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  چکیده
شناسـی  بندي محورهاي پژوهشی مهم در علم اطالعات و دانـشهدف پژوهش حاضر شناسایی و دستههدف:

  هاي پژوهشی در این رشته است.ها به منظور تعیین اولویتو سنجش میزان اهمیت آن
ـندي  - پژوهش حاضر از نوع نظريروش پژوهش:  يتحلیلـی و پیمایشـی اسـت. جامعـه- کاربردي و روش پـژوهش س

ـته ـاتید و دانشـــجویان مقطـــع دکتـــري در رش هـــاي تهـــران،در دانشـــگاهشناسـیي علـــم اطالعـــات و دانـــشپـژوهش حاضـــر شـــامل اس
ـیلی        ـال تحص ـتند. بـه منظـور تجزیـه و 1394- 95خوارزمی، الزهرا، فردوسی مشهد، شیراز، اصـفهان و شـهید چمـران اهـواز در س هس

  ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شده است.تحلیل داده
بنـدي شـدند. در میـان    محور کلی دسته22موضوع پژوهشی شناسایی و در120از مرور متون،پسها: یافته

ی وفنـاوري اطالعـات  «ي مورد بررسـی شـامل   هاي پژوهشی از دیدگاه جامعهمحورهاي پژوهشی شناسایی شده، اولویت
پـژوهش در علـم اطالعـات و    «،»مطالعـات مربـوط بـه کـاربران    «،»شناسیآموزش در علم اطالعات و دانش«،»ارتباطی

  هستند.»هاي مجازيکتابخانه«و»نیازها و رفتارهاي اطالعاتی«،»شناسیدانش
هـاي  نتایج بیانگر آن است که موضوعات تـازه و کـاربردي و موضـوعات مـرتبط بـا فنـاوري: گیرينتیجه

هـاي آینـده در ایـن رشـته داراي     پـژوهشاطالعاتی و ارتباطی نسبت به موضوعات سنتی و مباحث نظري، بـراي انجـام   
  تري هستند.اولویت بیش
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  مقدمه
هاي علمی، با مسائل و مشـکالتی    شناسی مانند بسیاري از رشته  ي علم اطالعات و دانش  رشته

کـه مسـائل و     ها نیاز به تفکر، مطالعه و پژوهش است و تا زمانی  که براي رفع آنمواجه است 
مشکالت اساسی رشته شناسایی نشوند، صرف هزینه و زمان جهت انجـام پـژوهش، اتـالف    

اي که در این میان باید به آن توجه داشت ایـن اسـت     منابع انسانی و مادي خواهد بود. مسئله
ي علـم اطالعـات و     هـایی کـه در حـوزه     اي از پـژوهش   هحاضـر، بخـش عمـد    حـال  کـه در 
هـاي    گیرند، از کارایی الزم برخوردار نیستند. شـماري از پـژوهش    شناسی صورت می  دانش

این حوزه فاقد اثربخشی الزم بوده و متناسب با نیازها، مسائل و مشکالت جامعـه نیسـتند. در   
را  یمبـاحث  »صـاحب درد «) در یادداشت سردبیر خـود بـا عنـوان    1385( خسروياین راستا، 
ي علـم    سائل تکراري در حـوزه کند و به انتقاد از وضعیت پژوهش و مشکل بیان م  مطرح می
  پردازد.  ایران می شناسی دانشو  اطالعات

شـود و    با توجه به اهمیت پژوهش و هزینـه و زمـان زیـادي کـه صـرف انجـام آن مـی       
موضـوعات  تـر بـه     ها بر روند تحوالت هر رشته دارند، نگـاهی دقیـق    تأثیري که این پژوهش

 همـراه  مشـکالتی  بـا  همـواره  پژوهش فرایند از مرحله ها امري ضروري است. این  پژوهش

 تازه و کاربردي و متناسب با نیـاز جامعـه و توانـایی    که موضوعی کردن پیدا چراکه است،

  است. نسبتاً مشکلی کار پژوهشگر باشد،



   
  
 

 

از  یشناس پژوهش در علم اطالعات و دانش يها  تیاولو لیو تحل ییشناسا
 51رشته نیدر ا يدکتر انیو دانشجو دیاسات دگاهید

  پرداز ینیچ میدکتر رح/نژاد يفرزانه قناد/يدریدکتر غالمرضا ح

هـا در    مینـه ز برخـی  اشـباع  و محتـوایی  و موضـوعی  شایان ذکر اسـت کـه همپوشـانی   
 و هـا   ایـده  ي  ارائـه  تکمیلی در تحصیالت دانشجویان توانایی عدم بیانگر تواند  می پژوهش،
 از برگرفته هاي مقاله انتشار که  با وجود این دیگر، بیان به باشد. خود آثار در تازه هاي  روش

 تولیـد  در هـا   نامـه  پایـان  مشـارکت  و گذارده است، میزان خالقیـت  فزونی به رو ها  نامه  پایان

 قلمـرو  در موجـود  هـاي   چـالش  دیگـر  از .)1388نیسـت (فتـاحی،    توجـه  قابـل  نـو  دانـش 

 .اسـت  هـا   پـژوهش  بـودن  کـاربردي  ضـعف در  شناسی، علم اطالعات و دانش هاي  پژوهش
 امـا  کننـد،   مـی  اعـالم  کـاربردي  را نـوع پـژوهش   هـا،   نامـه   پایـان  از شماري در کلی، طور به

 در خـدمات  و محصـوالت  ي  عرصـه  هـا در   آن نتایج و ها  یافته از که شود  می دیده ندرت به

شـود (فتـاحی، بگلـو،     ي کـاربردي   اسـتفاده  هـا)   سـازمان  و کـار  (بـازار  نظـر  مـورد  ي  جامعه
  .)1393آخشیک، 

ي   رفع معضل انتخاب موضوع و مسـئله  ي ینهدرزمحل   ترین راه  رسد، مناسب  به نظر می
ي علـم اطالعــات و        موضـوعات تکـراري و غیرکـاربردي بـراي پـژوهش در رشـته      انتخـاب  
) بر این باور 1389هاي پژوهشی در این حوزه باشد. حیدري (  شناسی، توجه به اولویت  دانش

بنـدي    هـاي علمـی و پژوهشـی، اولویـت      گـذاري  است که یکی از مسائل اساسی در سیاست
ي علمی است. وي معتقد اسـت کـه در     اطبان هر حوزهمسائل پژوهشی بر اساس نیازهاي مخ

ي علـم    حـوزه  ازجملـه هاي علمـی    کشورهاي در حال توسعه مانند ایران، در برخی از حوزه
مندي نسبت به این مسئله وجـود نـدارد.     ریزي و نگرش نظام شناسی، برنامه اطالعات و دانش
شناسـی   علـم اطالعـات و دانـش    ي  مسـائل مطـرح در حـوزه     هاي پژوهشی از تدوین اولویت

ریزي آموزشی، پژوهشی و کارآفرینانه در این حوزه مسـتلزم آگـاهی     است و هرگونه برنامه
  نیازهاي شناسایی شده است.   بندي از نیازهاي پژوهشی این رشته و اولویت

، توجـه بـه   شناسـی   علـم اطالعـات و دانـش   هـاي پژوهشـی در     به منظور تعیین اولویت
هاي زمانی مختلف در این حوزه صـورت گرفتـه امـري     هایی که در بازه پژوهشموضوعات 

هـاي زمـانی     دهـد کـه در طـی دوره     ضروري است. بررسی موضـوعات پـژوهش نشـان مـی    
هـاي    تر پرداختـه شـده اسـت. هنگـامی کـه کاسـتی        تر یا کم  مختلف، به چه موضوعاتی بیش



   
  
  

 

 52 اطالعات تیریمد فنون و علوم فصلنامه

 6 یاپیپ شماره ،1396 بهار ـ اول شماره سوم، سال 
 

هـاي    مشـی پـژوهش    ظار داشت کـه خـط  توان انت  پژوهش در موضوعاتی خاص تعیین شد می
تـر پرداختـه شـده اسـت، توجـه        هایی که کم  ریزي نمود که به موضوع آینده را طوري برنامه

هـاي مختلـف     شـود کـه بـا روش     اشـاره مـی   1هـایی  بیشتري مبذول شود. در ادامه به پژوهش
دنـد.  شناسـی بو   ي علـم اطالعـات و دانـش    شناسایی موضـوعات پژوهشـی در رشـته    درصدد
  اند که عبارتند از:  بندي شده  محور دسته 4هاي مورد بررسی در   پژوهش

هایی که به بررسی روند موضـوعی مقـاالت منتشـر شـده در مجـالت        پژوهش .1
  اند؛  رشته پرداخته

 اند؛  هاي رشته پرداخته  نامه  هایی که به بررسی روند موضوعی پایان  پژوهش .2
اي از   ه بررسی روند موضـوعی مجموعـه  هایی که به صورت ترکیبی ب  پژوهش .3

هـا)      هـاي پژوهشـی و کتـاب     ، طـرح هـا  نامـه  پایانمتون رشته (شامل مقاالت، 
 اند؛  پرداخته

هـا،    هـایی کـه بـه بررسـی رونـد موضـوعی کتـاب         هـا: پـژوهش    دیگر پژوهش .4
هاي پژوهشی و دیگر متـون مربـوط    هاي درسی دانشگاهی، اولویت  سرفصل

 اند.  به رشته پرداخته

  بررسی روند موضوعی مقاالت منتشر شده در مجالت. 1
ي بررسی روند موضوعی مقاالت منتشر شده در   تاکنون مباحث و مقاالت متعددي در زمینه

شناسی به منظور شناسایی و تحلیل موضوعات پژوهشی رشته   مجالت علم اطالعات و دانش
بـا اسـتفاده از   ) 1991( 2اي، باتالر  مقالهشده است. در  نوشتههاي زمانی مختلف   در طی دوره

علـم اطالعـات    ي همجله در حوز 16روش تحلیل محتوا، به تجزیه و تحلیل محتواي مقاالت 
نتـایج نشـان داد کـه    . پرداخـت  1984-1975هـاي    شناسی منتشر شـده در طـی سـال    و دانش

                                                                                                                   
هاي   مروري بر مطالعات مربوط به اولویت«اي تحت عنوان   هاي بسیاري در این زمینه گردآوري شده است و در مقاله  پیشینه.  1

ها پرداخته شده است. لذا در پژوهش حاضر   به صورت کامل به آن» شناسی در ایران و جهان  دانشپژوهش در علم اطالعات و 
ها پرداخته شده است.  ترین آن  فقط به ذکر مهم  

2 Buttlar 
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تـرین و    بـیش » آمـوزش در کتابـداري  «و » مدیریت/ کارکنان«، »نویسی  فهرست«موضوعات 
تـرین    کـم » پـژوهش «و » خدمات کتابخانه به کودکان، نوجوانـان و بزرگسـاالن  «موضوعات 

) 1993( 1تعداد مقاالت را به خود اختصاص دادند. در پژوهش دیگري، جارولین و واکاري
شناسـی از   ي علم اطالعـات و دانـش    با روش تحلیل محتوا به بررسی مجالت هسته در حوزه

هــا نشــان داد کــه   پرداختنــد. یافتــه 1985-1965هــاي   ضــوعی در طــی ســالنظــر توزیــع مو
تـرین و    بیش» ذخیره و بازیابی اطالعات«و » رسانی  اي و اطالع  خدمات کتابخانه«موضوعات 
ترین تعداد مقاالت را بـه خـود     کم» جستجوي اطالعات«و » رفتارهاي اطالعاتی«موضوعات 

  اختصاص دادند.
اي صـورت گرفتـه     سـنجی مطالعـه    با استفاده از روش کتاب 1996 در چین نیز در سال

شناسـی آن کشـور را     ي علم اطالعات و دانش  ) و مقاالت مجالت حوزه1996، 2(هوآن ون
تـرین    بررسی کرده و به این نتیجه دست یافته است کـه بـیش   1985 -1994هاي   در طی سال

آمـوزش  «، »رسـانی  بـداري و اطـالع  اصـول و مبـانی نظـري علـوم کتا    «توجه بـه موضـوعات   
گرایش شدید چین به مبـانی نظـري علـم     برخالفبود. » رسانی  خدمات اطالع«و » کتابداري

)، هماننـد  1996، 3شناسی، آثـار علمـی و پژوهشـی دانمـارك (کـاگبرگ       اطالعات و دانش
ي ها  بسیاري از کشورهاي جهان، گرایش به موضوعات کاربردي و کارکردي داشته و نظام

انـد. در پاکسـتان نیـز      اي و مسائل اجرایی و عملی در اولویـت موضـوعی قـرار داده     کتابخانه
-1998هـاي    شناسی در سـال   ي علم اطالعات و دانش  هاي حوزه  گرایش موضوعی پژوهش

ــه ســمت موضــوعات  2007 ــاوري «، »صــنعت، حرفــه و آمــوزش«ب فنــاوري اطالعــات و فن
بـود  » کاربران، سـواد و خوانـدن  «و » کلی کتابخانه و اطالعاتهاي نظري و   جنبه«، »کتابخانه

  ).2009(نصیر و محمود، 
هاي  مقالهصورت گرفته و با استفاده از روش تحلیل محتوا نیز پژوهشی  2010در سال 

از نظـر موضـوعی بررسـی کـرده اسـت.       راشناسـی    ي علم اطالعات و دانش  هاستناد حوز پر
                                                                                                                   
1  Jarvelin, Vakkari 
2 Huanwen 
3 Kagberg 
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مباحـث  «و » کتابـداري پـژوهش در  «ها متوجـه موضـوعات     تر مقاله  بیشکه  ها نشان داد  یافته
در . )2010 ،1بلسینگر و ریکاجبود (» اطالعات فناوري«ها متوجه   ترین مقاله  و کم» کاربردي

ي   فاصـله  درشناسـی    ي علم اطالعات و دانـش   هاي حوزه  هند نیز گرایش موضوعی پژوهش
، »سـنجی   سـنجی و وب  سـنجی، کتـاب    علـم «موضـوعات  بـه سـمت    2011تا  2002هاي   سال
). نتایج پژوهشـی دیگـر نشـان    2012بود (راهول، » آموزش کتابداري«و » مطالعات کاربران«

ي   شناسـی کـه در بـازه    ي علم اطالعات و دانش  دهد که گرایش موضوعی مجالت هسته  می
خیـره و بازیـابی   ذ«در مالزي چاپ شـده بودنـد، بـه سـمت موضـوعات       2005-1965زمانی 

رفتـار اطالعـاتی (مـدیریت اطالعـات و     «و » خـدمات فنـی  «، »ارتباطـات علمـی  «، »اطالعات
هـاي حاصـل از تحلیـل محتـواي       ). یافتـه 2014، 2بود (تیوماال، ژارولین و واکاري» کاربران)

در آمریکـا   2013-2004ي زمانی   شناسی که در بازه  ي علم اطالعات و دانش  مقاالت حوزه
تـر و    بـیش » رفتار اطالعاتی«، »سواد اطالعاتی«شر شده بودند، نشان داد که به موضوعات منت

. )2015، 3تر پرداخته شـده بـود (لئـو    کم» خدمات فنی«و » آموزش کتابداري«به موضوعات 
ي خــود بــه بررســی موضــوعی مجــالت علــم   نامــه  ) در پایــان1391ســیامکی (در ایــران نیــز 

بـا اســتفاده از روش تحلیـل محتــوا    1388-1384هــاي   طــی سـال شناسـی    اطالعـات و دانــش 
تـرین و    بـیش » سـنجی  سـنجی و وب   سنجی، علم کتاب«پرداخت. نتایج نشان داد که موضوع 

  ترین فراوانی را داشتند.  کم» آموزش«و » هاي کتابشناختی پیشینه«موضوعات 

  ها  نامه  . بررسی روند موضوعی پایان2
هاي بسیاري   دهد که پژوهش  صورت گرفته در این زمینه نشان میمروري بر مطالعات 
شناسـی پرداختنـد. در سـال      ي علم اطالعات و دانش  هاي رشته نامه به بررسی موضوعی پایان

ي علـم    حوزه   هاي  نامه  پژوهشی با استفاده از روش تحلیل محتوا صورت گرفته و پایان 2011
بررسـی کـرده    2009-1975هـاي    ر موضوعی در طی سـال شناسی را از نظ  اطالعات و دانش

                                                                                                                   
1 Blessinger and Hrycaj 
2 Tuomaala  & Järvelin & Vakkari 
3 Luo 
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  پرداز ینیچ میدکتر رح/نژاد يفرزانه قناد/يدریدکتر غالمرضا ح

، »مطالعـات مربـوط بـه کـاربران    «، »استفاده از کتابخانه«است. نتایج نشان داد که موضوعات 
» فنـاوري اطالعـات  «و » آمـوزش کتابـداري  «، »سـنجی   کتـاب «، »ذخیره و بازیابی اطالعـات «

تر مورد بررسی قرار   کم» ريمباحث فلسفی و نظ«و » آموزش کاربران«تر و موضوعات  بیش
ي علم اطالعات و   هاي حوزه  نامه  ). در هند نیز گرایش موضوعی پایان2011 ،1گرفتند (رشما

منـابع و  «تـر بـه سـمت موضـوعات       بیش 2011تا  2007هاي   هاي سال  شناسی در فاصله  دانش
، »هاي عمـومی   بخانهکتا«بود و به موضوعات » هاي دانشگاهی  کتابخانه«و » خدمات اطالعاتی

تر پرداختـه شـده بـود (تـاوامنی و       کم» آموزش کتابداري«و » فناوري اطالعات و ارتباطات«
هـاي    هـاي پژوهشـی دیگـر در خصـوص تحلیـل محتـواي چکیـده         ). یافته2013 ،2پوشپاراج

 1386تا پایان سال  1380شناسی در ایران از ابتداي سال  هاي علم اطالعات و دانش  نامه  پایان
هـاي مجـازي و    کتابخانـه «و » فناوري اطالعات«ترین گرایش موضوعی به   نشان داد که بیش

دهـی و    بود (وزیر پور کشـمیري، سـه  » مدیریت«ترین گرایش مربوط به  و ضعیف» دیجیتالی
هـاي علـم     نامـه   ). نتایج پژوهشی دیگر نشان داد که گـرایش موضـوعی پایـان   1389صابري، 

هـا و   کتابخانـه «بـه سـمت موضـوعات     1393-1388هـاي   شناسـی در سـال    اطالعات و دانش
پـاش،    بود (گـل » رفتار اطالعاتی«و » بازیابی اطالعات«، »سنجی کتاب«، »رسانی مراکز اطالع

1394.(  

ترکیبـی (شـامل    صـورت  بـه . بررسی روند موضوعی متون رشـته  3
  ها)    هاي پژوهشی و کتاب  ، طرحها نامه پایانمقاالت، 

هـایی کـه     دهد که تعداد پژوهش  هاي صورت گرفته در این زمینه نشان می  تأملی بر پژوهش
ي تولیــدات علمــی یــک رشــته بپــردازد، محــدود اســت. در   ترکیبــی بــه مطالعــه صــورت بــه

 سـنجی بـه    با اسـتفاده از روش تحلیـل محتـوا و کتـاب     )2007( 3فریزر و پژوهشی، بلسینگر

هـا نشـان داد کـه موضـوعات       پرداختند. بررسـی  دهه یک طی موضوعی متون رشته بررسی
                                                                                                                   
1  Reshma 
2 Thavamani & Pushparaj 
3 Blessinger  & Frasier 



   
  
  

 

 56 اطالعات تیریمد فنون و علوم فصلنامه

 6 یاپیپ شماره ،1396 بهار ـ اول شماره سوم، سال 
 

و » کتابـداري  ي  حرفـه «، »رسـانی   اطـالع  و کتابـداري  در پـژوهش «، »کتابخانه عملکردهاي«
تـرین مقـاالت را بـه خـود اختصـاص دادنـد. در هنـد نیـز گـرایش            بـیش  »فناوري اطالعات«

فنــاوري «موضــوعات شناســی بــه ســمت   ي علــم اطالعــات و دانــش  موضــوعی متــون رشــته
ســواد «و » مطالعــات کــاربران«، »هــاي مجــازي  کتابخانــه«، »منــابع الکترونیکــی«، »اطالعــات
 2). در پژوهشـی دیگـر ژیـائو، ژنـگ و لــی    2011و دیگـران،   1بـود (سـیوکومرن  » اطالعـاتی 

ي   هـا در حـوزه    سنجی به بررسی وضعیت پژوهش ) با استفاده از تحلیل محتوا و کتاب2015(
هـا نشـان داد     پرداختند. بررسی 2012تا  2008هاي   شناسی در طی سال  العات و دانشعلم اط

هـاي جدیـد     ها، مباحث نظري بر مباحث فنی اولویت داشتند. ظهـور فنـاوري    که در پژوهش
موضـوع   6باعث جایگزینی موضوعات جدید به جاي موضوعات سنتی در ایـن رشـته شـد.    

، »بازیـابی اطالعـات  «، »خـدمات اطالعـاتی  «، »ي دیجیتال  نهکتابخا«پژوهشی مهم عبارتند از: 
  ».هوش رقابتی«و » تحلیل استنادي«، »منابع اطالعاتی«

هـاي    هـا، سرفصـل    ها: بررسی روند موضوعی کتـاب   . دیگر پژوهش4
  هاي پژوهشی و سایر متون درسی، اولویت

نظور تحلیل موضـوعات  بررسی مطالعات انجام شده در این زمینه حاکی از آن است که به م
انـد.    شناسی منابع مختلفی مـورد بررسـی قـرار گرفتـه      ي علم اطالعات و دانش  پژوهشی رشته

ي علـم    هـا در حـوزه    ) بـه بررسـی موضـوعی کتـاب    1388پـور و پـاپی (    ریزي، کاظم  اشرفی
پیمایشـی   -با اسـتفاده از روش توصـیفی   1387-1380هاي   شناسی در سال  اطالعات و دانش

ــیش   ــه ب ــان داد ک ــایج نش ــد. نت ــه حــوزه     پرداختن ــوط ب ــرایش موضــوعی مرب ــرین گ ــاي  ت ه
بود. در پژوهشـی دیگـر، شـرفی و    » آموزش و پژوهش«و » فناوري اطالعات«، »سازماندهی«

) با استفاده از روش تحلیل محتـوا بـه تعیـین پوشـش موضـوعی عنـاوین       1393نورمحمدي (
شناسی پرداختنـد. نتـایج نشـان داد کـه       ت و دانشي علم اطالعا  هاي پژوهشی حوزه  اولویت

                                                                                                                   
1 Sivakumaren 
2 Xiao, Zhang & Li 
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  پرداز ینیچ میدکتر رح/نژاد يفرزانه قناد/يدریدکتر غالمرضا ح

هـاي اطالعـاتی هنـوز هـم       اي شدن این حوزه و تأثیرپذیري آن از فنـاوري   رشته  رغم بین علی
 کــه یدرحــالتــر مطــرح بودنــد،   بــیش» بازیــابی اطالعــات«و » کتابــداري«موضــوعاتی ماننــد 
ــد  ــاوري اطالعــات«موضــوعاتی مانن ــاب«، »فن ــابع«، »ســنجی  کت و » چــاپی و الکترونیکــی من

 2004تـر مـورد بررسـی قـرار گرفتنـد. در انگلسـتان نیـز در سـال           کـم » مدیریت اطالعـات «
فنـاوري  «شناسـی شـامل     ي علـم اطالعـات و دانـش     ترین موضوعات پژوهشی در حوزه رایج

و » مـدیریت اطالعـات/ کتابخانـه   «، »خدمات اطالعاتی الکترونیکی«، »اطالعات و ارتباطات
 .2004)، 1پیت و بودند (ساراه» زهاي کاربراننیا«

دهـد کـه پژوهشـگران در      هاي صورت گرفته در این زمینه نشان مـی  تأملی بر پژوهش
بررســی و تحلیــل موضــوعات پژوهشــی رشــته  درصــددداخــل و خــارج از کشــور همــواره 

آغـاز   1360 ي  و در ایـران از دهـه   1980 ي  دهـه اند. این مطالعات در خارج از ایـران از    بوده
سـنجی بـه منظـور بررسـی       ها از روش تحلیـل محتـوا و کتـاب     تر این پژوهش  شدند. در بیش

هاي پژوهشی استفاده شـده    محورهاي پژوهشی رشته استفاده گردیده است. عدم تنوع روش
هاي مورد بررسـی    ي پژوهش  از نقاط ضعف این مطالعات است. مطالعه ،توسط پژوهشگران

هـا در    هاي موضوعی پـژوهش   که در هر زمان بسته به شرایط مختلف، گرایشدهد   نشان می
  اند.  شناسی تغییر کرده  ي علم اطالعات و دانش  رشته

هـاي پژوهشـی در علـم اطالعـات و       در پژوهش حاضر تالش شده است به شناسایی اولویـت 
پژوهشی مهم در این حوزه از  هاي  شناسی پرداخته شود. براي این منظور، ابتدا فهرستی از حوزه دانش

ـته تهیـه شـده و بـه منظـور         ي گسترده  طریق مطالعه ي متون این رشته و نظرخواهی از متخصصـان رش
ها، در اختیار اساتید و دانشجویان دکتري در این رشته، قرار گرفته است تـا    سنجش میزان اهمیت آن

اولویت بیشتري دارند، مشخص شـوند. لـذا   به این ترتیب موضوعاتی که براي پژوهش در این حوزه 
  پژوهش حاضر درصدد است تا به سه پرسش زیر پاسخ دهد:

شناسی با تأکید بر متون این   ترین محورهاي پژوهشی در علم اطالعات و دانش  مهم .1
  حوزه کدامند؟

                                                                                                                   
1 Sarah & Pete 
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ــش      .2 ــات و دان ــم اطالع ــنهادي در عل ــی پیش ــاي پژوهش ــان محوره ــی،   در می شناس
 دیدگاه اساتید و دانشجویان دکتري کدامند؟هاي پژوهشی از  اولویت

توسـط اسـاتید و دانشـجویان دکتـري و      شـده  یـین تعهاي پژوهشی   آیا میان اولویت .3
  ها رابطه و همبستگی وجود دارد؟  هاي تخصصی و پژوهشی آن  حوزه

  شناسی پژوهش  روش
 زیـرا ؛ تحلیلـی و پیمایشـی اسـت    -کـاربردي و روش سـندي   -پژوهش حاضر از نوع نظري

هـاي صـاحبنظران و نظرخـواهی از متخصصـان علـم        ي متـون و دیـدگاه   پژوهشگر با مطالعـه 
ترین محورهـاي پژوهشـی در    شناسی، به شناسایی و تدوین فهرستی از مهم  اطالعات و دانش

اي محقق ساخته میزان اهمیت هـر یـک از ایـن      رشته پرداخته و سپس با استفاده از پرسشنامه
ي   اساتید و دانشجویان دکتـري ایـن حـوزه سـنجیده اسـت. پرسشـنامه       محورها را از دیدگاه

ي   بنـدي شـدند. جامعـه     محـور کلـی دسـته    22موضـوع بـود کـه در     120پژوهش مشتمل بر 
ي علــم اطالعــات و   ي اســاتید و دانشــجویان مقطــع دکتــري در رشــته  پــژوهش شــامل کلیــه

فردوسـی مشـهد، شـیراز، اصـفهان و      هاي تهران، خوارزمی، الزهرا،  شناسی در دانشگاه دانش
ي   هسـتند. بـه دلیـل محـدود بـودن جامعـه       1394-95شهید چمران اهواز در سـال تحصـیلی   

پژوهش، پرسشنامه بین تمامی افراد جامعه توزیـع (بـه صـورت الکترونیکـی و حضـوري) و      
ط پرسشنامه مربـو  31پرسشنامه مربوط به دانشجویان دکتري و  81پرسشنامه ( 112 یتدرنها

درصـد و قابـل قبـول     63ها   به اساتید) گردآوري شد. به این ترتیب، نرخ بازگشت پرسشنامه
ي مــورد اسـتفاده در ایــن    اسـت. بـه منظــور حصـول اطمینــان از روایـی محتــوایی پرسشـنامه     

شناسی   ي علم اطالعات و دانش  نفر از متخصصان حوزه 7ي مورد نظر به   پژوهش، پرسشنامه
ي نهـایی پرسشـنامه     ها و اعمال تغییـرات مـورد نیـاز، نسـخه      دریافت نظر آنداده شد. پس از 

ي مـورد    نفـر از جامعـه   30ي پژوهش بین   تدوین شد. به منظور سنجش پایایی آن، پرسشنامه
ي پایایی استفاده شـد. میـزان پایـایی      بررسی توزیع و از روش آلفاي کرونباخ جهت محاسبه

هـا بـا     سطح قابل قبولی برخوردار است. تجزیه و تحلیـل داده  بود که از 98/0به دست آمده 
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  پرداز ینیچ میدکتر رح/نژاد يفرزانه قناد/يدریدکتر غالمرضا ح

استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحـراف معیـار) و آمـار اسـتنباطی (ضـریب همبسـتگی       
  پیرسون) انجام گرفته است.

  هاي پژوهش  یافته

  شناسی کدامند؟  ترین محورهاي پژوهش در علم اطالعات و دانش  مهم. 1
ي   شناسـی، بـه مطالعـه     محورهـاي پژوهشـی در علـم اطالعـات و دانـش      به منظـور شناسـایی  

ي متـون و نظرخـواهی از متخصصـان ایـن حـوزه پرداختـه شـده اسـت. نتـایج ایـن             گسترده
شناسـی    محور پژوهشی مهـم در علـم اطالعـات و دانـش     22ها، شناسایی   مطالعات و بررسی

ــتند:    ــرح هس ــدین ش ــوزش«ب ــژوهش«، »آم ــاوري اطالعــ «، »پ ــاتی «، »اتفن ــواد اطالع ، »س
سـازماندهی و  «، »مـدیریت منـابع اطالعـاتی   «، »پژوهـی   نگـري و آینـده    آینـده «، »کارآفرینی«

، »مـدیریت اطالعـات  «، »ي اطالعـاتی   جامعـه «، »هـاي مجـازي   کتابخانـه «، »بازیابی اطالعـات 
و شـناختی   ابعاد نظري«، »نیازها و رفتارهاي اطالعاتی«، »اقتصاد اطالعات«، »مدیریت دانش«

تعامـل انسـان و   «، »سـنجی  سـنجی و وب   سـنجی، اطـالع    علم«، »شناسی  علم اطالعات و دانش
منـابع و  «، »ها  ها و مدیریت آن  مطالعات مربوط به کتابخانه«، »هاي اطالعاتی  نظام«، »اطالعات

». مطالعــات مربــوط بــه کــاربران«و » مطالعــات مربــوط بــه کتابــداران«، »خــدمات اطالعــاتی
ــات و     رکــدامه ــم اطالع ــدادي از موضــوعات پژوهشــی در عل ــا، شــامل تع ــن محوره از ای

توانـد بـه حـل بسـیاري از مشـکالت        ها می  ي آن  شناسی است که انجام پژوهش درباره  دانش
  موجود در این رشته کمک کند.
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شناسـی،    در میان محورهاي پژوهشی پیشنهادي در علم اطالعات و دانش. 2
 وهشی از دیدگاه اساتید و دانشجویان دکتري کدامند؟هاي پژ اولویت

  . بررسی میزان اهمیت و اولویت محورهاي پژوهشی از دیدگاه اساتید و دانشجویان دکتري1جدول 
  انحراف معیار  میانگین  محورهاي پژوهشی
  23/3  63/19  فناوري اطالعات

  83/3  62/19  شناسی  آموزش در علم اطالعات و دانش
  96/3  30/19  مربوط به کاربرانمطالعات 

  82/3  22/19  شناسی  پژوهش در علم اطالعات و دانش
  75/3  18/19  نیازها و رفتارهاي اطالعاتی

  98/3  17/19  هاي مجازي  کتابخانه
  0006/5  94/18  شناسی  کارآفرینی در علم اطالعات و دانش

  61/4  71/18  تعامل انسان و اطالعات
  18/4  55/18  پژوهی  نگري و آینده  آینده

  25/4  53/18  هاي اطالعاتی  نظام
  71/4  30/18  مطالعات مربوط به کتابداران
  75/4  27/18  سازماندهی و بازیابی اطالعات

  47/4  26/18  مدیریت دانش
  72/4  21/18  شناسی  ابعاد نظري و شناختی علم اطالعات و دانش

  14/5  16/18  اقتصاد اطالعات
  23/4  94/17  مدیریت اطالعات

  0001/5  91/17  سنجی  سنجی و وب  سنجی، اطالع  علم
  19/4  85/17  ي اطالعاتی  جامعه

  58/4  57/17  ها  ها و مدیریت آن  مطالعات مربوط به کتابخانه
  36/4  41/17  سواد اطالعاتی

  53/4  06/17  منابع و خدمات اطالعاتی
  5/4  93/16  مدیریت منابع اطالعاتی
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  پرداز ینیچ میدکتر رح/نژاد يفرزانه قناد/يدریدکتر غالمرضا ح

شود، از دیدگاه اسـاتید و دانشـجویان دکتـري،      مشاهده می 1در جدول طور که   همان
اولویـت اول را در میـان سـایر محورهـا بـه خـود اختصـاص داده        » فناوري اطالعـات «محور 

)، 2009هاي نصـیر و محمـود (    هاي پژوهش هایی از یافته  هاي این پرسش با بخش  است. یافته
)، بلسینگر و فریزر 1389ري، سه دهی و صابري ()، وزیرپور کشمی2010بلسینگر و ریکاج (

پـور و    ریـزي، کـاظم   ) و اشرفی2004)، ساراه و پیت (2011)، سیوکومرن و دیگران (2007(
ي   هاي رشـته   هاي مذکور گرایش موضوعی پژوهش  ) مطابقت دارد. در پژوهش1388پاپی (

فنـاوري  «هاي زمانی مورد بررسـی بـه سـمت موضـوع       شناسی در بازه  علم اطالعات و دانش
) و 2013هـاي تـاوامنی و پوشـپاراج (     یافتـه  برخالفبوده است. نتایج این پرسش » اطالعات

ها نشان   هاي آن  هاي پژوهش  ) بوده است. بدین صورت که یافته1393شرفی و نورمحمدي (
پژوهشـی انجـام نشـده    » عـات فناوري اطال«هاي مورد بررسی در محور   داد که در طول سال

  است.

هـاي    هـاي اطالعـاتی در بخـش     سرعت تغییـرات و تحـوالت ناشـی از ظهـور فنـاوري     
اي بـراي تضـمین بقـاي خـویش و نیـز در        اي است که هر رشته  مختلف زندگی بشر به گونه

هاي بروز ایـن تحـوالت آگـاه      هاي خود الزم است از زمینه  ها و رسالت  راستاي تحقق هدف
ي علم اطالعـات و    این تغییرات، آمادگی الزم را در خود ایجاد کند. رشته اه و متناسب بشد

شناسی نیز از این امر مستثنی نبوده و براي همگام شدن با تحوالت ناشی از رشد سـریع    دانش
هاي اطالعاتی و ارتباطی، نیازمند آگاهی از ایـن تغییـرات و مهیـا سـاختن شـرایط و       فناوري

کـه    وري از کاربردهاي فراوان آن در این رشـته اسـت. نظـر بـه ایـن       ود براي بهرهامکانات خ
 ي  و اشـاعه  سـازي  آوري، پـردازش، ذخیـره   فـراهم  ،بـراي تولیـد  توانـد    میاطالعات  فناوري

توانـد نقـش مـؤثري در     گیـرد، لـذا مـی   هاي گوناگون مورد استفاده قـرار    شکل اطالعات به
شناسـی داشـته باشـد.      ي علـم اطالعـات و دانـش     هاي رشـته  و رسالت ها  هدفراستاي تحقق 

شناســی ضــرورت  کاربردهــاي بســیار وســیع فنــاوري اطالعــات در علــم اطالعــات و دانــش
  سازد.  ناپذیر می پژوهش در این حوزه را اجتناب

ها نشان داد که از دیدگاه اساتید و دانشـجویان دکتـري، در میـان      تجزیه و تحلیل داده
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آموزش در علـم اطالعـات   «رهاي پژوهشی شناسایی شده، اولویت دوم متعلق به محور محو
)، 2009هاي نصیر و محمود (  هایی از یافته هاي این پرسش با بخش  بود. یافته» شناسی  و دانش
راسـتا اسـت. در     ) هـم 1388پور و پاپی (  ریزي، کاظم ) و اشرفی2011) رشما (2012راهول (

) بـود کـه نتـایج    2013هاي تاوامنی و پوشـپاراج (   یافته برخالفي این پرسش ها  مقابل، یافته
ي آمـوزش    هـاي انـدکی دربـاره     هاي مورد بررسی پـژوهش   ها نشان داد که در طول سال  آن
  شناسی انجام شده است.  ي علم اطالعات و دانش  رشته

ي رقـابتی امـروز   کـه بتواننـد در دنیـا     کتابداران و متخصصان علم اطالعات بـراي ایـن  
ي کیفیـت آمـوزش در     اي داشته باشند، ضروري است که به مسـئله  حضوري مستمر و حرفه

شناسی و عملکـرد مـؤثر نظـام آموزشـی در ایـن راسـتا توجـه          ي علم اطالعات و دانش  رشته
شناسـی بـه منظـور تربیـت نیـروي انسـانی         ي آموزش در علم اطالعـات و دانـش    شود. مسئله
هـاي    هـا و توانـایی    ز همـاهنگی میـان نیازهـاي جامعـه و بـازار کـار و صـالحیت       کارآمد و نی

کتابداران و متخصصان علم اطالعات امري ضروري است. به همـین منظـور، توجـه بـه امـر      
توانـد بـه     شناسی و انجام پژوهش در این حوزه می  ي علم اطالعات و دانش  آموزش در رشته

ي راهکارهایی بـراي مقابلـه بـا ایـن مشـکالت        و ارائه شناسایی مشکالت آموزشی این رشته
  کمک شایانی نماید.

هاي پژوهش بیانگر آن است که از دیدگاه اساتید و دانشـجویان دکتـري، محـور      یافته
اولویت سوم را در میان سایر محورها کسب کرده است. نتایج » مطالعات مربوط به کاربران«

) نیـز نشـان داد   2011) و سـیوکومرن و دیگـران (  2011)، رشما (2012هاي راهول (  پژوهش
تري انجام گرفتـه اسـت. نتـایج      هاي بیش  ي مطالعات مربوط به کاربران پژوهش  که در زمینه

) غیـر همسـو بـوده    1388هاي پژوهش اشرفی ریزي، کاظم پـور و پـاپی (    این پرسش با یافته
مطالعات کاربران در رشـته  ي   است، از این جهت که در این پژوهش مشخص شد که حوزه

  توجهی قرار گرفته است.  مورد بی
هـا و    ها، کاربران هستند و تمام تالش  هاي کتابخانه  که محور تمام فعالیت  با توجه به این

هاسـت و رضـایت کـاربران از خـدمات دریـافتی از ایـن         ها در راستاي تأمین نیـاز آن   فعالیت
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  پرداز ینیچ میدکتر رح/نژاد يفرزانه قناد/يدریدکتر غالمرضا ح

شود، لذا مطالعات مربوط بـه کـاربران     این سازمان تلقی میها، عامل اصلی موفقیت   کتابخانه
کـاربران   یـژه و بـه تعـداد کـاربران    عـواملی از قبیـل افـزایش    ارزش کاربردي فراوانی دارند.

هاي اطالعـاتی و ارتبـاطی و رشـد      فناوري ي  هاز یک سو و توسع تجربه کمآموزش ندیده و 
 اهمیت به دیگر، سوي ي خدمات به کاربران از  ها در ارائه  وب و اینترنت و کاربرد وسیع آن

کنـد بـا مطالعـه و پـژوهش در ایـن        کاربران افزوده است. این تحوالت ایجاب مـی  مطالعات
، هـا   بـا کسـب ایـن آگـاهی     وکاربران حاصل شـود  مشکالت  درك بهتري از نیازها وحوزه 

  شود.مفید و متناسب با نیاز کاربران فراهم خدمات ي   امکان ارائه
ها بیانگر آن است که چهارمین محوري که اسـاتید و دانشـجویان دکتـري      تحلیل داده

بـود  » شناسی  پژوهش در علم اطالعات و دانش«اند، محور  آن را مهم و در اولویت قرار داده
) و بلیسـنگر و فریـزر   2010هـاي بلسـینگر و ریکـاج (     هایی از پـژوهش   که این نتایج با بخش

هاي مطالعات اشرفی ریزي، کاظم پـور و    دارد. این در حالی است که یافته ) مطابقت2007(
ها نشان داد کـه    هاي این پرسش مغایرت دارد. چراکه نتایج این پژوهش  ) با یافته1388پاپی (

  ي پژوهش، خأل و کاستی وجود دارد.  در حوزه
سـی بـه منظـور    شنا  ي علـم اطالعـات و دانـش     دانشجویان، اساتید و پژوهشگران حوزه

هـاي    اول نیازمنـد آشـنایی بـا فراینـد پـژوهش، روش      درجه انجام پژوهش در این حوزه در 
هاي نگارشی و پژوهشی هستند. به این منظور، مطالعه در   مختلف انجام آن و تقویت مهارت

ــژوهش در علــم اطالعــات و دانــش  هــاي پژوهشــی   شناســی ســبب تقویــت مهــارت   بــاب پ
ي انجام پژوهش و درنتیجه رشد و تعالی جامعه   ران این رشته و توسعهدانشجویان و پژوهشگ

ي پـژوهش در ایـن حـوزه      چنین مطالعه در زمینه  شود. هم  و ارتقاء جایگاه رشته در جامعه می
هـاي صـورت گرفتـه در ایـن رشـته تـا چـه حـد در راسـتاي           روشن خواهد کرد که پژوهش

هـا در جهـت رفـع مشـکالت       هـاي ایـن پـژوهش     یافته اند و تا چه حد از  نیازهاي جامعه بوده
هـاي    هاي این حـوزه، مشـکالت و کاسـتی     شود. مطالعه و ارزیابی پژوهش  جامعه استفاده می
ي راهکارهـایی بـراي رفـع      ارائـه  در یـت درنهاهاي این حوزه را روشن و   موجود در پژوهش

  مشکالت موجود کمک خواهد کرد.
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» نیازهـا و رفتارهـاي اطالعـاتی   «حاضـر نشـان داد، محـور     طور که نتایج پژوهش  همان
هـاي ایـن پرسـش      اولویت پنجم را در میان سایر محورها به خود اختصاص داده است. یافتـه 

)، گـل پـاش   2015)، لئـو ( 2014هاي تیومـاال، جـارلین و واکـاري (     هایی از پژوهش  با بخش
ها حـاکی از آن بـود کـه      این پژوهش) همخوانی دارد. نتایج 2004) و ساراه و پیت (1394(

ي پژوهشگران ایـن رشـته در طـی      ي نیازها و رفتارهاي اطالعاتی، موضوع مورد عالقه  حوزه
هـاي    هاي مورد بررسی بوده است. این در حـالی اسـت کـه نتـایج ایـن پرسـش بـا یافتـه          سال

  ) غیر همسو بوده است.1993جارلین و واکاري (
کتابــداران و متخصصــان علـم اطالعــات، رفــع نیازهــاي  هــاي اصـلی    یکـی از رســالت 

توانند بـه ایـن     اطالعاتی کاربران است. کتابداران و متخصصان علم اطالعات در صورتی می
امر مهم دست یابند که اطالعات دقیقی از نیازها و رفتارهاي اطالعاتی مراجعان خود داشـته  

ر خصوص نیازها و رفتارهـاي اطالعـاتی   کند که مطالعات دقیقی د  باشند. این امر ایجاب می
تـرین زمـان و     توان انتظار داشت که با صرف کـم   کاربران صورت گیرد. در این صورت می

تــرین هزینــه، نیازهــاي واقعــی و مســائل و مشــکالت کــاربران در بازیــابی و اســتفاده از   کــم
ي   عـاتی و مطالعـه  ها پرداختـه شـود. شناسـایی نیازهـاي اطال      اطالعات، شناسایی و به رفع آن

ي علم اطالعـات    رفتارهاي اطالعاتی کاربران همواره یکی از موضوعات پژوهشی در حوزه
ي اطالعـاتی امـروز و تحـوالت      زیرا تحت تأثیر تغییـرات جامعـه  ؛ شناسی بوده است  و دانش

  ست.ناشی از فناوري اطالعات، نیازها و رفتارهاي اطالعاتی کاربران همواره در حال تغییر ا
هـاي مجـازي ششـمین      نشـان داد کـه محـور کتابخانـه     شده يگردآورهاي   حلیل دادهت

ــایج پــژوهش   اولویــت را از دیــدگاه جامعــه هــاي   ي مــورد بررســی کســب کــرده اســت. نت
) و وزیرپور کشـمیري، سـه دهـی و    2015)، شاو، ژنگ و لی (2011سیوکومرن و دیگران (

منـدي پژوهشـگران بـه موضـوع      ش بیـانگر عالقـه  ) نیز مانند نتـایج ایـن پرسـ   1389صابري (
  هاي مجازي بوده است.  کتابخانه

هاي اطالعاتی و ارتبـاطی، انتقـال و     امروزه تحت تأثیر تحوالت ناشی از ظهور فناوري
تري برخوردار شده است. همین امر سـبب    ي اطالعات روزآمد و جدید از اهمیت بیش  ارائه
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هایی که دارنـد،    ر سنتی به دلیل وجود مشکالت و محدودیتهاي با ساختا  شده که کتابخانه
ي خدمات روزآمد به کاربران با نیازها و انتظـارات مختلـف بـه      نتوانند نقش خود را در ارائه

هاي سـنتی    هاي مجازي نسبت به کتابخانه  بنابراین گرایش به سمت کتابخانه؛ خوبی ایفا کنند
هـاي سـنتی     هاي کتابخانه  هاي مجازي بسیاري از محدودیت  زیرا کتابخانه؛ تر شده است  بیش

گیـرد، امکـان     تري در اختیار کاربران قرار مـی   را ندارند؛ اطالعات با سرعت و سهولت بیش
زمـان چنـدین کـاربر از خـدمات وجـود        ي هـم   ي اطالعات و امکان استفاده  بازیابی و ذخیره

تـر و بـه صـورت کارآمـدتري       ران با سرعت بیشي خدمات به کارب  کلی ارائه طور بهدارد و 
هاي مجازي سبب گردیده که این حوزه به عنوان یکی از   گیرد. مزایاي کتابخانه  صورت می

ي علم اطالعـات و    هاي اخیر مورد توجه پژوهشگران حوزه  محورهاي پژوهشی مهم در دهه
  شناسی قرار گیرد.  دانش

توسـط اسـاتید و دانشـجویان     شده نییتعهاي پژوهشی  آیا میان اولویت. 3
هـا رابطـه و همبسـتگی وجـود       هاي تخصصی و پژوهشی آن  دکتري و حوزه

  دارد؟
هاي تخصصی و پژوهشی اساتید و دانشـجویان    در ابتدا به اطالعات توصیفی مربوط به حوزه

  آورده شده است. 2شود که نتایج آن در جدول   دکتري پرداخته می
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 هاي تخصصی و پژوهشی اساتید و دانشجویان دکتري  انحراف معیار حوزه. میانگین و 2جدول 

  انحراف معیار  میانگین  هاي تخصصی و پژوهشی  حوزه
  22/18  66/396  سنجی، مدیریت اطالعات، مدیریت دانش  علم

  5/23  22/389  سنجی، سازماندهی و بازیابی اطالعات  علم
  37/19  35/426  بازیابی اطالعاتمنابع و خدمات اطالعاتی، سازماندهی و 

سازماندهی و بازیابی اطالعات، رفتار اطالعاتی، مدیریت منابع 
  اطالعاتی

87/368  61/26  

  01/17  66/434  فناوري اطالعات، سازماندهی و بازیابی اطالعات
  27/24  25/367  هاي مجازي  فناوري اطالعات، مدیریت دانش، کتابخانه

  5/10  5/402  کتابخانه سنجی، مدیریت  آموزش، علم
  7/63  348  ها  ها و مدیریت آن  فناوري اطالعات، کتابخانه

  55/49  75/404  بازیابی اطالعات، مدیریت کتابخانه، مدیریت دانش
  11/50  6/413  مدیریت کتابخانه، مدیریت دانش، رفتار اطالعاتی

  5/65  5/443  مجازيهاي   هاي اطالعاتی، تعامل انسان و اطالعات، کتابخانه  نظام
  69/24  5/381  رفتار اطالعاتی، تعامل انسان و اطالعات

  36/18  66/424  سنجی، رفتار اطالعاتی  علم
  1/36  33/413  سنجی، کارآفرینی  سواد اطالعاتی، علم
  96/58  423  سنجی، مدیریت دانش  مبانی علم اطالعات، علم

  0  434  اطالعاتتعامل انسان و اطالعات، سازماندهی و بازیابی 
  23/34  5/415  هاي اطالعاتی، فناوري  مدیریت دانش، نظام
  99/18  44/410  سنجی، مدیریت دانش  اقتصاد اطالعات، علم

  8  444  سنجی، پژوهش  تعامل انسان و اطالعات، علم
  27/42  75/407  هاي مجازي  نگري، کتابخانه  آینده

  100  112  مجموع

  
شـده توسـط    هـاي پژوهشـی تعیـین     همبسـتگی میـان اولویـت   به منظور بررسی رابطه و 

هـا، از ضـریب همبسـتگی      هاي پژوهشی و تخصصی آن  اساتید و دانشجویان دکتري و حوزه
  آمده است. 3پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول 
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دانشجویان  هاي تخصصی اساتید و  هاي پژوهشی و حوزه  . نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین اولویت3جدول 
 دکتري

  هاي پژوهشی)  بین (اولویت  متغیرهاي پیش
  هاي تخصصی و پژوهشی)  متغیر مالك (حوزه

تعداد 
  ها آزمودنی

  داري سطح معنی  ضریب همبستگی

  71/0  035/0  112  شناسی  آموزش در علم اطالعات و دانش
  62/0  04/0  112  شناسی  پژوهش در علم اطالعات و دانش

  9/0  01/0  112  فناوري اطالعات
  83/0  -02/0  112  سواد اطالعاتی

  02/0  212/0*  112  شناسی  کارآفرینی در علم اطالعات و دانش
  13/0  143/0  112  پژوهی  نگري و آینده  آینده

  309/0  -07/0  112  مدیریت منابع اطالعاتی
  04/0  -194/0*  112  سازماندهی و بازیابی اطالعات

  49/0  06/0  112  هاي مجازي  کتابخانه
  72/0  -03/0  112  ي اطالعاتی  جامعه

  84/0  01/0  112  مدیریت اطالعات
  93/0  008/0  112  مدیریت دانش
  05/0  18/0  112  اقتصاد اطالعات

  05/0  18/0  112  نیازها و رفتارهاي اطالعاتی
ابعاد نظري و شناختی علم اطالعات و 

  شناسی دانش
112  11/0  24/0  

  63/0  04/0  112  سنجی  سنجی و وب  سنجی، اطالع  علم
  04/0  19/0*  112  تعامل انسان و اطالعات

  32/0  09/0  112  هاي اطالعاتی  نظام
  29/0  1/0  112  ها  ها و مدیریت آن  مطالعات مربوط به کتابخانه

  33/0  -09/0  112  منابع و خدمات اطالعاتی
  21/0  11/0  112  مطالعات مربوط به کتابداران

  05/0  17/0  112  مربوط به کاربرانمطالعات 
  38/0  08/0  112  کل
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 شـده  تعیـین هـاي پژوهشـی     حاکی از آن اسـت کـه از بـین اولویـت     3هاي جدول   داده
کـارآفرینی در علـم اطالعـات و    «محـور   3توسط اساتید و دانشجویان دکتـري، فقـط میـان    

هـاي    و حـوزه » اطالعـات  تعامل انسـان و «و » سازماندهی و بازیابی اطالعات«، »شناسی  دانش
پژوهشی و تخصصی اساتید و دانشجویان رابطه و همبستگی مشاهده شده است. موضـوعات  

ي علم اطالعـات    در حوزه روز بهو تعامل انسان و اطالعات از موضوعات تازه و  ینیکارآفر
شناســی بــوده کــه داراي کاربردهــاي فراوانــی در ایــن رشــته هســتند. ســازماندهی    و دانــش

هـاي اصـلی کتابـداران و متخصصـان علـم اطالعـات بـوده و          عات نیز یکـی از رسـالت  اطال
شناسـی ایفـا کـرده اسـت. گفتنـی        ي علم اطالعـات و دانـش    همواره نقشی محوري در رشته

است که بخش زیادي از این رشته به مبحث سازماندهی و بازیابی اطالعات اختصاص یافتـه  
انـد و بـدین     لعه نسبت به این موضـوعات عالقـه نشـان داده   ي مورد مطا  بنابراین جامعه؛ است

 شـده  تعیـین هـاي پژوهشـی     هاي تخصصی اسـاتید و دانشـجویان و اولویـت     ترتیب بین حوزه
 ها رابطه و همبستگی مشاهده شده است.  توسط آن

  گیري  بحث و نتیجه
خصـص، منـابع   انسـانی مت  نیـروي هاي اصولی در هر رشته، داشتن   نخستین گام براي پژوهش

هاي پژوهشی از سـوي دیگـر اسـت. اگـر       مالی و امکانات دیگر از یک سو و تعیین اولویت
تري را براي انجـام    دقیق و مناسب تعیین شود، امکان بیش طور بههاي پژوهشی رشته   اولویت

هـا بـه صـورت      از نتـایج پـژوهش   یجـه درنتآورد و   مطلوب سایر مراحل پژوهش فـراهم مـی  
شناسی نیز از ایـن امـر     ي علم اطالعات و دانش  کارآمدتر استفاده خواهد شد. رشتهمؤثرتر و 

ي علـم    هـاي پژوهشـی در رشـته     مستثنی نیست. در پژوهش حاضر، در راستاي تعیین اولویت
تـرین موضـوعات پژوهشـی رشـته شناسـایی و در        شناسی، فهرستی از مهـم  اطالعات و دانش

هـاي    ها، موضوعاتی که براي پژوهش  قرار گرفت تا از میان آني مورد بررسی   اختیار جامعه
  تري دارند، مشخص شوند.  آینده اولویت بیش
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تـرین محورهـاي پژوهشـی      هاي پژوهش حاکی از آن است که مهـم   کلی، یافته طور به
آمـوزش در علـم اطالعـات و    «، »فنـاوري اطالعـات  «شناسی شامل  در علم اطالعات و دانش

، »شناسـی   پژوهش در علم اطالعـات و دانـش  «، »مطالعات مربوط به کاربران«، »شناسی  دانش
ي قابـل توجـه در ایـن      هسـتند. نکتـه  » هاي مجازي  کتابخانه«و » نیازها و رفتارهاي اطالعاتی«

ي علـم    تـرین موضـوعات رشـته     ي مورد مطالعـه، مهـم    پژوهش این بود که از دیدگاه جامعه
هـاي    سی، موضوعات تازه و کاربردي و موضوعات مـرتبط بـا فنـاوري   شنا اطالعات و دانش

هـاي آینـده در ایـن رشـته داراي       براي انجام پژوهش درنتیجهاطالعاتی و ارتباطی هستند که 
هـاي اخیـر    تواند ناشی از تحوالتی که در طی سال  تري خواهند بود. این امر می  اولویت بیش

هـاي    تغییر عنوان رشته و تا حدودي تغییر سرفصـل  ملهازجدر این رشته به وجود آمده است 
تـر    آن محتواي رشته، تحوالت ناشی از ورود فناوري به رشته و حرکت بـیش  تبع بهدرسی و 

ي مـورد بررسـی،     جامعـه  کهشدن باشد. این در حالی است  اي رشته میاناین حوزه به سمت 
و » منـابع و خـدمات اطالعـاتی   « و» مـدیریت منـابع اطالعـاتی   «موضوعات سنتی رشته شامل 

سـهم کـم مطالعـات نظـري در      با وجـود اند.   تر ارزیابی کرده  اهمیت  موضوعات نظري را کم
تـر در ایـن حـوزه، اهمیـت ایـن        شناسی و نیاز به پژوهش بیش ي علم اطالعات و دانش  رشته

دسترسـی  ي پژوهش بسـیار کـم ارزیـابی شـده اسـت. بـا توجـه بـه           مباحث از دیدگاه جامعه
هــاي فشــرده و  هــاي اطالعــاتی دیگــر نظیــر لــوح   هــاي وب و محمــل  اطالعــات در محــیط

هـا بـراي اسـتفاده از منـابع چـاپی و نیـاز         هاي اطالعاتی پیوسـته، مراجعـه بـه کتابخانـه      پایگاه
رسانان کاهش یافته است. بـه ایـن ترتیـب نیـاز بـه موضـوعات         کاربران به کتابداران و اطالع

تـر ارزیـابی شـده      ي مورد مطالعه کـم   وعات مبتنی بر کتابخانه از دیدگاه جامعهسنتی و موض
 است.
 بـا  رشـته  پژوهشـگران  کـه  اسـت  امیـد  پـژوهش  این از آمده دست به نتایج به توجه با
پژوهش در است، شده این رشته شدن متحول باعث که جدیدي هايفناوري ظهور به توجه
 هـاي پیشـرفت  بـا  همگـام  و جامعـه  نیـاز  بـا  متناسـب  که توجه کنند موضوعاتی به خود هاي

 نسـبت  کـه  شودمی میسر زمانی امر این. باشد شناسی دانش و اطالعات علم حوزه در فناوري
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ریـزي    برنامه هرگونه، درواقع. شود اقدام رشته در پژوهشی هاياولویت يارائه و شناسایی به
شناسـی بـه منظـور هدفمنـد کـردن        اطالعـات و دانـش  ي علـم    ي پژوهش در حوزه  در زمینه

صـورت   درهاي پژوهشی این رشـته اسـت.     ها، مستلزم شناسایی اولویت  موضوعات پژوهش
تـوان انتظـار داشـت کـه       شناسـی، مـی    پژوهشی در علم اطالعات و دانـش  هاياولویت تعیین

ها بـا    باشند، انجام پژوهش تري    تر و منطقی  هاي روشن گیري هاي آینده داراي جهت  پژوهش
هـاي   نتـایج و یافتـه   یريکـارگ  بـه تري همراه باشد، بسـتر الزم بـراي    خالقیت و نوآوري بیش

هـا و انجـام     کـاري   تـر شـاهد دوبـاره     ي پـژوهش کـم    پژوهش در جامعه فراهم شود و عرصه
  هاي غیرضروري باشد.  پژوهش

  پیشنهادهاي کاربردي پژوهش
هـاي مختلـف     شناسـی دانشـگاه    ي علم اطالعات و دانش  شتههاي آموزش ر  به گروه .1

فهرسـت موضـوعات و عنـاوین     هرسـال در ارتبـاط بـوده و    بـاهم شود کـه    کشور توصیه می
ها جلوگیري به عمـل    کاري  هاي آن سال را براي یکدیگر ارسال نمایند تا از دوباره نامه پایان
  آید.

هـاي مختلـف     شناسـی دانشـگاه    دانـش هاي آموزش رشته علم اطالعـات و    به گروه .2
ي   نامــه  شـود کـه موضــوعاتی را بـراي انجـام کارهـاي پژوهشـی و پایـان         کشـور توصـیه مـی   

یـا اصـالً کـار نشـده اسـت و       کارشـده تـر    دانشجویان تصویب نمایند کـه در آن حـوزه کـم   
زه و استادان راهنما و مشاور نیـز موضـوعاتی را بـه دانشـجویان خـود پیشـنهاد دهنـد کـه تـا         

  کاربردي باشند.
 پژوهشـی  هاي  ها و سایر مراکز اطالعاتی، نیازها و اولویت  شود کتابخانه  پیشنهاد می .3
تـا   نماینـد  اعـالم  شناسـی   دانـش  و علم اطالعـات  هاي آموزش رشته  گروه به و تعیین را خود

گیـرد  ها براي پژوهشگران این رشته در آینده قرار   اساس کمک به انتخاب موضوع پژوهش
  .شود نیز رفع ها  کتابخانه پژوهشی نیازهاي و
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  هاي آینده  پیشنهادهایی براي پژوهش
ي علـم    هـاي رشـته    نامـه   ي موضوعات مجالت یـا پایـان    پژوهشی در راستاي مقایسه .1

هاي پژوهشی شناسایی شده در پژوهش حاضـر صـورت    شناسی با اولویت  اطالعات و دانش
هـاي ایـن رشـته در      نامـه   حد موضـوعات مجـالت یـا پایـان    گیرد تا مشخص گردد که تا چه 

  است. شده تعیینهاي پژوهشی   راستاي اولویت
هر یک از محورهاي پژوهشی مورد بحث در پژوهش حاضر این قابلیـت را دارنـد    .2

شود کـه هـر یـک از محورهـاي       که موضوع پژوهشی جداگانه باشند. از این رو پیشنهاد می
ی موضوعات اساسی در این محورها به صـورت مسـتقل و مفصـل    پژوهشی به منظور شناسای

  مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.
هـاي ایرانـی بـا      نامـه   ي موضوعات مجالت یا پایـان   هایی در راستاي مقایسه  پژوهش .3

هـا و    هـاي خـارجی انجـام گیـرد تـا بـه ایـن ترتیـب شـکاف           نامه موضوعات مجالت یا پایان
تـر در    داخلی روشن شود و توجه بیشـتري بـه موضـوعات روزآمـد     هاي  هاي پژوهش  کاستی

 رشته صورت گیرد.
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