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 چکیده

تدوین آن دشوار است چرا که است.  وذهنی تجربی،شفاهی آن ماهیت که است قومی یا سنتی محلی، بومی،دانش دانش :مقدمه

در  یجنوب این با ظهور علم نوین و پیشرفت جوامع مورد غفلت قرار گرفته و در معرض نابودی است. دانشی ضمنی و پنهان است

 ییانروستا یدانش بوم اشاعۀ و حفظ مستندسازی، منظوربه ییالگو ارائۀ و پیشنهاد هدف با مطالعه انجام گرفت ییروستا هایکتابخانه

 خراسان. 

 گردآوری ها نمونه از ساختاریافته یمهن مصاحبۀ ابزار کمکبه ها داده. شد انجام یا زمینه نظریۀ روشبه یفیک مطالعۀ این :شناسی روش

 پژوهش روایی. داد ی تشکیلاستان خراسان جنوب یاز دانش بوم مطلع نفر و سه کتابدار هشت یی،روستا زن دهو  مرد بیستشد. نمونه را 

 و صدا ضبط و تصویربرداری یقطر از یزپژوهش ن پایایی. شد تأیید بیرونی داورانو  یمفصل و غن یحتوض و یانبازخورد همتا کمک به

 شد.  یتتقو آوانگاری با واژهبهواژه بردارییاداشت

 های کتابخانه میان، دراینکنند.  یتفعال یدانش بوم اشاعۀ و حفظ منظوربه توانند می بسیاری های سازمان  ها نشان دادیافته :ها یافته

 یشو افزا یزهانگ یجادا با و مراکز دانش در روستا هستند یکتریننزد ها نقش مؤثری ایفا کنند؛ چون توانند در بین سازمان می روستایی

 یو چاپ یدو صورت رقوم هربه یدانش بوم یبا مستندساز ینبه کتابداران و همچن کالمی و پژوهشی فنی، تخصصی، های مهارت

 ظاهر شوند. کننده هماهنگنقش توانند در  می

 

                                                 
 دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، و دانشگاه بیرجند رسانی. کارشناس ارشد کتابداری و اطالع 1

 s_forootani8589@yahoo.com، مسؤول کتابخانه مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی

  mnowkarizi@um.ac.ir)نویسنده مسئول(،  دانشگاه فردوسی مشهدشناسی  گروه علم اطالعات و دانش. دانشیار  2

 kiani.mreza@birjand.ac.ir شناسی دانشگاه بیرجند، گروه علم اطالعات و دانش. استادیار  3

 mokhtari@ihec.ir، (ره)عضو هیات علمی مرکز آموزش عالی امام خمینی ،دکتری علم اطالعات و دانش شناسی.  4

 به یانامه وهیش ۀارائ (.1397) فروتنی، سولماز؛ نوکاریزی، محسن؛ کیانی، محمدرضا؛ مختاری اسکی، حمیدرضا

 .263-243(، 2)8، یرسانو اطالعکتابداری  پژوهشنامه .ییروستا یها در کتابخانه یمنظور حفظ دانش بوم
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بر چهار اصل تخصص، تعهد، تعامل و  نامه . این شیوهپژوهش بود ینحاصل از ا نتیجۀ ترین مهمآمده  دست به نامۀ شیوه نتیجه گیری:

 و سازماندهی ثبت، بازبینی، سازی،یادهارتباط، اقدام، پ یادگیری،انتخاب،  یی،شناسا ۀده مرحلنامه،  است. از طریق این شیوهتعادل استوار 

 .داده شده استارائه  یبخراسان جنو روستایی های کتابخانهبه  ییانروستا یدانش بوم اشاعۀ و حفظ مستندسازی، منظوربه دسترسی،

 .اشاعه مستندسازی، ای، زمینه نظریۀ بومی، دانش روستایی، کتابخانۀ :کلیدی واژگان

 

 مقدمه

ها در  یدهپد یبند و طبقه یفتعر یبرا شود. این دانش می یدهنام یقوم یا یسنت ی،دانش محل یدانش بوم

 یقکه افراد جامعه از طر یبا دانش دانش نوع اینشود.  یکار برده م خاص به یو اجتماع یعیطب یزیکی،ف یها یطمح

 یکفرهنگ  کنند، تفاوت دارد. کسب می یو خصوص یدولت یها و مؤسسات پژوهش مثل دانشگاه یمراکز رسم

ملت،  ۀفرهنگ عام یقاز طر یانتقال دانش بوم یآن ملت است و محمل اصل یطیملت اغلب بازتاب عوامل مح

 یک ۀبدن یدانش بوم یجه،است. در نت یو اصطالحات محل یدست یعم، هنرها، صناها، آداب و رسو المثل ضرب

جامعه در ارتباط  یرونمختلف با درون و ب یها شیوه که به ینظام .رساند دهد و آن را به تکامل می ینظام را شکل م

 ینقاط جهان باز یرسا به یدانش بوم اشاعۀ و حفظدر  ینقش مهم یرسان اطالع یها ها و حرفه کتابخانه است.

شوند و با  رفته می از دست یها سنت ۀو کشف دوبار یجترو یدار،پا ۀتوسع یلکار باعث تسه ینکنند و با ا می

، 1دهند )اوکرافور می یانتر را به جهان تر و آسان کامل یدسترس ۀها اجاز سایت در وب یقراردادن دانش بوم

2010 .) 

به  است باتوجه ممکندانش افراد  یزانکنند و م می یزندگ ییادر مناطق روست یبیشتر صاحبان دانش بوم

 یزانفرد، م ۀها، حرف  ها و مسئولیت  نقش ی،و اقتصاد یاجتماع یتموقع یت،تجربه، جنس یالت،سن، تحص

 که است ی اینرسان ها و مراکز اطالع کتابخانه یرو یش(. چالش پ2005، 2او متفاوت باشد )کاربو یکنجکاو

آن چه  یدسازوکار هماهنگ با ینهماهنگ است. ا یسازوکار یقاز طر یدانش بوم یو انجام مستندساز یطراح

 ینبرساند تا در بهتر امور یانمتول یراطالع سا به را کنند که فراهم می یافزار نرم یدهند و بسترها انجام می یگراند

 (.  2007، 3یتولکه آزموده شده به اشتراک گذاشته شود )س یروش ینو به بهتر یوهش

به آن توجه  یدکه با یاتیمربوط است، عنصر ح یرسان و اطالع یبه بخش کتابدار یکه دانش بوم یوقت

مقابله با  یمندان برا کار باشند، به حرفه یاست که راهنما ییو الگوها ها نامه شیوه ،ها پروتکل یمضروت تنظ ،کرد

در  یکه دانش بوم یزمان یژهو انسجام در عمل باشند. به یجادو ا یندهکار در آ یمسائل ناآشنا کمک کنند و راهنما

 یخی،تار یها ها و آداب و رسوم، عکس جشن ی،محل یها رقص یکی،چون متن، مواد گراف یمختلف یها قالب

                                                 
1. Okorafor 

2. kargbo 

3. Sithol 
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 ییالگو ۀمواجه خواهد بود و ارائ یها با مشکل بیشتر آن یشود، مستندساز نشان داده می یصوت یو نوارها یلمف

 (.2،2009و النگتون 1)ناکاتا است ضروری باشدها  کتابخانه یکه راهنما

 با مقابله در ای ارزنده تجارب و هستند غنی بومی، دانش و فرهنگ نظر از جنوبی خراسان روستاییان 

 دست به شهرها کالن آموزشی درمانی، مراکز از دوری و محرومیت خشکسالی، چون مشکالتی و ها  چالش

 حفظ نسل به نسل و سینه به سینه و اند آموخته بارها و بارها خطا و آزمون با را آن که دانشی با آنان. اند آورده

 اند، کرده درمان دارویی گیاهان با را هایشان بیماری اند، خوانده الالیی شعر و کودکانشان برای اند، ه کرد

 این ازآنجاکه. اند اندیشیده طیور چاره و دام درمان و آبی کم با مبارزه و آفات دفع برای و اند کرده کشاورزی

 رسد می نظر به. گیرد می قرار نابودی معرض در مستندسازی بدون است، شفاهی و ذهنی صورت به دانش

 اشاعه و حفظ مستندسازی، در توانند می هستند، روستا در دانش مراکز تنها اینکه دلیل به روستایی های کتابخانه

 .باشند داشته نقش روستاییان بومی دانش

حفظ و  ی،در مستندساز توانند می چگونه ییروستا یها است که کتابخانه ینپژوهش ا ینا یاساس ئلۀمس 

خط حرکت  یرا برا الگوییکه چه ینا همچنین؟ باشند داشته نقش یخراسان جنوب ییانروستا یدانش بوم ۀاشاع

، پژوهش آید آنچه در ادامه می یرنظ ییها  ها و پرسش  پرسش ینبه اپاسخ  ی؟ براداد یشنهادتوان پ می یرمس یندر ا

 شد.  یحاضر طراح

 کرد؟ مستند را روستاییان بومی دانش توان می هایی شیوه چه به  .1

 مناسب است؟  یخراسان جنوب ییانروستا یحفظ دانش بوم ی( برایررقومیغ ی،)رقوم یوهکدام ش .2

 گیرند؟ کار به توانند می را هایی شیوه چه روستاییان بومی دانش اشاعۀ برای ها کتابخانه .3

 نقش داشته باشند؟  ییانروستا ۀمستندشد یدانش بوم ۀتوانند در اشاع می ییها چه افراد و سازمان .4

 دارند؟ نیاز تغییراتی چه به روستاییان بومی دانش اشاعۀ و حفظ مستندسازی، برای روستایی های کتابخانه .5

ها،   به چه آموزش ییانروستا یدانش بوم ۀحفظ و اشاع ی،مستندساز یبرا ییروستا یها کتابداران کتابخانه .6

 دارند؟  یازن ییها ها و مهارت تخصص

 

 پژوهش پیشینه

 یلوارب ۀ مناسب در منطق یجیترو یافتبه ره یابیمنظور دست ( به1386) یو عماد یاازک ینی،زن، حس پاپ

و  ییمردم روستا به توجه ،نشان داد یجنتا پژوهشی انجام دادند. ای زمینه نظریۀ از استفادهشهرستان کرمانشاه با 

 نیا  یمیو رح یانجعفر ی،قادر. است یرناپذ و اجتناب یضرور یامر یجیترو یها آنان در برنامه یدانش بوم

                                                 
1. Nakata 

2. Longton 
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صر، معا ۀدر دور یطب بوم یفبازتعر یبرا یافتند،درانجام شد  یشفاه یخروش تار  بهی که ( در پژوهش1390)

شده از نگاه علم پررنگ شده  تجارب اثبات یژهو به یات،رنگ و تجرب که در آن خرافات کم یطب بوم یقتلف

 باشد.  یدباشد، با طب معاصر ممکن است مف

 ناحیۀ مردم بومی دانش کیفی نشان دادند روش به ی( در پژوهش1390غوث ) نیا، یر، محمدقلپو یزمان

 یغن یارمرغ بس و بز، گوسفند یلاز قب ییها دام پرورش در را جنوبی خراسان استان در خوسف شهرستان هردنگ

ر، غوث پو یزمان نیا، یمحمدقل .یدشمار آ استان به یمحصوالت دام یدتول یشدر افزا یعامل مهم ندتوا و می هبود

 باید ییروستا ۀتوسعاندرکاران  و دست انریز که برنامهای توصیه کردندروش نظریه زمینه  به ی( در پژوهش1391)

 ۀدرختچ یداتدو دانش در بهبود تول ینا یبمحصول همت کنند و از ترک ینا ینو دانش نو یبه انطباق دانش بوم

 یمحمد گل یی،روستا یمعمار یدانش بوم یجآموزش و ترو یها شیوه ینۀدر زم.بهره را ببرند یتزرشک نها

طور اجمالی  را به یسنت یو ابعاد گوناگون معمار ییتاروس یسنت یمعماردر آن انجام داد و  ی( پژوهش1391)

 یسنت یمعمار یها و ارزش یو محل یحفظ فرهنگ بوم توانست به می یدانش بوم ،نشان داد یجنتامعرفی کرد. 

 کند.بسیاری کمک گردشگرو در جلب  کمک کردهو بلوچستان  یستانس ۀمنطق

ی را مدآدانش کار یریتمدل مد یمورد ای ( در مطالعه2005) ی، ارسطو و جهانشاهیاسک یمختار

به دانش بومی توجه  یرانبر دانش در ا یمبتن یبهبود نقش نظام آموزش کشاورز یبرا بررسی کردند که

 کشاورزی ضروری بود.

 یبه دانش بوم یرقوم یها نگاه کتابخانه ۀدربار یاکتشاف ای که مطالعه یش( در پژوهش خو2010) یکاپون

با مواد  یرقوم یها توسعه و استفاده از کتابخانه یجاد،را در ا یرسان مندان اطالع حرفه ۀجامع یبود،  برداشت اعضا

 یکرتل یفطکمک  بود که به یکم یها نظرسنج داده یآور پژوهش در جمع ینکرد. روش ا یبررس یدانش بوم

 یبرا یپژوهش ارائه و دستورالعمل یندآمده در فرا دست به یها از داده یفیک یلیتحل و یهتجز یاندر پاشد. انجام 

 شد. یشنهادپ یدانش بوم یرقوم یها کتابخانه یجادا

 یپژوهش یز( ن2011) 1یسیتاچ ی،اطالعات کشاورز یها در اشاعه و مستندساز در موضوع نقش کتابخانه

به نقش مهم  بر نقش کتابخانه، یدپژوهش، افزون بر تأک ینانجام داد. در ا یمباوهدر ز یمورد ۀبر اساس مطالع

 یکشاورز یو مراکز پژوهش یکشاورز ۀتوسع یرانمد یزها و ن و دانشگاه یها، آموزش عال رسانه یرو سا یزیونتلو

توسط  یدانش بوم یریتو مد یدر موضوع نگهدار ی( در پژوهش2012) 2ینااشاره شد. ما یدانش بوم ۀدر اشاع

اشاره  یسنت یها و فرهنگ یبوم یها و ارتباط مستمر با دانش یحفظ، نگهدار یترسانان به اهم کتابداران و اطالع

                                                 
1. Chisita 

2. Maina 
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 یو بزرگان بوم یدانسف یشر یان،گو پاسخ یدگاهکانادا بودند. از د 1یواونتار یاالتا یانپژوهش بوم ۀکرد. جامع

 یها اهنشان داد که ر یزپژوهش ن یجبودند. نتا یدانش بوم یها امانتداران بالقوه و نگهبانان اصل کتابخانه،منطقه

کتابداران و  یفۀوظ ی،دانش یها  اشاعه و رفع انواع چالش ی،سازمانده ی،بند همانند رده ی،دانش بوم ینگهدار

 یدانش کشاورز یها نظام ییشناسا یراه برا با عنوان سه یپژوهش در (2013) 2مانیوا و استیلول رسانان بود. اطالع

و  یدتول یشبه کشاورزان در افزا یو دانش برون یدانش بوم یقکه تلف یدندرس یجهنت ینبه ا یقاییفراکشاورزان 

از  ینانبحران و اطم یریتآفات، مد یریتمد یست،ز یطحفظ مح یادگیری، یشافزا ید،تول یها سود، کاهش هزینه

 شمالی جزایر بومیان دانش سازی پیاده دربارۀ پژوهشی در( 2013) پارینگتای و لیلید. نک کمک می ییغذا یتامن

 حفظ برای اطالعات مدیریت و رسانی اطالع و کتابداری های حرفه  که کردند تشریح مائوری، به موسوم زلندنیو

 منظور به مائوری مردم نیازهای و عالئق به توجه با را آموزشی های برنامه باید خویش، واقعی جایگاه و موقعیت

 در مهمی نقش توانند می ها کتابخانه که داد نشان پژوهش پیشینۀ. کنند تنظیم آنان بومی دانش به توجه

 این. دارند نیاز مدون ای نامه شیوه به نقش این ایفای برای و کنند ایفا بومی دانش اشاعۀ و حفظ مستندسازی،

 خراسان روستاییان بومی دانش اشاعۀ و حفظ مستندسازی، در روستایی های کتابخانه نقش بررسی به پژوهش

 .  است داده ارائه منظور این به ای نامه شیوه پایان در و پرداخته ای زمینه نظریۀ روش به جنوبی

 

 شناسی روش

 برای کیفی روش انجام شد. 3ای زمینه نظریۀ روش با و کیفی نوع از شناسی روش لحاظ از حاضر پژوهش

 یابیم دست ها آن از ای تازه فهم به خواهیم می یا دانیم نمی چیزی ها آن دربارۀ که است مناسب هایی زمینه کشف

ای، یکی از  شود. نظریۀ زمینه استفاده می بومی دانش شناخت از این روش برای(. 1392، 4کربین و)استراوس 

 گردآوری مند نظام صورت به پژوهش فرایند در هایی که های پژوهش کیفی است. در این روش، برپایۀ داده روش

 های اولویت تعیین و ها نیازمندی شناخت در است مکنگیرد که م ای شکل می اند، نظریه شده تحلیل و

پژوهش  ینا جامعۀ(.1390 شالی، یو صفر یبی)هزارجرآید  شمار به مؤثر و مهم بسیار بومی دانش گذاری سیاست

 برخوردار هایدر روستا یدر دانش سنت مطلعو  مجرب ،خبره ییانروستاالف. : دهد تشکیل میدسته از افراد  سه را

)در  جنوبی خراسان عمومی های کتابخانه نهاد به وابسته کتابخانۀ هشتکتابداران  یی؛ ب.روستا ۀکتابخان از

 نهبندان در شرف خوان خوسف، در زری قلعه طبس، در هودر و دشتغران آباد، زیرک اسفندیار، کریت، روستاهای

در خصوص  یشاناز ا یپژوهش اثر حیندر  که جنوبی خراسان در بومی دانش ج. مطلعان و( بیرجند در بورنگ و

                                                 
1. Ontario 
2. Munyua & Stilwel 

3. Grounded Theory 

2. Strauss and Corbin 
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 گیری نمونه های روش اساس بر کیفی های پژوهش در گیری نمونه. شد یافت یخراسان جنوب یدانش بوم

 یری،)حر گیرد می صورت هدفمند یا نظری گیری نمونه های مالک مبنای بر بلکه شود؛ نمی انجام احتماالتی

 سرانجام اما یابد؛ می ادامه برفی گلوله صورتبه و شروع آسان وشر به گیری نمونه هدفمند، گیری نمونه در (.1385

 اطالعات نوع چه که این به باتوجه تا کوشد می پژوهشگر دیگر، بیانی به. آید درمی هدفمند گیری نمونه  صورت به

ی، باقر حاج یب)اد کند انتخاب را نمونه واحدهای هدفمند صورتبه است، نیاز اولیه های یافته پی در خاصی

 روستاییان میان از هدفمند روش بهزن(  و دَهمرد  بیست) پژوهش این نمونۀ روستاییان(. 1389، صلصالی وپرویزی 

 افراد. بودند آشنا آن نقش و روستایی کتابخانۀ با داشتند و روستایی کتابخانۀ که شدند انتخاب روستاهایی خبرۀ

 تا شد مراجعه مربوط شهرستان کشاورزی ادارۀ ترویج بخش به نخست. شدند انتخاب شیوه دو به شونده مصاحبه

از افراد مطلع و  یبرخ یقطر یناز ا .شوند ییشناسا ها آن اطالعات اساس بر خبره و موفق روستاییان و کشاورزان

 تا شد خواستهاز آنان  ییاناز روستا یشدند. در ادامه، به روستاها مراجعه و پس از صحبت با برخ ییخبره شناسا

 دلیل به. یافت ادامه برفی گلوله شکل به روستایی خبرۀ افراد انتخاب و کنند معرفی را روستا های تجربه با و خبرگان

 دانش مطلعان. شدند مطالعه( زن شش ومرد دو) شده بررسی یها کتابخانه کتابداران همۀ ها، اندکِ کتابخانه تعداد

 با و برفی گلوله روش به گیری نمونه سپس گیری شدند. نمونه هدفمند روش به ابتدا نیز جنوبی خراسان استان بومی

شدند.  انتخاب و شناسایی زمینه داشتند، این در مفیدی اطالعات دیگری که افراد درباۀ آنان از هریک از پرسش

 دانش زمینه در که شناسایی شد استان کشاورزی جهاد سازمان رییس و زراعت دکترای نفر یک ترتیب، این به

 چندین که شناسایی شد زراعت دکترای نفر یک و زراعت ارشد کارشناس نفر یک داشت؛ کتاب «عناب» بومی

 تاریخ ارشد کارشناس نفر یک و داد انجام ای زمینه نظریۀ روش به جنوبی خراسان در بومی دانش زمینۀ در طرح

 . نمود می همکاری رضوی قدس آستان کتابخانۀ با جنوبی خراسان استان در طبس شفاهی تاریخ زمینۀ در که بود

 تذکر و کند می شنهادیپ را راهبرد هشت یفیک پژوهش ییروا ای اعتبار به لین یبرا( 1391) کرسول

 پژوهش روایی. کند می جادیا پذیرفتنی یاعتبار یفیک پژوهش هر در راهبرد دو کم دست تیرعا که دهد می

 تمام. شد تأیید بیرونی داوران و غنی و مفصل توضیح همتایان، کمک بازخورد  به او، راهبرد سه رعایت با حاضر

 از پس. شد یآوانگار و دهیشن بارها مصاحبه، انجام از پس و دیگرد ضبط صوت و لمیف صورت به ها، مصاحبه

 نمونۀ تعدادی حاصل، های داده اشباع از اطمینان برای. رسید اشباع به ها داده خبره روستایی نفر سی با مصاحبه

 کند می کمک پژوهشگر به کدگذاری. است کدگذاری ای، زمینه نظریۀ در تحلیل.کانون شد مصاحبه نیز افتراقی

 و کدگذاری محوری کدگذاری باز، کدگذاری مرحلۀ سه شامل کدگذاری. باشد خالق و منظم همزمان که

 انواع روی به پژوهشگر ذهن تا شد آغاز مصاحبه یک تحلیل با کار (.1392کربین، و)استراوس  است گزینشی

 یشپژوهشگر از خو که یپرسش بود. یلابزار تحل نخستین، پرسش. شود باز مسئلۀ پژوهش ابعاد و ها ویژگی معانی،
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 که داد می نشان او به را خألهایی بلکه کند، درک را مسئله اوضاع و شرایط کرد می کمک او به تنها نه پرسید، می

 روش به پژوهش این در مصاحبه شیوۀ .باشد ها آن پُرکردن فکر به تحلیل، ادامۀ و بعدی مصاحبۀ در توانست می

 درست شیوۀ به دستیابی برای. شد گنجانیده «مصاحبه راهنمای» قالب در ها  پرسش که در آن بود ساختاریافته نیمه

. شد گرفته مصاحبه پیش ساختاریافته نیمه شیوه به ها نمونه تمام از دقیق اطالعات کسب و ساختاریافته نیمه مصاحبۀ

 ضبط مصاحبه حین برداری یادداشت و صوت ضبط برداری، فیلم دوربین با ها مصاحبه و ها مصاحبه پیش تمامی

 کدها استخراج منظور به بار چندین آن، از بعد و گردید آوانگاری دقت با بار یک مصاحبه هر انجام از پس گردید.

 بود. مقایسه تحلیل، ابزار دومین پرسش، از بعد. شد برداری یادداشت روستاییان لهجۀ نظرگرفتن در بدون

 منظور و ها واژه معنای دربرگیرندۀ و مترادف عبارتی که یا واژه  آمده، دست به های واژه سیاهۀ مقایسۀ با پژوهشگر

 این داد. قرار مربوطه برچسب زیر را مترادف عبارات و ها واژه و برگزید اصلی برچسب عنوان به بود، عبارات

و عبارات  ها واژه و گرفت انجام جداگانه صورت به مصاحبه و مصاحبه پیش هر انجام از بعد دقیقاً کدگذاری

 یدگرد یبردار یادداشتو  یدهشن ها مصاحبه ۀدوباره از ابتدا هم ها پس از اتمام مصاحبه ید.مترادف استخراج گرد

 یمحور یباز و کدگذار یصورت، کدگذار ینا به یرند.برچسب مناسب قرار بگ یرها و عبارات مترادف ز تا واژه

 مشاهده یک جدول در که گونه همان. آمد دست به پیشنهادی پروتکل گزینشی کدگذاریتوأم انجام شد و در 

. گردید استخراج فرعی و اصلی های مقوله محوری، کدگذاری در و مفاهیم باز، کدگذاری در شود، می

 مفهوم یک حول ها مقوله سازی، یکپارچه در. است نظریه پاالیش و سازی یکپارچه فرایند گزینشی، کدگذاری

 نوشتۀ مراحلِ آخرین تا و دهد می روی تحلیل آغاز لحظۀ از و تدریج به سازی، یکپارچه. شوند می مرتب عمده

 های مقوله تکمیل و نظریه پاالیش آمادۀ گر تحلیل گرفت، شکل نظری طرح که هنگامی. یابد می ادامه نهایی

 به آن عرضۀ با یا خام های داده با آن مقایسه با نظریه اعتبارسنجی سرانجام. است اضافات حذف و ناپرورده

 کدگذاری مرحلۀ حاضر، پژوهش در(. 1392 کربین، و)استراوس  گرفت انجام آنان نظر دریافت و گویان پاسخ

 آمد. دست به تحلیل فرایند طی مفاهیم، و فرعی و اصلی های مقوله دل از است که ای نامه شیوه همان گزینشی

 اشاعۀ و حفظ مستندسازی، برای کوچکی نامۀ شیوه یکدیگر، کنار در مفاهیم و ها مقوله چیدن از پس پژوهشگر

 برخی تأیید به را آن تدوین از پس و نمود تنظیم روستایی های کتابخانه در جنوبی خراسان روستاییان بومی دانش

 . رساند نیز کنندگان شرکت

 

 ها یافته

مقوله  26مقوله اصلی و  7یافته های پژوهش حاضر پس از انجام دو سطح کدگذاری باز و محوری به

 مفهوم تقسیم شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که در جدول یک قابل مشاهده است. 112فرعی و 
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  محوری و باز کدگذاری مرحلۀ دو از حاصل مفاهیم و فرعی و اصلی های مقوله. 1 جدول

 پژوهش های یافته و تحلیل

 مفاهیم فرعی مقولۀ اصلی مقولۀ

 کتابدار

 روستایی کتابخانۀ

 رسانی اطالع و کتابداری انگلیسی، زبان مترجمی یریت،مد ی،حسابدار الهیات، تحصیالت

 و ها تخصص

 ها مهارت

 یها مهارت عکاسی، و برداریفیلم رایانه، از استفاده های مهارت پژوهش، روش با آشنایی

 مطالعه مورد حوزه با آشنایی رسانی، اطالع و کتابداری تخصص ارتباطی،

 ها ویژگی
 بومیو  دلسوزمرد،  ییان،برخورد محترمانه، مورد اعتماد روستا یباپشتکار، دارا مند، عالقه صبور،

 باشد روستا

 انتظارات
 به مادر سازمان دادن بها کمکی، نیروی دادن کاری، ساعت افزایش حقوق، افزایش بیمه،

 اختیار تفویضدولت،  حمایت سازی،فرهنگ موضوع،

 دالیل

 نکردن همکاری
 مافوق توجه عدم از ترس روستاییان، توجه عدم از ترس وقت، کمبود عالقگی،بی حوصلگی،بی

 روستایی کتابخانۀ

 شدن فعال دالیل

 دانش حوزۀ در

 بومی

 نگهداری محل است، یکدیگر با روستاییان تعامل محل روستاهاست، برخی در دانش مرکز تنها

 به خدمت هدف با دارد، وجود روستاها بیشتر در است، سودمند کتابخانه برای است، دانش

 .است آمده وجود به روستاییان

 ضروری امکانات
 مجزا، فضای نقلیه، وسیله تاب، لب ،ها مصاحبه برای صوت ضبط دستگاه برداری، فیلم دوربین

 امکانات سایر آموزشی، کمک وسایل

 ضروری تغییرات
 افراد استخدام اطالعات، پایگاه به برخط اتصال اینترنت، به اتصال الزم، منابع و ها کتاب تأمین

 کارکنان برای انگیزه ایجاد مند، عالقه افراد استخدام متخصص،

 مستندسازی

 

 هاضرورت
 بومی دانش بودن ترکاربردی آیندگان، برای بومی دانش حفظ بومی، دانش نابودی از جلوگیری

 نوین دانش به نسبت

 ها شیوه

 عرصه، در برداری فیلم روستا، خبرگان و روستا جوانان بین وگو گفت و بحث جلسات ایجاد

 هایکالس برگزاری برداری،یادداشت و مشاهده روستایی، از پژوهشگر یا کتابدار وپاسخ پرسش

 .هستند خبره روستاییان که استادانی از استفاده با آموزشی

 مستندساز
 جوانان مند، عالقه پژوهشگران مند، عالقه روستاییان غیرمتخصص، کتابداران متخصص، کتابداران

 روستا کردهتحصیل

 حفظ

 فیلم صوتی، نوارهای فشرده، لوح سایت،وب رقومی منابع

 غیررقومی منابع
 جزوه، آموزنده، جمالت حاوی ییها پالکارد مجله، کتاب،

 بروشور پوستر،

 اشاعه

 (سینهبهسینه و نسلبهنسل) دخترهایشان به مادران از و پسران به پدران از دانش انتقال طبیعی روش

 دانش اشاعۀ و محصوالت عرضۀ نمایشگاه

 عمومی های کتابخانه نهاد طریق از فشرده هایلوح و هاکتاب جزوات، توزیع نقاط سایر به ارسال

 مختلف های رسانه در مستندات ارائۀ ها رسانه

 مند عالقه جوانان به عملی آموزش آموزش

 ترویجی پژوهشی علمی مجالت مجله
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 مفاهیم فرعی مقولۀ اصلی مقولۀ

 روستا سایت وب وب صفحۀ

 معتبر و علمی مقاالت در استفاده اینترنت

 کوتاه صوت و فیلم موبایل

 رسمی دانش و بومی دانش تلفیق تلفیق

 (شد خواهد داده بسط بعد قسمت در) شود ارائه حوزه همان نهاد به حوزه هر دانش نهادها

 نهادها

 کشاورزی جهاد پرورش، و آموزش روستا، شورای روستا، بسیج کنندهکمک

 دهندهاشاعه

 کشاورزی، تحقیقات مرکز طبیعی، منابع مدیریت ترویج، مدیریت عمومی، های کتابخانه نهاد

 صداوسیما، و نوجوانان، کودکان فکری پرورش کانون کشاورزی، جهاد آموزش مرکز

 به مربوط نهادهای پرورش، و آموزش پزشکی، علوم دانشگاه غیردولتی، و دولتی ها دانشگاه

 فرهنگی میراث مسکن،

 اقتصادی فرهنگی و ترویجی، آموزشی، پژوهشی، نهادهای کنندهاستفاده

 به ها داده تحلیل مستندکرد؟ توان دانش بومی روستاییان راهایی میشیوه به چه که اول پرسش پاسخ در

 پژوهش های یافته. است شده داده شرح مفصل طور به پیشنهادی پروتکل در کرد که کمک ای نامه شیوه تنظیم

 این و کرده جلوگیری روستاییان بومی دانش نابودی از اینکه دلیل بهاست،  ضروری و الزم مستندسازی داد، نشان

 غیرمتخصص یا متخصص کتابداران ،پژوهش نشان داد های یافته طرفی، از. کند می حفظ آیندگان برای را دانش

 از گرفتن کمک را با الزم آموزشی های آنکه دوره شرط کنند، به مستند را روستاییان بومی دانش توانند می

 نیز ها یافته. روستا بگذرانند تحصیلکردۀ جوانان یا روستا از خارج و داخل پژوهشگران و مند عالقه روستاییان

 کننده اقدام فرد هر یا کتابدار این دانش، صاحبان و ها حوزه بومی، دانش شناسایی از پس که است آن از حاکی

 این بپردازد. مربوطه تخصص مطالعۀ و یادگیری به و بیاموزد را این دانش باید بومی، دانش مستندسازی به

 حضور موشکافانه، و دقیق مشاهدۀ داد، نشان ها یافته. است میسر موضوعی متخصص با مستمر تعامل با یادگیری

 عمیق های مصاحبه انجام با روستایی، کتابخانۀ کتابدار یا مستندساز. است ساز چاره بسیار عرصه در موقع به و کافی

نکاتی که صاحبان دانش  تمام از و کرده اقدام بومی دانش مستندسازی به دقیق و مناسب های  پرسش پرسیدن و

 ثبت بومی دانش ماندگاری برای راه بهترین مطلعان، از یکی گفتۀ به. نماید می برداری ذکر کردند، یادداشت بومی

 از چیزی تا بود مکتوبات بازبینی داشتند، تأکید آن بر کتابداران ویژه به کنندگان شرکت از بسیاری آنچه. است آن

 مطرح را مبهم نکات رفع برای روستایی کمک خبرۀ به بازبینی ای عده. شود ذکر مهم نکات همۀ و نیفتد قلم

 و القائات برخی ورود از تا گیرد انجام موضوعی متخصص کمک به باید بازبینی بودند، معتقد برخی و نمودند

 و رقومی منابع در بومی دانش ثبت بازخورد، و بازبینی از پس. شود جلوگیری بومی دانش مستندات به خرافات

 وگو و گفت بحث جلسات برگزاری توان با می را همچنین مستندسازی. شود می انجام بیشتری بااطمینان غیررقومی

 که صورت این به داد. انجام موضوعی متخصصان و پژوهشگران کتابداران، جوانان، با روستا خبرگان بین تعامل و
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 یجۀنت ها صحبت میان از نهایت در و شود انجام صدا ضبط و برداری فیلم برداری، یادادشت وگوها گفت از تمام

 با فیلم است؛ چراکه مفید بسیار نیز عرصه در برداری فیلم کنندگان، شرکتاز  یاریمستند شود. به اعتقاد بس یینها

 برای. دهد می آموزش غیرمستقیم ای مشاهده ازطریق را مخاطب کار، حین وپاسخ سشپر و وگو گفت کیفیت،

 وسایل با روستایی کتابخانۀ در مجزایی فضای داد، پیشنهاد کتابداران از یکی بومی، دانش اشاعۀ و مستندسازی

 حضور و روستا خبرگان مربیگری با هایی کالس گردد. همچنین مجهز فیلم، نمایش برای آموزشی کمک

خبرگان روستا مستند  های صحبت برداری یادداشت و برداری فیلم با کالس حین در و گردد برگزار مندان عالقه

 . شود

خراسان  ییانروستا یحفظ دانش بوم ی( برایررقومیغ ی،)رقوم یوهکدام شدوم، که  پرسش به پاسخ در

اما بیشتر  شد؛ یدتأک یمنظور حفظ دانش بوم به یو چاپ یرقوم شیوۀ دو هر از به استفادهمناسب است؟  یجنوب

 به توان می رقومی منابع انواع از. دانستند الزم ها شیوه تمام کنار در را مکتوب منابع وجود شوندگان مصاحبه

کتاب، مجله، جزوه،  یرقومیراشاره کرد و از منابع غ یدئوییو های فیلم صوتی و نوارهای فشرده، لوح ها، سایت

ها  کتابخانهکه،  سوم درباره پرسشداده شد. یصمناسب تشخ یحفظ دانش بوم یبروشور، پوستر و پالکارد برا

 بهترین و ترین قدیمی داد نشان ها یرند؟یافتهکار گ به توانند یرا م هایی یوهچه ش ییانروستا یدانش بوم ۀاشاع یبرا

است.  سینه به سینه و نسلی دیگر به از نسلی ایشان خود کمک به اعهاش روستاییان، بومی دانش اشاعۀ شیوۀ

 شهرستان، سطح در ها نمایشگاه برگزاری با مختلف، های مناسبت به توانند، می ها کتابخانه در این زمینه باوجوداین،

 کتابداران، از یکی اعتقاد به. کنند معرفی دیگران به و دهند اشاعه را روستاییان بومی دانش کشور، حتی یا استان

 معرفی بر افزون روستاییان که دلیل این به کتابخانه. برای هم و است سودمند روستاییان برای هم نمایشگاه برگزاری

و  یسنت یوۀخود به ش ۀشدیدمحصوالت تول یبرخ یاروستا  یدست یعاز صنا یبرخ توانند می خویش دانش اشاعۀ و

 را خویش توانند روستای گونه آنها می این باغی. و کشاورزی دارویی، محصوالتمانند  فروش برسانند را به سالم

 آن اقتصادی مزایای از و کنند جذب خویش روستای به بازدید برای را آنان و کرده معرفی بازدیدکنندگان به

 و است مفید سایرین هب ها برنامه و ها فعالیت و اهداف معرفی دلیل به روستایی کتابخانۀ حال، بااین. شوند مند بهره

 اشاعۀ در مؤثری نقش تلویزیون رادیو و مانند ها رسانه کنندگان، شرکت نظر به. شود می بیشتر عضوگیری باعث

 جمعی های رسانه به را ها آن مستندات، تهیۀ از پس توانند می روستایی های کتابخانه. دارند روستاییان بومی دانش

 مستندات، پخش و انتشار با نیز مختلف های رسانه. برسند معنوی یا مادی سود به راه این از حتی و کنند عرضه

 به روستاییان بومی دانش عملی آموزش کنندگان، شرکت از برخی اعتقاد به. کنند اشاعه را روستاییان بومی دانش

 به و نشده پاک جوانان ذهن از هرگز معناکه این به کند. می نقش برسنگ را دانش این مندان، عالقه و جوانان

 کمک دانش این اشاعۀ به نیز وب در گذاشتن یا مجالت در چاپ با دانش این انتشار. شود می منتقل بعد های نسل
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 پیشنهاد نیز کتابداران از یکی. کند می روستاییان بومی دانش اشاعۀ به بزرگی کمک نیز موبایل و اینترنت. کند می

 های مکان در پالکارد صورت به و شودنوشته  یخبرگان در جمالت کوچک های توصیه بیشتر، تبلیغ برای داد،

 یکی گفتۀ به شود.این درحالی است که نصب آن مانند و بهداشت مرکز کشاورزی، مراکز کتابخانه، چون خاصی

 بومی دانش اشاعۀ های شیوه بهترین از یکی نوین دانش با بومی دانش تلفیق استان، سطح در بومی دانش مطلعان از

 یکدیگرمکمل  توانند می و شده مشخص هریک قوت و ضعف نقاط دانش دو این تلفیق با چون است؛ روستاییان

 . در نظر گرفته شوند

نقش  ییانروستا ۀمستندشد یدانش بوم ۀدر اشاع توانند یم ییها چه افراد و سازمان  چهارم پرسش پاسخ

 ایشان خود کنند، کمک روستاییان بومی دانش اشاعۀ به توانند می اول درجۀ در که افرادی داد نشان داشته باشند؟ 

 خویش بزرگان و والدین از و گذشته های نسل از را اجدادایشان بومی دانش روستاییان که گونه همان. هستند

 گنج باید مردم» ایشان از یکی قول به. دهند تحویل روستا جوانان و بعد های نسل به را امانت این باید اند، فراگرفته

و  حفظ به حدی تا توانند می یک هر استان غیردولتی و دولتی های سازمان از هریک.« کنند اشاعه را هاشان سینه

 های کتابخانه به دادن با سروسامان« کشور عمومی های کتابخانه نهاد: »کمک کنند ییانروستا یاشاعه دانش بوم

 و برداران بهره سایر میان در روستاییان بومی دانش ترویج با «ترویج ادارۀ» ها؛ آن بین ارتباط ایجاد و روستایی

 شیوۀ اشاعۀ و طبیعی منابع حفظ در روستاییان دانش از گرفتن کمک با «طبیعی منابع مدیریت» روستاییان؛

 انجام برای پژوهشگران با تشویق «کشاورزی تحقیقات مرکز» نقاط؛ سایر به طبیعی منابع حفظ برای روستاییان

 با برگزاری «استان کشاورزی جهاد آموزش مرکز» استان؛ مختلف روستاهای در بومی دانش دربارۀ پژوهش

 بازنویسی با «ونوجوانان کودکان فکری پرورش کانون» خبره؛ روستاییان مربیگری به آموزشی های کالس

 «صداوسیما» محلی؛ های لباس با بومی های عروسک ساخت و ها الالیی ها، المثل ضرب ها، افسانه کهن، های داستان

 به پژوهشگران و دانشجویان تشویق با «پزشکی علوم دانشگاه» استان؛ روستاییان بومی دانش مستندهای پخش با

 با «غیردولتی و دولتی های دانشگاه» آن؛ مانند و سنتی مامایی دارویی، گیاهان سنتی، طب دربارۀ پژوهش انجام

 تاریخ، باغبانی، و کشاورزی حوزۀ دانشجویان و پژوهشگران میان در وستاییانبومی ر دانش از استفاده ترویج

به آموختن و  آموزان دانش تشویق و روستا مدارس به دادن سروسامان با «پرورش و آموزش» آن؛ مانند و ادبیات

 برگزاری و روستا دستی صنایعروستا و  یبا حفظ آثار باستان «یفرهنگ یراثم» یش؛بزرگان خو یحفظ دانش بوم

  ها. نمایشگاه

به  ییانروستا یدانش بوم ۀحفظ و اشاع ی،مستندساز یبرا ییروستا یها کتابخانهپنجم  پرسش به پاسخ در

 روستاییان بومی دانش حفظ برای مناسبی مکان روستایی های کتابخانه شد، مشاهدهدارند؟  یازن ییراتیچه تغ

 با روستاییان تعامل و دانش نگهداری محل و روستاها برخی در دانش مرکز این سازمان یگانه چون هستند؛
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 ، دارند. باوجوداین حضور مسجد فرهنگی مجموعۀ به وابسته کتابخانۀ صورت به روستاها، بیشتر در و بوده یکدیگر

 خارج کنونی وضعیت از روستایی های کتابخانه که است آن مستلزم امر این بومی، دانش مطلعان از یکی گفتۀ به

 دانش مطلعین از دیگر یکی. باشند انگیزه با و متعهد متخصص، کتابدارانی باید ها کتابخانه این کارکنان شوند.

 نیاز پیش. دانست ضروری را آنان وظایف شرح دوبارۀ تعریف و روستایی های کتابخانه کتابداران آموزش بومی،

 کتابخانۀ کتابدار داد، نشان ها یافته. است روستایی های کتابخانه کتابداران تغییر روستایی های کتابخانه تغییرات

 برای عاشقانه سوگیری و بدون محترمانه، باشد و برخوردی معتمد متعهد و مند، عالقه صبور، باید روستایی

 کتابخانۀ کتابدار بودن بومی کنندگان شرکت از بسیاری. کند تالش بومی دانش اشاع و حفظ مستندسازی،

 مهمترین از را یکی روستاییان لهجۀ با آشنایی و بیشتر پذیری مسئولیت و تعهد حس دالیلی چون به را روستایی

 اهمیت، 1 جدول در کتابداران اصلی مقولۀ زیرمجموعۀ انتظارات، فرعی مقولۀ به توجه. بیان کردند ها گزینه

 مطلعان از یکی گفتۀ به. دهد می نشان را روستایی های هکتابخان موفقیت در امر این تأثیر و کتابداران انگیزۀ به توجه

 روستایی، الزم های روستا در کتابخانهمردم  یازبه ن باتوجه «نیست. ممکن چیز هیچ نباشد، انگیزه تا» بومی دانش

 به. شوند متصل اطالعات جهانی های شبکه به وب طریق از ها ، این کتابخانهو منابع ها کتاب تأمین بر است، افزون

 برقرار ییها و سازمان نهادها با روستایی های کتابخانه بین مؤثری و مستمر تعامل باید کنندگان، شرکت اعتقاد

 متخصصان و روستاییان با روستایی های کتابخانه کتابداران باید دیگر، ازسوی. شد اشاره ها آن پیشتر به گردد که

 مستندسازی، منظور به است، الزم روستایی های کتابخانه. باشند داشته مؤثر ارتباط نیز کتابداران سایر و موضوعی

 دوربین مانند خاص تجهیزات و امکانات منتخب، هایی شیوه به توجه با روستاییان و بومی دانش اشاعۀ و حفظ

فراهم را تردد به مزرعه  یبرا  نقلیه وسیلۀ و کردنی حمل وتجهیزات امکانات صوت، ضبط عکاسی، و برداری فیلم

 کنند.

 یدانش بوم ۀحفظ و اشاع ی،مستندساز یبرا ییروستا یها کتابداران کتابخانهششم،  پرسش به پاسخ در

 های کتابخانه کتابداران داد، نشان ها یافتهدارند؟  یازن ییها ها و مهارت ها، تخصص  به چه آموزش ییانروستا

 با ارتباط برای کافی کالمی های مهارت از باشند، داشته رسانی اطالع و کتابداری تخصص است، بهتر روستایی

 فراگرفته را رایانه گانۀ هفت های مهارت و باشند آشنا پژوهش های روش با تاحدی باشند، برخوردار روستاییان

در  بومی دانش موضوع دربارۀ اندکی اطالعات بومی، دانش وسیع های حوزه به همچنین کتابداران، باتوجه. باشند

طور مستمر  به یمتخصص موضوع یکبا اینکه تالش کنند،  یا آوری گردد تواند جمع می  که آورنددست  روستا به

 شیوۀ و پژوهش روش عکاسی، برداری، فیلم مستندسازی، تخصصی های  فراگیری آموزش. باشندارتباط داشته 

 .است ضروری چنین کتابدارانی نیز برای روستا مردم با ارتباط
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 یشنهادیپ نامهشیوه

 های داده تحلیل از آمده دست به های مقوله و مفاهیم بین ارتباط ایجاد و اختیاری کدگذاری انجام از پس

 چهار بر نامه شیوه این. شد ارائه زیر شرح به یا نامه شیوه پیشین، های پژوهش و منابع مطالعۀ و مقایسه و پژوهش

 هریک بدون ایشان، اذعان با و گویان پاسخ طبق نظر که بودند هایی آن چهارگانه اصول. است استوار اساسی اصل

 با روستایی های کتابخانه در جنوبی خراسان روستاییان بومی دانش اشاعۀ و حفظ مستندسازی، آن اصول، از

 ین. ااست ذکرشده اصول، از هریک زیر گویان پاسخ های صحبت از مستخرج مفاهیم. شد می رو دشواری روبه

 به اقدام فرض پیش عنوان به ها آن از وگو گفت شوندگان درخالل هریک از مصاحبه هایی است که صحبتاصول 

 نامه شیوه مرحلۀ ده سپس و چهارگانه اصول ابتدا ادامه، در. کردند می بومی یاد دانش اشاعۀ و حفظ مستندسازی،

 نشان داده شده است.  نامهشیوهاصول چهارگانه  1. در شکل شود بیان می

 

 
 

  ییانروستا یدانش بوم ۀحفظ و اشاع ی،مستندساز یشنهادیپ نامهشیوه ۀ. اصول چهارگان1 شکل

 ییروستا یهادر کتابخانه

 پیشتر که طور همانشد.  تعیینتخصص، تعهد، تعامل و تعادل  نامهشیوه چهارگانۀ اصول، 1شکل  برپایۀ

 یروی: استخدام ناست چنین تخصصاصل  دربارۀ گویان پاسخ های صحبت از آمده دست به مفاهیمی شد، گفته

 موضوعی زمینۀ در تخصصی اطالعات کسب یی؛روستا یها کتابخانه یبرا یرسان و اطالع یمتخصص کتابدار

 یۀضمن خدمت، چه در زمن یآموزش یها دوره برگزاری روستایی؛ های کتابخانه کتابداران کمک به مدنظر

 یها کتابدارن کتابخانه یموجود در هر روستا برا یبوم یها دانش یضوعمو ینۀو چه در زم یمستندساز های یوهش

 مند؛ عالقه و متعهد نیروی استخدام: تعهد اصل دربارۀ گویان پاسخ های گفته از شده استخراج مفاهیم.  ییروستا

 جهت به باالپایین رویکرد از استفاده روستایی؛ های کتابخانه کتابدارن به اختیاردادن بومی؛ کتابدارن انتخاب
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 دربارۀ گویان پاسخ یها حاصل از صحبت یمبه کتابداران. مفاه دادن یزهآنان؛ انگ پذیری یتحس مسئول افزایش

 یعموم یها تعامل نهاد کتابخانه یکدیگر؛ها با  استان یعموم یها کتابخانه نهاد تعامل: است چنین تعامل اصل

استان؛ تعامل  یها ها، نهادها و اداره سازمان سایراستان با  یم عمومع یها نهاد کتابخانه تعامل یکدیگر؛ها با  استان

روستاییان؛ تعامل کتابداران  با روستایی های کتابخانه تعامل یکدیگر؛ با استان یک سطح در ییروستا یها کتابخانه

های روستایی با متخصصان موضوعی؛  های روستایی با متخصصان موضوعی؛ تعامل کتابداران کتابخانه کتابخانه

گویان چنین  تعامل متخصصان موضوعی با روستاییان؛ تعامل روستاییان با یکدیگر. دربارۀ اصل تعامل پاسخ

های  ا منفی کتابداران دربارۀ دانش بومی روستاییان؛ توجه به همۀ زمینهدیدگاهی داشتند: پرهیز از سوگیری مثبت ی

دانش بومی روستاییان؛ توجه به دانش بومی روستاییان سنین مختلف؛ توجه مساوی یا متعادل به دانش بومی زنان و 

م روستا با هر سطح مردان روستا؛ توجه به دانش بومی تمام اقشار غنی یا فقیر روستا؛ توجه به دانش بومی تمام مرد

 آمده است.   2سوادی که دارند. شرح کامل این اصول در شکل 
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  ییانروستا یدانش بوم ۀحفظ و اشاع ی،مستندساز یشنهادیپ نامه: شرح اصول چهارگانه شیوه2شکل 

 ییروستا یهادر کتابخانه

 

جنوبی  خراسان روستاییان بومی دانش اشاعۀ و حفظ مستندسازی، نامۀ برپایۀ اصولی که مطرح شد، شیوه

های  های دانش بومی؛ شناسایی صاحبان دانش بومی؛ شناسایی ویژگی . شناسایی: شناسایی زمینه1شکل گرفت: 

ها؛ شناسایی  اخالقی و خصوصیات فردی روستاییانی که مطالعه روی آنها انجام شد؛ شناسایی نیازها و اولویت

تخاب: انتخاب موضوع؛ انتخاب روش مناسب . ان2توانند به کتابدار کمک کنند؛  مندی که می جوانان عالقه

شده؛ یادگیری  . یادگیری: یادگیری تخصصی و علمی موضوع مطالعه3به موضوع؛ انتخاب افراد مناسب؛  باتوجه

شده؛ یادگیری ملزومات و شیوۀ مستندسازی مدنظر مانند  های مختلف دربارۀ موضوع مطالعه دانش بومی و دیدگاه

. ارتباط: 4شده؛  دانش بومی مطالعه  ۀ مصاحبه و پرسش و ارتباط با روستایی صاحببرداری؛ یادگیری شیو فیلم
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شده؛ ارتباط با مافوق جهت  طرف؛ ارتباط با صاحبان دانش بومی در حوزۀ مطالعه ارتباط با متخصص موضوعی بی

سازی:  . پیاده6ی عمیق؛ ها . اقدام: مشاهدۀ دقیق و موشکافانۀ محیط؛ انجام مصاحبه5اطالع و انجام اقدامات الزم؛ 

. 7کردن روی لوح فشرده؛  ای؛ مکتوب صورت فایل رایانه کردن به نویس؛ مکتوب کردن در جزوۀ دست مکتوب

کردن نکات مبهم؛ بازبینی  طرف و مشخص کمک متخصص موضوعی بی آمده به دست بازبینی: بازبینی مکتوبات به

آمده  دست . ثبت: ثبت مستندات به8بازبینی و رفع ابهام؛  آمده بهم کمک صاحبان دانش بومی؛ دست مکتوبات به

. سازماندهی: 9آمده در سایت کتابخانۀ روستایی؛  دست در حداقل یک مادۀ غیررقومی؛ ثبت مستندات به

سازی  های اطالعاتی مدنظر؛ آماده نویسی مستندات؛ ثبت در پایگاه سازی و چکیده بندی، نمایه نویسی، رده فهرست

کردن امکان دسترسی در  . دسترسی: فراهم10رای استفادۀ مراجعان حقیقی، حقوقی و مجازی؛ مستندات ب

آوردن امکان دسترسی به مستندات برای کسانی که  شناختی؛ فراهم های کتاب متن یا پایگاه های تمام پایگاه

نشان داده  3نامه در شکل  لۀ شیوهها نیاز دارند. ده مرح های عمومی استان، به آن های نهاد کتابخانه به سیاست باتوجه

 شده است. 

 
 ییروستا های کتابخانهدر  ییانروستا یحفظ و اشاعه دانش بوم ی،مستندساز نامه شیوه گانه. مراحل ده3شکل

 

 گیرینتیجه و حثب

 پژوهشی خاص، خیلی صورت به حتی بومی، دانش موضوعات از هریک مستندسازی، حفظ و اشاعۀ

 روستایی کتابخانۀ رو، کتابداران شود. ازاین انجام پژوهشگری اصول تمامی بارعایت باید که است مهم و بزرگ

 بومی دانش پژوهشگر عنوان به توان،پردازند را می روستاییان می بومی دانش اشاعۀ و حفظ مستندسازی، به را که

 در( 2013) 3پارینگاتی و لیلی( 2012) 2کوویچ سرن( 2012) ماینا( 2011) چیسیتا( 2010) 1کاپونی کرد قلمداد

الزم است  یبا دانش بوم مرتبط رسانان اطالع و کتابداران دانش، مدیران خویش بیان کردند که های پژوهش

دهد،  می نشان پیشین های پژوهش مطالعۀ و ها داده را افزایش دهند. تحلیل یشخو یو تخصص یدانش فن

 در رسد، باید می نظر به روستا، بومی دانش حفظ وظیفۀ گرفتن عهدهبر منظور به روستایی، های کتابخانه کتابداران

 نهاد مدیران بنابراین. دارند نیاز تعهد و عالقه انگیزه، به آموزش، از پیش ببینند. باوجوداین، آموزش زمینه این

 توجه کنند مانند یشانبه انتظارات ا یدذکرشده با یآموزش های زمینه کردن فراهم بر افزون عمومی، های کتابخانه

                                                 
1. Capponi 

4. Crnkovic 

5. Lilley and Paringatai 

 دسترسی سازماندهی ثبت بازبینی پیاده سازی اقدام ارتباط یادگیری انتخاب شناسایی
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 روستایی، های کتابخانه کتابداران استخدام از و... . همچنین پیش بیمه حقوق، افزایش کاری، ساعت افزایش

 . باشند داشته توجه نیز پشتکار و صبر انگیزه، عالقه، چون مستخدمین فردی های ویژگی به

و  عکاسی  برداری، فیلم عمیق، مصاحبۀ دقیق، مشاهدۀ انجام با مستندسازی لحاظ از حاضر، پژوهش نتایج

 عمادی داشت. مطابقت( 1384) تفتی و دهقانی پژوهشِ موضوعی، با متخصص با ارتباط بازبینی و همچنین

 کرد اشاره موضوعی متخصصان و کارشناسان با مستمر ارتباط و تعامل بازبینی، بازخورد، ضرورت به نیز( 1383)

 ،(2012) کوویچ ( و سرن2010) کاپونی ،(1383) عمادی. داشت مطابقت حاضر پژوهش نتایج با لحاظ این از و

 بین تعادل حفظ به( 2011) چیسیتا. داشتند تأکید رقومی های شیوه به بومی دانش حفظ به خویش، های پژوهش در

 شکل به بومی دانش حفظ به شوندگان مصاحبه نیز پژوهش حاضر در. بود معتقد الکترونیکی و چاپی شفاهی، مواد

 زمینۀ است، قرار روستاییان بومی دانش مستندات چون طرفی، از. کردند تأکید چاپی صورت به و کتاب

 و جدید های قالب در بومی دانش حفظ کند، فراهم کارشناسان و پژوهشگران میان در را بومی دانش های پژوهش

 . ضروری به نظر رسید نیز رقومی

 اطالعات بانک در مستندات قراردادن و مجالت وسیله به روستاییان بومی دانش اشاعۀ به( 1383) عمادی

 چیسیتا. کرد توجه بومی دانش اشاعۀ در رقومی های کتابخانه نقش به( 2010) کاپونی کرد. همچنین اشاره رقومی

اشاعه  عمومی های طریق رسانه پیشنهاد داد که دانش بومی را از ها کتابخانه به بومی، دانش اشاعۀ برای( 2011)

 کشاورزی ادارات و ها آموزشگاه ها، دانشگاه چون نهادهایی و ها سازمان با همکاری لزوم دهند. او همچنین به

(، 1391) همکاران و نیا ی(، محمدقل2005و همکاران ) یاسک ی(، مختار2013) مانیوا و استیلول.  کرد اشاره

و  یدانش بوم یق( به تلف1386و همکاران ) زن پاپ(، 1390) و همکاران قادری(، 1390) همکاران و پور زمانی

 ،پژوهش حاضر یجنتا ،لحاظ یناز ا .داشتند یژهتوجه و یدانش بوم ۀمؤثر در اشاع یبه عنوان راهکار یندانش نو

 تلفیق به باید ها کتابخانه که دهد نشان می پیشین پژوهش با حاضر پژوهش نتایج مقایسۀ. است مطابق آنان یجبا نتا

 متخصصان با کتابداران مستمر تعامل و ارتباط لزوم به امر، این باشند. داشته ویژه توجهی نوین دانش و بومی دانش

 های حوزه از هریک در بسیار های پژوهش انجام نوین، دانش و بومی دانش تلفیق الزمۀ. دارد اشاره موضوعی

و مراکز  ها دانشگاه به سازی آماده و مستندکردن از پس را بومی دانش باید کتابداران پس است. بومی دانش

 شود.  یدانش بررس ینا های ها و قوت ضعف یصورت علم ارائه دهند تا به یپژوهش

 در که اطالعات است به دسترسی خاص های سیاست به و باتوجه پژوهشی مراکز به دانش ارائۀ نکتۀ مهم،

 معنوی یا مادی سود نهاد این برای تواند می رویکردی شده است. چنین تعریف کشور عمومی های کتابخانه نهاد

 دانش و اطالعات بهتر مستندسازی منظور به را روستاییان و کتابداران انتظارات بتوان برخی راه این از و باشد داشته

 از توان می بلکه باشد؛ مادی صورت به فقط بهره و سود ندارد که ضرورت. ساخت برآورده روستاییان بومی
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 روستایی های کتابخانه کتابداران با را موضوعی متخصصان مستمر ارتباط تا خواست پژوهشی مراکز و ها دانشگاه

 فشار تحت آبیاری محصول، برداشت تجهیزات چون کردن امکاناتی تواند فراهم سازند. رویکرد دیگر می ممکن

 است.  استفاده شده آنها یدانش بومکه از باشد  ای خبره کشاورزان برای روستا الزم امکانات سایر و

 ها سازمان و نهادها سایر همکاری و حمایت نیست، پذیر امکان تنهایی به که است امری بومی دانش اشاعۀ

 بومی دانش توسعۀ در مروجان و کارکنان و ترویج ادارات نقش به( 1386) همکاران و زن پاپ. طلبد می را

. رسید می نظر به مفید معاصر طب با بومی طب تلفیق( 1390) همکاران قادری و اعتقاد به. کردند اشاره روستاییان

 محمدی گل پژوهش نتایج. شد تأکید بومی دانش اشاعۀ در پزشکی علوم دانشگاه نقش بر آنان پژوهش در

 منطقۀ کویری و خشک های بیابان ویژه به ایران کویری مناطق معماری در موجود بومی دانش داد، نشان( 1391)

 این نکته، با باشد. ایران روستایی توسعۀ گذاران سیاست و ریزان برنامه راهگشای توانست می بلوچستان و سیستان

 دانش دهندگان اشاعه عنوان به مسکن بنیاد و فرهنگی میراث به دارد که همخوانی پژوهش این از حاصل نتیجۀ

 نقش به نوین دانش و بومی دانش تلفیق بر تأکید با( 1391) همکاران و نیا، محمدقلی. داشت اشاره بومی

 نقش از حاکی خود که کردند اشاره آن اشاع برای بومی دانش دربارۀ پژوهش انجام و پژوهشی های سازمان

( 2005و همکاران ) مختاری اسکی. بود باره این در کشاورزی جهاد آموزش مرکز و کشاورزی تحقیقات مرکز

 هایی اشاره کردند که با نتایج پژوهش حاضر همخوانی داشت: نقش نقش بهمد آدانش کار یریتدر مدل مد

جهاد  یکاربرد یعلم یآموزش عال ۀسسؤم ی؛ نقشمرکز آموزش جهاد کشاورزنقش  ؛کشاورز ۀخانواد

 مراکز و غیردولتی های کشاورزی؛ نقش سازمان جهاد وزارت کشاورزی؛ نقش های یرستاندب ی؛ نقشکشاورز

 پارینگاتی و لیلی(، 2012) کوویچ سرن(، 2012) ماینا(، 2011) چیسیتا(، 2010) کاپونی. کتابخانه مانند دانشی

 اشاعۀ نتیجه در و حفظ در دانش مدیریت و رسانی اطالع مؤسسات و ها کتابخانه انواع نقش به همگی( 2013)

 سیار، های کتابخانه وپرورش، آموزش تلویزیون، و رادیو نقش به همچنین( 2011) چیسیتا. کردند اشاره بومی دانش

 دانشگاهی، های کتابخانه رقومی، های کتابخانه کشاورزی، ترویج کارکنان کشاورزی، کارشناسان و مدیران

 از آنچه. دارد تطابق حاضر پژوهش از حاصل نتایج با که کرد اشاره بومی دانش اشاعۀ در تخصصی های کتابخانه

 به باتوجه بومی دانش که است این فهمید، توان می پیشین های پژوهش با آن مقایسۀ و پژوهش های یافته تحلیل

 نهادهای و ها سازمان از بسیاری به حوزه، هر در دانش این گستردۀ حجم و بومی دانش های حوزه وسیع گسترۀ

 در شده انجام کارهای. است کرده دشوار را بومی دانش حفظ مسئله این. شود می مربوط غیردولتی و دولتی

 دانش های حوزه از برخی با خویش سازمانی اهداف ارتباط از ها آن که دهد می نشان نهادها و ها سازمان از بعضی

 وتاب پیچ در اما اند؛ برداشته نیز هایی گامها  دانش ینحفظ و استفاده از ا یبرا یدشا یباخبر هستند. گاه یبوم

 . اند شده سردرگم ادارای، تشریفات
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 گفته نهادهای پیش و ها سازمان با عمومی های کتابخانه نهاد مستمر و مؤثر تعامل کهست واضح و روشن ا

رو، ضروری  از ایناشاعه دهد.  ینحو مؤثر را به یدانش بوم تواند می یکدیگر با ها سازمان این تعامل همچنین و

 امکانات کارگرفته شوند، بهمتخصصان  آنان برآورده شود، انتظارات آموزش ببینند و کتابداران است که آموزش

 های سازمان و نهادها متخصصان، روستاییان، با روستایی های کتابخانه مؤثر تعامل الزم فراهم شود، تجهیزات و

 ییروستا های کتابخانه کتابداران وظایف عمومی، های کتابخانه نهاد که براین، تازمانی ربط برقرار شود. افزون ذی

 با اقدامی انجام امکان نکند، بازتعریف و بازبینی روستاییان بومی دانش ۀحفظ و اشاع ی،منظور مستندساز را به

 وجود ندارد.  ییروستا های کتابخانه در ذکرشده، هدف

 الگویی تا درآید اجرا به عمومی های کتابخانه نهاد کمک به آمده دست به نامۀ شیوه شود می پیشنهاد انتها در

 شود تا کتابداران، پیشنهاد می راستا، باشد.  دراین دردسترس همگان برای ومیب دانش برای مستندسازی مشخص

 انواع مستندسازی در را خویش بالفعل و بالقوه نقش شناسی، دانش و اطالعات علم متخصصان و رسانان اطالع
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 جدی طور به دانش این حفظ برای دیگر نهادهای و ها سازمان با خود همکاری نیز و حوزه این در خود وظایف

 یابیم.  دست حوزه این در مناسبی وضعیت به آینده، در تا کنند اقدام و عمل
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