعات مرتبط را افزایش داد و از طریق برقراری ارتباط میان مفاهیم به بازیابی 

 اطالعات کمک کرد. 

 اطالعات  یدهسازمانراهکارهای جلوگیری از آشوب در 

 اطالعات  یدهسازمانبندی راهکارهای جلوگیری از آشوب در . اولویت4جدول      

 اطالعات یدهسازمانهای حوزه  نظمیکشف و شناسایی بی (1

 اطالعات یدهسازمانعوامل ایجاد آشوب در   منشاشناخت  (2

 اطالعات یدهسازمانکنترل و کاهش عوامل آشوبناک در   (3

 اطالعات کنندگان یدهسازمانایجاد پویایی و افزایش آگاهی در  (4

 اطالعات یدهسازمانکشف عوامل اثرگذار بر   (5

 اطالعات یدهسازمانهای سازی نظامارچهیکپ (6

 اطالعات یدهسازمانهای پیچیده سازی سیستماصالح، روزآمدسازی و ساده (7

 اطالعاتی منابعهای اطالعات کل مجموعه یدهسازمانتأکید بر  (8

 اطالعات موفق  یدهسازمانهای  یادگیری و الگوبرداری از نظام (9

 تغییرات کوچک از طریق خالقیت و ابتکار عملایجاد تحوالت و تغییرات بزرگ با  (10

 اطالعات نه آینده آن یدهسازمانتأکید بیشتر بر موقعیت فعلی  (11

 اطالعات  یدهسازمانهای افزایی در سیستمتقویت ویژگی هم (12

 اطالعات یدهسازمانهای سیستم یدهخودسازمانتقویت  (13

 اطالعات  یدهسازمانهای تقویت پویایی سیستم (14

 اطالعات یدهسازمانهای الزم برای شرایط و زیرساخت فراهم کردن (15

      
اطالعات  یدهسازمانراهکارهای جلوگیری از آشوب در  نیترمهمدهند که نشان می 4های جدول یافته     

ها، حفظ پویایی، افزایش آگاهی از ها، کنترل و کاهش آنها، شناخت منشاء آننظمیکشف و شناسایی بی

تمام منابع  یدهسازمان، یدهسازمانهای سازی، اصالح و روزآمدسازی سیستماثرگذار، یکپارچهعوامل 
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-اطالعات موفق، داشتن خالقیت، افزایش تفکر هم یدهسازمانهای اطالعاتی، یادگیری و الگوبرداری از نظام

 یدهسازمانی الزم برای ها، پویایی، توجه به وضع موجود و فراهم ساختن زیرساختیدهخودسازمانافزایی، 

 است. کنندگان

 گیرینتیجه

های مختلف در دنیای پیچیده اطالعاتی امروزی است که های اصلی پدیدهآشوب از ویژگی    

ارکان اصلی  عنوانبهاطالعات  یدهسازمان ژهیوبههای علمی، و قطعی است و در بیشتر حوزه ینیبشیپرقابلیغ

 نیترمهمافتد. نتایج نشان داد که عوامل انسانی، سیستمی، اقتصادی، بنیادی و زبانی بازیابی اطالعات اتفاق می

ها عوامل انسانی است؛ زیرا اطالعات هستند و ریشه اصلی آن یدهسازماننظمی و آشوب در حوزه عوامل بی

د و با افزایش اطالعات نظارت کنن یدهسازمانتوانند بر همه فرآیندهای تنها عوامل انسانی هستند که می

های خود جلوی عوامل دیگر آشوب مانند عوامل سیستمی، اقتصادی، بنیادی و زبانی تخصص، دانش و مهارت

های اطالعات بپردازند. نداشتن دانش تخصصی، زیرساخت یدهسازمانکارآمد به  صورتبهرا بگیرند تا بتوانند 

اطالعات، ازجمله عوامل مهم ایجاد  یدهسازماناردهای ها و استاندالزم، تنوع زبانی، منابع اطالعاتی، سیستم

توانند باعث آشوب در اطالعات در دنیای پیچیده اطالعاتی امروز هستند که می یدهسازمانآشوب در 

های بیشتری روبرو کنند. لذا را با چالش کنندگان یدهسازماناطالعات شوند و  یدهسازمانفرآیندهای 

های الزم و عات باید به شناسایی و شناخت دقیق ریشه این عوامل بپردازند و آگاهیاطال کنندگان یدهسازمان

جوشنده های بینی این عوامل کسب کنند. مقایسه نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشکافی را برای کنترل و پیش

صادقی (، 1392حیدری )(، 1388(، جمالی مهمویی )1384(، رهادوست )1381زاده و یوحنایی )(، بدری1372)

دهقانیان (، 1393مشرب )کشاورز و خوش(، 1391آخشیک و فتاحی )(، 1391بازرگانی و اعظمی آغداش )

هودگی و زنگ (، 1983شریدر ) (،1396زاده و اسمعیل پونکی )کوکبی، حیدری، حسن(، 1396نصرآبادی )

( و حسن 2013رابینیسکی )( و د2006(، جنسن )2008مایر، موچکه و پِتراس )(، 2009الوسون )(، 2003)

 ها با یکدیگر است. ( نشان از همسو بودن نتایج این پژوهش2016)

های غریب و سازگاری پویا به ترتیب ای، خودمانایی، جاذبهعالوه بر این نتایج نشان داد که اثر پروانه     

توانند با خودمانا می کنندگان یدهسازماناطالعات هستند و  یدهسازمانترین عوامل بازدارنده آشوب در مهم

 یدهسازمانهای های موفق سیستمخود و الگوبرداری از نمونه یدهسازمانهای کردن و حفظ استقالل سیستم

ها، ها، بکارگیری و استخدام نیروهای خالق و ماهر، استفاده از علم دانش آنو ایجاد تغییرات کوچک در رویه

کردن منابع  یدهسازمانتصاص بودجه، زمان و مکان و امکانات الزم برای اطالعات و اخ یدهسازماندقت در 

ایجاد کنند و با نگرشی پویا و خالق خودشان را  یدهسازماناطالعاتی تغییرات و تحوالت بزرگی را در زمینه 

ی های منفی دورهای مثبت حرکت کنند و از جاذبهبا تغییرات و تحوالت پیش رو سازگار و به سمت جاذبه

با افزایش تخصص، دانش و دقت  جزبهاطالعات  یدهسازمانکنند. استفاده مؤثر از عناصر نظریه آشوب در 

توان گفت و اختصاص زمان الزم و کافی برای این کار ممکن نخواهد بود. بنابراین می کنندگان یدهسازمان

گذارند و از یکدیگر اثر می همیروبر اطالعات و عوامل بازدارنده آن  یدهسازمانکه عوامل  ایجاد آشوب در 
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ها، آگاهی و تخصص و ها، مهارتپذیرند. چنانچه با کاهش عوامل آشوبناک از طریق افزایش تواناییتأثیر می

 زمینه توان دقت در بازیابی و دستیابی به اطالعات را باال برد و با سرعت بیشتریمی کنندگان یدهسازماندقت 

 ریزی دقیق فراهم کرد. و برنامه یگذاراستیسآن را با  اشاعه و بازیابی درست

نظم اطالعاتی امروزی، اطالعات در دنیای پیچیده و بی یدهسازماندرکل با افزایش روزافزون اطالعات،      

در  هانامهاصطالحبندی و های ردهها، نظامرغم استفاده از استانداردهای الزم در این زمینه مانند فهرستگانعلی

های الکترونیکی و وب ها در محیطشناسیها، هستیهای سنتی و آر.دی.ای، اف.آر.بی.آر، فولکسونومیمحیط

 کنندگان یدهسازمانهای بسیاری مواجه بوده است. لذا استفاده از تئوری آشوب برای معنایی همچنان با آشوب

ها و ها، آشوبپی بردن به پیچیدگی اطالعات در آینده جهت یدهسازمانهای اطالعات و طراحان نظام

ای، خودمانایی، سازگاری پویا های اثر پروانهاطالعات از طریق خاصیت یدهسازمانها در فرایندهای نظمیبی

برای جلوگیری از آشوب در  کنندگان یدهسازمانشود که بنابراین پیشنهاد میهای غریب مؤثر است. و جاذبه

در این حوزه استفاده کنند؛ به بازآموزی و بازآزمایی مستمر تجربه و تخصص  این حوزه از نیروهای متخصص

اطالعات برای غلبه بر شکل جمع یا مفرد  یدهسازمانخود بپردازند؛ از الگوها و استانداردهای جدید و کالن 

ها ب برچسبهای نامناسبندیو گروه یچند زبانهای نامرتب، دارای امالی غلط، چندمعنایی و واژگان، برچسب

های اطالعات با روش یدهسازماناطالعات برای غلبه بر تنوع  یدهسازمانهای یکپارچه استفاده کنند؛ از نظام

های فناوری در این اطالعات خود را مطابق با آخرین پیشرفت یدهسازمانهای مختلف استفاده کنند؛ نظام

در این زمینه همگام و هماهنگ کنند؛ روحیه خالقیت حوزه بروز کنند؛ خود را با تغییرات و تحوالت موجود 

های مختلف رفتاری مناسب از خود نشان دهند؛ به و نوآوری و تعامل را در خودشان تقویت کنند؛ در موقعیت

های الزم ها و زیرساختها و تهدیدهای الزم در این حوزه بپردازند؛ زمینهشناسایی نقاط قوت، ضعف و فرصت

اطالعات خود فراهم کنند؛ به الکترونیکی کردن و  یدهسازمانهای ودمانایی سیستمبرای پویایی و خ

ها و استانداردهای های الزم برای پذیرش و کار با فناوریسازی منابع اطالعاتی خود بپردازند؛ مهارتدیجیتال

     ت برخوردار باشند.اطالعاتی جدید کسب کنند و از آمادگی الزم و کافی برای مقابله با تهدیدا یدهسازمان

 

 منابع
نویسی و جدانویسی واژگان فارسی در های پیوسته(. تحلیل چالش1391اهلل. )خشیک، سمیه و فتاحی، رحمتآ

 .30-9(، 3)15رسانی، های اطالعاتی. کتابداری و اطالعذخیره و بازیابی اطالعات در پایگاه

 نظمی در مدیریت. تهران: صفار: اشراقی.نظم و بی(. تئوری 1381فرد، حسن. )الوانی، مهدی و دانایی

(. نقشه دانش علم اطالعات و 1393الحوائجی، فهیمه، زارعی، عاطفه، نشاط، نرگس و حریری، نجال. )باب

-1(، 1)6بندی موضوعی اصلی و فرعی. مطالعات کتابداری و علم اطالعات، شناسی براساس مقولهدانش

24. 
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ی. ها در زبان فارسشناسی و مشکل تعدد معادلاصطالحات زبان(. 1381حنایی، منیژه. )اهلل و یوزاده، فضلبدری

 .18-3(، 4و  3)13های خارجی سابق(، پژوهش ادبیات معاصر جهان )پژوهش زبان

 (. فلسفه علوم. تبریز: انتشارات چهر.1357اکبر. )ترابی، علی

بندی دیویی در پدیا و ردهبندی مردمی ویکیهای ردهای قابلیت(. ارزیابی مقایسه1395زاده، رقیه. )تقی

 نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد.سازماندهی منابع تحت وب. پایان

گزینی، ترجمه و آشفتگی زبان فارسی در حوزه علوم کتابداری و (. معادل1388)جمالی مهمویی، حمیدرضا. 

 .  99-94(، 7)12رسانی و ارتباطات )کتاب ماه کلیات سابق(، رسانی. نقد کتاب اطالعاطالع

های پیشرفته مدیریت در جهان فرامدرن. (. نقد و بررسی تئوری1392جمشیدی، مینا و میرابی، وحیدرضا. )

 شهر آشوب.تهران: 

های علوم پزشکی کشور از دیگر بندی کتابخانهبررسی مشکالت تغییر نظام رده(. 1372جوشنده، مهتاب. )

زشکی نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پ. پایانو پیشنهاد الگوی مناسب NLM بندیها به نظام ردهرده

 ایران، تهران.

 .58-45، 4-3بندی نظری و عملی. مجله روانشناسی و علوم تربیتی، (. مروری بر رده1366حقیقی، محمود. )

شناسی. مطالعات کتابداری و علم شناختی در علم اطالعات و دانش(. آشفتگی واژه1392حیدری، غالمرضا. )

 .24-1(، 12)20اطالعات، 

آموزش کتابداری و علم اطالعات در ایران: موانع و راهکارها. کتابداری و (. 1390حیدری، غالمرضا. )

 .105-71(، 2)14رسانی، اطالع

 ها در شرایط پیچیده. تهران: مبلغان.(. مدیریت سازمان1395خاشعی، وحید و هرندی، عطاءاله. )

هایی برای مشینظری و خطشناسی، مبانی ای دانش: گونهرشته(. گفتمان میان1387خورسندی طاسکوه، علی. )

 عمل در آموزش عالی. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

های مکانیکی و ارگانیکی. ها در سیستم(. سیبرنتیک: نظزیه عمومی کنترل مکانیسم1395داورپناه، محمدرضا. )

 تهران: دبیزش.

نی. ترجمه مهدی خادمیان. ویراستاری رسا(. مبانی علوم کتابداری و اطالع1383رابین، ریچارد. ای. )

 ای.محمدحسین دیانی. مشهد: کتابخانه رایانه

های زبان جامعه پزشکی. جهان رسانی پزشکی و آشفتگی(. کتابداری و اطالع1384رهادوست، فاطمه )بهار(. )

 .37-35، 176کتاب، 

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/88340/%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%af-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/37623
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/37623
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سردبیر: نگاهی بر آشفتگی موجود در نامه به   (1391صادقی بازرگانی، همایون و اعظمی آغداش، صابر. )

  و  effectiveness ،efficiencyترجمه و کاربرد سه واژه مهم مورد استفاده در علوم پزشکی:

efficacy . ،269-268(، 4)15حکیم. 

(. نیازهای اجتماعی افراد فلج مغزی: یک مطالعه کیفی به 1393شریفی، اعظم، کمالی، محمد و چابک، علی. )

 .30-21(، 2)8ناسی. توانبخشی نوین، روش پدیدارش

تحلیل وضعیت (. 1392مقدم، علیرضا و علیپورحافظی، مهدی. )علیپورحافظی، حامد، حری، عباس، اسفتدیاری

مه پردازش و مدیریت اطالعات، ن. پژوهشناهای دیجیتالی ایراسازماندهی منابع اطالعاتی در کتابخانه

29(1 ،)35-59. 

 (. منطق و فلسفه. تهران: انتشارات آموزش و پرورش. 1356نیا، محمد. )فاضل

 ها. تهران: کتابدار.(. فهرستنویسی: اصول و روش1384اهلل. )فتاحی، رحمت

ها... و رویکردهای سازماندهی ها تا واقعیت: تحلیلی از مهمترین چالش(. از آرمان1386اهلل. )فتاحی، رحمت

 .26-5(، 4)10رسانی، اطالعات در عصر حاضر. کتابداری و اطالع

 (. مدیریت دانش با رویکرد فرهنگ دانش در سازمان. تهران: چاپار.1395. )نیا، فاطمه و دیلمقانی، میترافهیم

 .33-24(، 130(. فولکسونومی چیست؟. ماهنامه کتاب ماه کلیات، )1387زاده، سارا. )کریم

های کتابشناختی اپک ها در پیشینه(. صحت ساختار ظاهری داده1393مشرب، سهیال. )کشاورز، حمید و خوش

 .47-33(، 4)25کتابخانه ملی ایران. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات، 

. آشفتگی واژگان در (1396زاده، الهه و اسمعیل پونکی، الهام. )کوکبی، مرتضی، حیدری، غالمرضا، حسن

(، 3)28شناسی. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات، منابع مرجع حوزه علم اطالعات و دانش

47-62. 

 (. تئوری نظم در آشفتگی. ترجمه محسن قدمی و مسعود نیازمند. تهران:؟. سیمای جوان.1383جیمز. )گلیک، 

 شناسان.(. تهران: جامعه1شناسی کیفی )جلد روش (. ضد روش: منطق و طرح در1389محمدپور، احمد. )

 .260-239(، 79)20(. فولکسونومی: از آن کاربران، برای کاربران. فصلنامه کتاب، 1388مردانی، امیرحسین. )

های اقتصادی (. مروری بر نظریه آشوب و کاربردهای آن در اقتصاد. فصلنامه پژوهش1381مشیری، سعید. )

 .68-29(، 12ایران. )

-مدت و بلندهای کوتاهریزی(. نظریه آشوب و چگونگی تأثیر آن در برنامه1388موالدوست اصل، مرتضی. )

 .85-82(، 12ها. نشریه حمل و نقل و توسعه. )مدت سیستم

http://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-2408-fa.pdf
http://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-2408-fa.pdf
http://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-2408-fa.pdf
http://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-2408-fa.pdf
http://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-2408-fa.pdf
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های علوم بندی مجدد در کتابخانهگیری رده(. عوامل مؤثر بر تصمیم1396ناخدا، مریم و مردانی، امیرحسین. )

 .59-45(، 2)27اطالعات،  یدهسازمانلنامه مطالعات ملی کتابداری و پزشکی. فص

نظمی و کاربرد تئوری آشوب در مدیریت، بازاریابی، اقتصاد، (. مدیریت آشوب: نظم در بی1388نثائی، وحید. )

 علوم اجتماعی، فیزیک، ریاضی و مهندسی. تهران: کلک سیمین.

اطالعات  یدهسازمانهای آن در ریاضی برتراند راسل و داللت (. منطق1395نصیری، طاهر و خندان، محمد. )

 .24-7(، 1)27اطالعات،  یدهسازمانهای موضوعی آن. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و و سازه
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