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Abstract 
Objectives: This research aims to identify and analyze the relationship between the field of 

knowledge and information science with the problems of Kermanshah province from the 

professors' and graduates' viewpoints of this field. 
Methods: The research approach is qualitative. Data analysis is done with the qualitative 

content analysis method. The studied samples were selected by purposive sampling method. 

Finally, 20 professors and graduates of the knowledge and information science field were 
interviewed. 

Results: The responses were categorized into three axes. The first axis was the knowledge 

and information science field and its dimensions, in which the interviewees' definitions of 
information were more in line with the traditional, engineering, and mathematical views and 

system-oriented approaches to information. information issues also were introduced mostly 

around books and libraries. The interviewees' opinions in the second axis, regarding 
Kermanshah province and its issues, were to have agricultural and tourism capacity for 

Kermanshah province which not using these capacities was introduced as one of the important 

issues of the province. The relationship between the knowledge and information science field 
and Kermanshah province and its issues were discussed in the third axis. Professors and experts 

emphasized on lack of applying of specialists' opinions of knowledge and information science 

field to solve the problems of the province. 

Results: The knowledge and information science field should be reviewed systematically 

and methodically in all aspects of identity, education, research, entrepreneurship, and foresight, 

considering the three important elements of depth, comprehensiveness, and modernity. 
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In the development planning for the province, each area presents plans and programs in 

different formats, but in this planning, the information aspect has been neglected; and the 

professors and graduates of the knowledge and information science field do not have a plan and 
strategy in mind in a codified and coherent way. 

 

Keywords: Knowledge and Information Science, Information Issues, Kermanshah, 

Qualitative Content Analysis. 
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 چکیده

با مسائل استان کرمانشاه  یشناس  ل نسبت حوزه علم اطالعات و دانشیو تحل ییهدف پژوهش حاضر شناسا هدف:
 ن حوزه است. یآموختگان ا  ه استادان و دانشدگایاز د

ها با روش تحلیل محتوای کیفی انجام شده است. نمونه   ل دادهیه و تحلیرویکرد پژوهش کیفی بوده و تجز :  روش
آموختگان حوزه علم   تن از استادان و دانش 22هدفمند انتخاب شدند. در نهایت  یریگ  مورد مطالعه با روش نمونه

 مورد مصاحبه قرار گرفتند. یشناس  دانشاطالعات و 

بندی شد، محور اول، حوزه علم اطالعات و   آموختگان در سه محور دسته  پاسخ استادان و دانش ها: یافته
 شوندگان از اطالعات، بیشتر در تناظر با نگاه سنّتی، مهندسی  شناسی و ابعاد آن بود، که در آن تعاریف مصاحبه  دانش

ها بیشتر حول محور کتاب و کتابخانه  مدار به اطالعات بود و مسائل اطالعاتی از جانب آن  د نظامو ریاضی و رویکر
 معرفی شد.

                                                           
شناسی   اطالعات و دانش  ل نسبت حوزه علم یشناسایی و تحلنامه کارشناسی ارشد الهه آزادی حاجی آبادی، با عنوان:  پایان پژوهش حاضر برگرفته از:. 1

، استاد راهنما: غالمرضا حیدری، استاد مشاور: محمدعلی فرهادی، ارائه شده در ان این حوزهآموختگ  با مسائل استان کرمانشاه از دیدگاه استادان و دانش
 باشد.  می 1311شناسی، دانشگاه رازی کرمانشاه، در سال   گروه علم اطالعات و دانش

ل نسبت حوزه علم اطالعات و یتحل(. شناسایی و 1041آبادی، الهه؛ حیدری، غالمرضا؛ فرهادی، محمدعلی ) آزادی حاجی استناد به این مقاله:
 .381-312(، ص3)8، علوم و فنون مدیریت اطالعاتآموختگان این حوزه.   شناسی با مسائل استان کرمانشاه از دیدگاه استادان و دانش  دانش

DOI: 10.22091/stim.2021.6869.1570 

 60/02/0000: انتشارتاری    خ  ؛  02/01/0000 تاری    خ پذیرش:  ؛  60/00/0000تاری    خ اصالح:  ؛  61/02/0000 تاری    خ دریافت: 

 :  دانشگاه قم ناشر
نویسندگان.  ©



 1101، 3شامره ، 8دوره ، علوم و فنون مدیریت اطالعات 211

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

 
 /h

ttp
://stim

.q
o

m
.ac.ir 

شوندگان در محور دوم، در مورد استان کرمانشاه و مسائل آن، داشتن ظرفیت کشاورزی و گردشگری   نظر مصاحبه
ز مسائل مهم استان معرفی شد. در مورد ربط حوزه علم ها ا  برای استان کرمانشاه بود و استفاده نکردن از این ظرفیت

شناسی با استان کرمانشاه و مسائل آن در محور سوم بحث گردید و استادان و کارشناسان بیشتر بر عدم   اطالعات و دانش
 د.شناسی برای حل مسائل استان تأکید داشتن  استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان حوزه علم اطالعات و دانش

مند و روشمند در تمام ابعاد هویت، آموزش،  ای نظام  شناسی باید به گونه  حوزه علم اطالعات و دانش گیری:  نتیجه
نگری با توجه به سه عنصر مهم عمق، جامعیت و روزآمدی، مورد بازنگری قرار گیرد. در   پژوهش و کارآفرینی و آینده

دهد،   های مختلف ارائه می  ای را در قالب  شود، هر حوزه طرح و برنامه  انجام میهایی که برای توسعه در استان   ریزی  برنامه
آموختگان حوزه علم اطالعات و   ریزی نگاه اطالعاتی مورد غفلت واقع شده و استادان و دانش  اما در این برنامه

 شناسی به صورت مدون و منسجم برنامه و طرحی را در ذهن ندارند.  دانش

 

 ، مسائل اطالعاتی، کرمانشاه، تحلیل محتوای کیفی.یشناس  علم اطالعات و دانش ا:ه کلیدواژه
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 مقدمه . 1

ها بیانگر گذر از مراحل سّنتی و اولیه و قدم نهادن به   سیر تحوالت پارادایمی جوامع و دانشگاه
بشری از در مراحل اطالعاتی و دانشی و رسیدن به پارادایم اطالعات و دانش در جامعه است. جوامع 

فرایند گذر از مراحل سّنتی و کشاورزی به مراحل صنعتی و فراصنعتی و خدماتی رسیدند و اکنون به 
اند. هرچند ممکن است تمام جوامع به خوبی این مراحل را طی   جوامع اطالعاتی و دانشی قدم نهاده

ای تا حد   باطات شبکهنکرده باشند، اما به هر حال جریان جهانی تحوالت اطالعاتی، دانشی و ارت
( بیان ۴3۸۹طور که آذر و ذاکر حسینی )  گیر و جهانی کرده است. همان  زیادی این مسئله را همه

های آموزش، پژوهش و کارآفرینی بوده   ها نیز بیانگر عبور از گفتمان  دارند، سیر تحول در دانشگاه  می
 بت دانشگاه با جامعه رسیده است.که در نهایت به ایده مسئولیت اجتماعی در دانشگاه و نس

با اهمیت در مورد این گذر و تحوالت، نزدیک شدن جامعه و دانشگاه به گفتمان اطالعات و   نکته
عطف تمامی تحوالت فوق خواهد شد و پیرو آن همه امور و علوم   دانش است؛ گفتمانی که نقطه
حوزه علم اطالعات و ( در تعریف ۴3۸۱گیرند. سقائی طلب ) حول این گفتمان شکل می

های   ها و گرایش  شناسی به عنوان یکی از حوزه شناسی معتقد است که علم اطالعات و دانش  دانش
علوم اجتماعی و انسانی، تاکنون در جهت اعتالی فرهنگ کتاب و کتابخوانی تالش کرده و امروزه 

اوری دارد، با ارائه بروندادهای توانایی آن را دارد که به واسطه ارتباطی که با اطالعات، دانش و فن
های سّنتی کتاب و کتابخانه رهانیده و تالش کند رسالت خود   علمی کارا و مؤثر، خود را از چارچوب

                                                      را در جامعه امروز به همگان اثبات کند و زمینه توسعه اطالعاتی و دانشی را در جامعه فراهم آورد.
رو هستند، استان کرمانشاه با  از سوی دیگر، جوامع ملی و محلی با مسائل مختلفی روبه

( در میانه ضلع غربی 139۱نفری )براساس سرشماری نفوس و مسکن سال  1945227جمعیت 
شهرستان است، استان کرمانشاه در تمام ابعاد فرهنگی، سیاسی،  ۴۱کشور قرار دارد و دارای 

رو بوده که نیازمند شناسایی، درک  ها و مسائلی روبه اطالعاتی و محیط زیست با چالش اجتماعی،
              جویی از جانب متخصصان هر حوزه است.  و چاره

ن موضوع که بتوان از نتایج آن استفاده کرد، یبا ا یکه انجام شد، پژوهش یا  هیدر مطالعات اول
انجام شده  یاطالعات در مورد اطالعات و تأثیر آن بر جامعه یارینشد، البته مطالعات بس یابیباز

ها ارائه شده است، نمونه اول، پژوهشی با عنوان   است، که در ادامه نتایج دو نمونه از این پژوهش
های   ( بوده که یافته۴3۸0)طالقانی و همکاران، « اطالعاتی و اثرات آن بر انسجام اجتماعی  جامعه»

تکنولوژیک،  -  کرده است: جوامع مختلف تحت تأثیر تحوالت بسیار عظیم علمیخود را، چنین بیان 
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ای است که ساختار آن   به سمت جامعه اطالعاتی در حال حرکت هستند. جامعه اطالعاتی، جامعه
متأثر از فناوری باشد. معیارهایی همچون فناوری، مشاغل اطالعاتی، جغرافیا، فرهنگ، فراگیری 

اند. در جامعه اطالعاتی، جوامع با   شدن در ایجاد جامعه اطالعاتی مؤثر بوده ها و جهانی  رسانه
شکنی نهادهایی مانند  های جدید، تمایزپذیری و شالوده هایی چون نابرابری اجتماعی، هویت  چالش

زیستی جهانی،   هایی چون نقش اینترنت در پژوهش، خالقیت و علم، تعامل و هم  دولت و فرصت
ها، انسجام اجتماعی در جامعه   اند. به علت وجود این چالش  رو شده ای روبه  بین سیاره هویت سّیال و

              اطالعاتی به خصوص در کشورهای در حال توسعه مانند ایران متزلزل شده است.
( آمده ۴3۸6)عقیلی و یعقوبی، « و توسعه یجامعه اطالعات»در نمونه دوم پژوهشی با عنوان 

د یبه پد یو اطالعات یارتباط یها  یسعه، موتور حرکت جوامع است. گسترش فناوراست که تو
ان است. ید، همچنان نمایت جدیمنجر شده و لزوم توسعه در وضع یآمدن جامعه اطالعات

از اینترنت و  یمند  مورد نیاز بهره یها  ابداع و تقویت زیرساخت یدر حال توسعه باید برا یکشورها
و صرف بودجه در این مسیر، فاصله  یگذار  جامعه اطالعاتی بکوشند و با سیاستآن در  یکاربردها

نیافتگی در   از آنچه به عنوان توسعه یا  پیشرفته کاهش دهند. بخش عمده یخود را با کشورها
، یجنسیتی و مسائل زنان، سلطه زبان انحصار یها  وضعیت فعلی مطرح است، ناظر بر شکاف

یابد و  می یتوسعه کشورها تسّر  یو معنو یی است که بر سایر ابعاد مادفقر محتوا و شکاف دانش
به دنبال دارد. با پیشرفت گسترده جامعه اطالعاتی، لزوم این  یبار  افزایش آن ابعاد فاجعه

، بیش از پیش مشهود است. بنابراین، کشورهایی که از نظر در یا  ها در روند توسعه  یگذار سیاست
قانونی، قضایی و ملی  یها  اند، باید در گام نخست زمینه  ، فقیر محسوب شدهیراختیار داشتن فناو

، مشارکت و دسترسی به اطالعات فراهم سازند تا از انحصار این یگذار  سرمایه یخود را برا
 شود. یطرفه شدن دادوستد جهانی اطالعات جلوگیر  ها و یک  یفناور

شناسی راهبردی   ان کرمانشاه، با استناد به برنامه مسئلهنکته قابل تأمل در جامعه ما، به ویژه است
 یها  از مفهوم اطالعات و حوزه ین است که درك درستی( ا۴3۸۱توسعه در استان کرمانشاه )فتاحی،

ران و البته یگ  میاز مسئوالن و تصم یاریکه در باور بس یمرتبط با آن در اذهان وجود ندارد. تصور غلط
مات و یشناسند و در تصم  یکنند اطالعات را م  ین است که آنها فکر میا وجود دارد، یمردم عاد

انجام شده است.  یواقع یاز اطالعات به معنا یور کنند و بهره  یخود از آن استفاده م یها  یزیر  برنامه
 د: اگر از اطالعات به معنا و مفهوم درستیتوان به چالش کش  یك سؤال مین باور و تصور را با یاما ا

که  یتوسعه استان یزیر ها به طور اخص، برنامه  یزیر  از برنامه یاریآن استفاده شده است، چرا در بس
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 یهمچون برنامه و راهکارها یشده است، برنامه و راهکاری اطالعات یاستان کرمانشاه طراح یبرا
را به  یناطالعات وجود ندارد؟ چرا ستو ی، برایو کشاورز ی، اجتماعی، فرهنگیاسی، سیاقتصاد

ت یار با اهمیاند؟ تولید اطالعات برای پایش روندها بس  آن ارائه نداده یو راهکارها یبرنامه اطالعات
است، اما بوروکراسی ما فهمی از اهمیت اطالعات ندارد، با توجه به پیشرفت جوامع و اطالعاتی 

ای رفع مسائل اطالعاتی، ای منسجم بر  شدن آن و روبرو شدن با مسائل اطالعاتی، چرا هنوز برنامه
توسط مسئولین و کارشناسان ارائه نشده است؟ اطالعات در عصر حاضر به عنوان محور و مدار امور 

 بوده و پژوهش حاضر درصدد کاوش اهمیت اطالعات در جامعه است.
 با توجه به موارد گفته شده، دو پرسش اصلی این پژوهش، بدین صورت بیان شده است:

شناسی با مسائل استان   مفهوم جامعه اطالعاتی، ربط حوزه علم اطالعات و دانشبا توجه به ( ۴
 آموختگان این حوزه چیست؟  کرمانشاه، از دیدگاه استادان و دانش

علم   آموختگان حوزه های اطالعاتی که به صورت بالفعل از جانب استادان و دانش فعالیت( 6
                                                     انجام شده است، بیشتر در کدام مقوالت است؟شناسی برای استان کرمانشاه  اطالعات و دانش

 مبانی نظری پژوهش. 2

های متفاوتی درباره اطالعات وجود دارد، برای درک بهتر این مفهوم باید به   تعاریف و دیدگاه
زه علم اطالعات و بررسی ابعاد آن با موضوع پژوهش حاضر پرداخت. شناخت بهتر حو

های شناختی و ابعاد نظری و عملی این حوزه است، این ابعاد به   شناسی نیازمند درک چالش دانش
نگری   شوند: هویت، آموزش، پژوهش و کارآفرینی و آینده  صورت تئوری در چند محور خالصه می

شناسی   عات و دانش. در ادامه به تفصیل این ابعاد با محوریت حوزه علم اطال  (۴3۹۸)حیدری، 
 توصیف شده است:

 پیشینه تاریخی که علمی ای  حوزه کتابداری، شناسی:  الف( )هویت( حوزه علم اطالعات و دانش

 و فکری تالش و نیاز آن مایه اصلیو درون دارد کره خاکی روی بر انسان تمدن قدمت به طوالنی
 و اطالعات علم به کشور داخل در اخیراً  و مرتبه تغییر یافته چندین است، عنوان رشته، انسان علمی
 در ریشه و گرفته شکل جدید ای  ایده بیان برای عنوان در یتغییر هر است. شده تبدیل شناسی  دانش

 شرایط تبیین و توصیف و محیط با بیشتر سازگاری ایجاد با هدف تغییرات این دارد. گوناگونی مسائل

اطالعات و دانش همواره هسته اصلی این  است. گرفته موضوعی صورت قلمرو موجود مسائل و
 تحولی، هر با متناسب رشته در تحوالت دانشی انسان، در دسترس بوده است. متخصصان این حوزه
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 به علوم سایر با رابطه آن و حوزه کارکرد و ماهیت، هویت فلسفه، بیشتر درك برای را الزم بسترسازی

 (.۴3۸۱اند )جاللی دیزجی،   ردهفراهم آو سازنده و پایدار ارتباطی منظور
ها متولیان اصلی   در دنیای کنونی، دانشگاه شناسی:  ب( آموزش در حوزه علم اطالعات و دانش

های علمی و تخصصی هستند؛ اما مسئله   های آموزشی برای تربیت نیروی انسانی در رشته  برنامه
های   ، از آهنگ دگرگونی در برنامههای عرصه شغلی  اینجاست که معمواًل آهنگ تغییر رشد نوآوری

(. از ۴3۹۱شوند )حری،   هایی دچار می  های دریافتی اغلب به خالء  تر است و آموزش  آموزشی سریع
های آموزشی، به منظور  ریزی برای بازنگری و روزآمدسازی برنامه  رو، پیگیری مداوم فرآیند برنامه  این

رسد. گفتنی است، هماهنگی با بازار کار و   ه نظر میها، ضروری ب  تکمیل رسالت اصلی دانشگاه
های آموزشی و علمی نیست، بلکه   نیازهای زمانی و مقطعی، تنها دلیل لزوم بازنگری در برنامه

های   جانبه در طول زمان، ضرورت هماهنگی با تحوالت و پارادایم تحوالت فضایی، محیطی و همه
های علمی، گسترش و تعمیق   های حوزه  ابعاد و مقوله سازی و پیوستگی  علمی و ضرورت یکپارچه

های بازنگری و   فرهنگ پژوهش، ایجاد روحیه خالق و تفکر انتقادی، ابعاد دیگری از ضرورت
 (.۴3۹۸ها و ساختارهای علمی و به ویژه آموزشی است )حیدری،   بازاندیشی در نظام

علم اطالعات  حوزه در موجود متون بررسی شناسی:  ج( پژوهش در حوزه علم اطالعات و دانش
 و حوزه علم اطالعات در هایی که  همه پژوهش حاضر، در حال که دهد  می نشان شناسی و دانش

 صورت به ها  ازپژوهش یتعداد برخوردار نیستند. الزم کارایی از گیرند،  می صورت شناسی  دانش

 ها  از پژوهش ینیستند. تعداد جامعه یمتناسب با نیازها و گیرند  می انجام پراکنده ناهماهنگ و

 شود.  نمی استفاده مشکالت جامعه ها در جهت رفع  آن یها  یافته و نتایج از و نبوده یکاربرد

 ،یکاربرد و مناسب موضوع یافتن در پژوهشگران از ناتوانی ها،  پژوهش از یشمار بودن یتکرار
 دچار حوزه این پژوهش در قلمرو اخیر، دهه چند در رسد  نظر می به رو،  این از دارد. حکایت

 (.۴3۸2است )حیدری و همکاران،  بوده هایی  کاستی
 که دلیل این به کارآفرینی شناسی:  نگری در حوزه علم اطالعات و دانش  د( کارآفرینی و آینده

 نیز و شود  می اقتصادی باعث رشد و دهد  می سوق مبتکرانه و تکنیکی تغییرات سمت به را جامعه

 در کارآفرینی .است حائز اهمیت کند، می تبدیل جدید محصوالت و خدمات به را جدید دانش

 این آموختگان  بین دانش بیکاری در کاهش شغل و ایجاد به تواند  می شناسی دانش و اطالعات علم

 های  مهارت که شود  می محقق آموختگانی  دانش سایه تربیت در تنها مهم شود. این منجر رشته

 در دانشجو پذیرش فعلی ظرفیت بین تناسب عدم زیرا باشند، کرده کسب را برای کارآفرینی مالز
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اشتغال  و کاریابی در التحصیالن  فارغ نبودن موفق عامل ترین مهم کار، بازار آتی نیازهای دانشگاه و
ائی دورنم اول، نگاه در التحصیالن  غ  فار انبوه حجم و کار بازار اشباع است. شده شناخته

 استخدامی مشکالت که خصوص به کشد؛  می تصویر به را التحصیالن  فارغ اشتغال از ناامیدکننده

زیادی  حد تا التحصیالن  فارغ برای را دولتی شغل به دسترسی امکان آن، روی پیش قانونی و موانع
 (.۴3۸۱است )سقائی طلب،  داده کاهش

ماعی و انسانی و مسئولیت اجتماعی قابل کارآفرینی در معنای وسیع امروزی، به روابط اجت
مثابه مفهوم  در ایران امروز، هنوز به« مسئولیت اجتماعی دانشگاه»تعبیر و تفسیر است، اما 

رو، گام اساسی   پذیر نشده و به طور عمومی و اثرگذار رسمیت نیافته است. از این دانشگاهی، فهم
این موضوع در نظام آموزش عالی و تالش و  در تقویت مسئولیت اجتماعی دانشگاه، رسمیت یافتن

گو   گر و پاسخ  آموختگان مسئول، شهروند و پرسش  ریزی برای پرورش دانشجویان و دانش  برنامه
است. رسمیت یافتن یعنی نظام آموزش عالی ایران بپذیرد و اراده کند تا دانشجویان و استادان در 

های تاریخی، حقوق   یازهای مردم، مسئله جامعه، ضرورتشان خود را در برابر ن  های یادگیری  تجربه
های دموکراتیک و ساختن ایران، مسئول احساس کنند و حس مسئولیت مشترک به   بشر، ارزش

 (.۴3۸۹ها درآید )فاضلی،   آن« دغدغه»صورت 
گاهانه و   مسئولیت اجتماعی دانشگاه زمانی رسمیت پیدا می کند که نظام آموزش عالی آ

را همچون ضرورت قطعی برای جامعه امروز بپذیرد و « شهروند دانشگاهی»پرورش  عامدانه،
، 1عملکرد خود را میزان موفقیت در پرورش شهروند دانشگاهی ارزیابی انتقادی کند )دالنتی

2(. جاکوبسن۴3۹۸
های درسی   گوید، نظام آموزش عالی باید از خود بپرسد که آیا برنامه  می 

 (. ۴3۸9و همکاران،  نگیام.کتربیت کنند یا خیر )« فرد کارآمد اجتماعی»توانند  دانشگاهی می
پس، با توجه به این افق جدیدی که به روی انسان در عصر کنونی گشوده شده، استفاده از 

ناپذیر است، اما دسترسی و استفاده از اطالعات صحیح و وجود  اطالعات برای بشر امری اجتناب
شود. در دنیایی که با انفجار اطالعات روبرو شده است،   زم تلقی مییک نظام اطالعاتی، امری ال

اند و لزوم   ای هنوز به درستی جایگاه اطالعات را تشخیص نداده  پذیرش این مسئله که در جامعه
ریزی در سطح خرد و  های راهبردی و در برنامه  استفاده از اطالعات را در حل مسائل، در برنامه

                                                           
1. Delanty 
2. Jacobsen 
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 (.۴3۸6امری دشوار است )منصوریان،  دانند،  کالن نمی

 استان کرمانشاه. 2-1

 داشتن مرز سال، طول در کشاورزی های  فعالیت امکان و اقلیمی شرایط به عنایت با کرمانشاه

 و توسعه مناسبی برای پتانسیل کشور، این مناسب مصرف بازار به نزدیکی و عراق کشور با مشترک
توجه،  قابل طبیعی های  پتانسیل از مندی  بهره بر عالوه نشاهکرما دارد. استان اقتصادی شکوفایی

 در و بالقوه های  قابلیت دلیل همین به و باشدنیز می تحصیلکرده و جوان انسانی منابع دارای

 مرز، معطوف به تجارت سالمتی، و درمانی خدمات مختلف های  حوزه در بالفعل مواردی

 دستی صنایع برخی نیز و وکار کسب و شهری خدمات طیور، پرورش دامداری، آبزیان، پرورش

 (. 63، ص۴3۸2است )بیژندی،  مشهود استان در

 روش پژوهش. 3

دار   ز تحلیل محتوای کیفی جهتیبوده و روش مورد استفاده ن یفیکرد پژوهش حاضر کیرو
 که است یا  مرحله چند یفرآیند ها،  داده و تحلیل است. در روش تحلیل محتوای کیفی، تجزیه

 اند،  آمده فراهم یآمار نمونه در یآور  جمع یابزارها یکارگیر به طریق از که هایی  داده آن طی

 و تحلیل انواع یزمینه برقرار تا شوند  پردازش می نهایت در و یبند  دسته ،یکدبند خالصه،

 (. ۴3۹۱آید )خاکی،  فراهم ها  داده این بین ها ارتباط
 دیبا پژوهش سؤاالت پاسخ به دنیرس یبرا یفیک یمحتوا لیلتح در که یمراحل یکل طور به

 ندیفرآ در یمرحله اصل است، سه مشخص که طور  همان است. انی( نما۴در نمودار ) کرد، یط

 جینتا گزارش تینها در و یسازمانده ل،یتحل یبرا شدن آماده شود: یط دیمحتوا با لیتحل انجام
 دست آمده. به

 
 دار  محتوای کیفی جهتمراحل تحلیل  -1نمودار
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(، نشان داده شده است، مرحله اول فرآیند تحلیل محتوای کیفی ۴طور که در نمودار )  همان
آمادگی است، که سه گام را در خود جای داده است، و هر سه از ابتدای پژوهش مورد توجه 

ؤاالت اطالعات در زمینه س یپژوهشگر بوده و به مرور تدوین شده است. به منظور گردآور
ن استان و یرامون استان کرمانشاه و مسائل و مشکالت ایمتون و منابع پ پژوهش، به مطالعه

 پرداخته شد.  یشناس  علم اطالعات و دانش ن مطالعه در حوزهیهمچن
مالک انتخاب  شود،  گیری و انتخاب واحدهای تحلیل و زمینه انجام می  در گام چهارم نمونه

کارشناسی ارشد و باالتر، عضو هیئت علمی بودن در گروه علم جامعه نمونه، داشتن مدرک 
های عمومی،   های استان کرمانشاه، شاغل بودن در کتابخانه  شناسی دانشگاه  اطالعات و دانش

آموختگان حوزه علم اطالعات و   نفر از استادان و دانش 60دانشگاهی و تخصصی بود که تعداد 
تن از استادان  ۱ق قرار گرفتند؛ یب شدند و مورد مصاحبه عمبه صورت هدفمند انتخا یشناس  دانش

نفر از دانشگاه  ۴ام نور کرمانشاه، ینفر از دانشگاه پ ۴کرمانشاه،  یدانشگاه راز یئت علمیعضو ه
آموختگان   تن از دانش ۴3واحد کرمانشاه بودند و  ینفر از دانشگاه آزاد اسالم ۴و  یو کاربرد یعلم

در  یو تخصص یعموم یها  در کتابخانه یارشد بودند که برخ یک کارشناسحداقل مدر یز داراین
مشغول به ارائه خدمت نبودند.  ییگر در جاید یت بودند و برخیاستان کرمانشاه مشغول به فعال

 پژوهش را دارا بودند. یط الزم و ذکر شده برایتمام افراد انتخاب شده، شرا
 نیتر  ارزش پر ها  تحلیل، مضمون است که مضمون ترین واحد  های کیفی، متداول  در پژوهش

 ن،یمضام از منظور و رندیگ قرار مدنظر دیبا محتوا لیتحل و هیتجز در که هستند ییواحدها
 یفضا ها  ن  مضمو نیا شود.  یمستفاد م پاراگراف ای جمله ای کلمه كی از که است یخاص یمعنا

 باشد داشته مضمون چند است ممکن جمله كی چون کنند،  ینم اشغال را یمشخص و خاص
 زاده،  باشد )معروفی و یوسف داشته ك مضمونی فقط است ممکن متن، پاراگراف چند ای و

۴3۹۹.) 
شده با  یطراح یها  و هماهنگ بودن پرسش ییمحتوا یینان از روایش اطمیبه منظور افزا

استفاده شد و از استادان و  شوندگان  توسط مصاحبه ینیو بازب یابیوه اعتباریاهداف پژوهش، از ش
قرار دهند، که پس از  یابیسؤاالت را مورد ارز ییمحتوا ییخواسته شد که روا یئت علمیه یاعضا

 ییت اعتبار و روایها مطرح شد، اما در نها  از آن یدر خصوص اصالح برخ یمطالعه سؤاالت، نکات
 د استادان و اعضای هیئت علمی قرار گرفت. ییسؤاالت مورد تأ

وگو و   ها، تمام گفت  پس از انتخاب افراد برای مصاحبه، به منظور افزایش دقت و درستی تحلیل
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ها، توسط دستگاه ضبط، با کسب اجازه از هر مصاحبه شونده، ضبط شد. با توجه به اینکه   مصاحبه
1ای انجام شد که ویروس کرونا  ها و انجام مصاحبه در دوره  آوری داده  جمع

اگیر شده در جامعه فر 
های خود را به   ها نیز پاسخ  ها به صورت مکتوب برای افراد ارسال شد، و آن  بود، برخی مصاحبه

شونده به صورت فایل   صورت مکتوب به پژوهشگر بازگرداند و یا ارسال پاسخ از طرف مصاحبه
یت ها به خصوص مصاحبه با استادان، با رعا  صوتی انجام شد. اما در بسیاری از مصاحبه

انجام شد. بنابر ماهیت پژوهش کیفی، « حضوری»های بهداشتی، مصاحبه به صورت   پروتکل
برخی از سؤاالت مصاحبه بعد از انجام چند مصاحبه اول، که با استادان و اعضای هیئت علمی 
دانشگاه در حوزه علم اطالعات و دانش شناسی انجام شد، برای افزایش روایی محتوایی، تغییر 

 ر نهایت سؤاالت مورد تأیید اعضاء قرار گرفت.کرد، و د
های حاصل و کدگذاری متن   بندی یافته  بندی و مقوله  گام پنجم در تحلیل محتوای کیفی، دسته

 است. 

 ها  یافته .1

ها انجام شد   ها در قالب مفاهیم و مقوله  بندی یافته  ها، دسته  در گام پنجم، پس از پایان مصاحبه
بندی شدند. برای تسهیل و رسیدن به پاسخ   ه در هر سؤال در یک طیف بودند، دستههایی ک  و پاسخ

ها در سه بخش انجام شد، در سؤاالت مطرح   بندی یافته  دو سؤال مطرح شده در پژوهش، دسته
شناسی با مسائل استان کرمانشاه مورد پرسش قرار گرفته   شده، ربط حوزه علم اطالعات و دانش

شناسی و ابعاد آن، در   بندی انجام شده، در بخش اول حوزه علم اطالعات و دانش  است. در دسته
شناسی با   بخش دوم، مسائل استان کرمانشاه و در بخش سوم، ربط حوزه علم اطالعات و دانش

آموختگان برای کمک به حل مسائل در استان،   مسائل استان کرمانشاه، و اقدامات استادان و دانش
 های حاصل آمده است.  بندی هر سؤال و یافته  ر گرفت. در ادامه دستهمورد پرسش قرا

آموختگان حوزه علم اطالعات و   بخش اول: اطالعات و ابعاد آن از نگاه استادان و دانش
 شناسی دانش

بندی بخش اول مصاحبه که شامل پرسش از اطالعات و ابعاد آن   (، دسته۴) در جدول شماره
 ت. بود، نشان داده شده اس

                                                           
1. Covid 19 
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 بندی مفاهیم در بخش اول، اطالعات و ابعاد آن بندی و مقوله دسته -1جدول

 نمونه پاسخ )کدگذاری باز( مقوله برچسب

تعریف 
 اطالعات

 سویه  نگرش یک
 و نگرش سنّتی

 دانم.  می جمع مقادیری از دادهاطالعات را  
 گوییم. را اطالعات می ها برای دانستن ترکیب درست و واقعی داده

 های علم، اطالعات است. ای از دانستنی  وعهمجم

مسائل 
اطالعاتی 

 استان

عدم توجه به 
ها و   کتابخانه

 فناوری در آن

 شود.  انجام می استفاده از کتابخانه به شکل سنتی
 بیشتر شود. متخصصان فناوری اطالعاتارتباط با 

 ، مسئله مهمی است.گیری مدیران در برابر دیجیتال شدن  جبهه

لم نقش ع
 اطالعات و 

شناسی   دانش
در توسعه 

 استان

های   طراحی نظام
 اطالعاتی 

 
استفاده از 

 مدیریت دانش

تربیت نیروی  انجام شود و سازی آن های اطالعاتی و پیاده  بانکطراحی 
نقش  ها  متخصص در این حوزه به عنوان مشاوران اطالعاتی در پیشرفت شرکت

 موثری خواهند داشت.
بهترین و مؤثرترین متولی مدیریت دانش و اطالعات ات شاید حضور علم اطالع
 در این حوزه است.

پا، با   و هم ای  رشته  ها به صورت بین  ها و ارگان  همکاری با سازماندر زمینه 
  متخصصان فناوری اطالعات،

رسانی در استان  ، توسعه بخش فرهنگی و اطالعهای اطالعاتی  ایجاد سیستم
 تند.بسیار توانمند هس

نقش آموزش 
در حوزه علم 

 اطالعات و 
 شناسی  دانش

 کاربردی نبودن
 

قدیمی بودن 
 ها  سرفصل

 نماید. تئوری دوریگرایش پیدا کند و از  اصول عملیبه سمت 
 مهارت محور نیست.است و  آکادمیک بودنترین ضعف آن   مهم

 کید شود.هم تاعملی  آموزشبیشتر مبانی نظری پایه هر رشته است و باید روی 

نقش پژوهش 
در حوزه علم 

 اطالعات و 
 شناسی  دانش

 کاربردی نبودن
 

نداشتن قابلیت 
 اجرایی

برای رفع  ها و بیشتر پژوهش انجام شده، ضعیف بودههایی که تا االن  پژوهش
 گیرد.  صورت می تکلیف، روزمرگی و بدون داشتن یک برنامه پژوهشی منسجم

های   پژوهش راه حلا هم نتوانستیم در قالب و م پژوهشی ما ضعیف بودهکارهای 
 جامعه ارائه کنیم.خوبی را به 

کارآفرینی و 
نگری در   آینده

حوزه علم 
اطالعات و 

 شناسی  دانش

های  ایجاد نظام
 اطالعاتی

 
 ها  نگرش تغییر

نگهداری فرهنگ دانش شفاهی برای استان جهت  پایگاه اطالعاتیایجاد یک 
 ها.  در تمام زمینه دقومی و دانش شفاهی افرا

استفاده شود، مثالً کشاورزی، آب  تلفیق اطالعات درستبا  های استانی  ظرفیتاز 
 و هوا و نیروی انسانی را در مسیر توسعه بکار گرفت.

های بازار، کسب و کار، مسائل فرهنگی و  در حوزه های اطالعاتی ایجاد نظام
 گردشگری.

دانم   خدمت را جا انداختن این مسئله می ترین  من چون نگاهم تئوریک است، مهم
پارادایمی ایجاد کنید که حول گفتمان و  ها را به پرسش بگیرید  فرض  پیشکه 

 باشد. اطالعات

 ۴۱بندی ابعاد آن نشان داده شده است.  (، تعریف افراد از اطالعات و دسته6در جدول شماره )
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مهندسی به اطالعات داشتند. نگاه به  درصد(، نگاهی ریاضی و 9۱شوندگان ) نفر از مصاحبه
ها و زوایای دیگری از اطالعات درک   اطالعات باید به صورت انتقادی و معناشناختی باشد و جنبه

شود. از جمله ابعاد دیگر اطالعات که در این پژوهش مورد توجه بود، حوزه علم اطالعات و 
شناسی برای ادامه مسیر علمی   دانش شناسی و آموزش و پژوهش است. حوزه علم اطالعات و  دانش

های سّنتی کتاب و کتابخوانی خود را برهاند و از مدیریت دانش برای   خود نیاز دارد که از چارچوب
پای هم   وری از اطالعات استفاده کند. در ُبعد آموزش نیز باید مباحث تئوری و عملی را هم  بهره

ها   های پژوهشی نیز به اولویت ء نشود. در انتخاب عنوانپیش ببرد و تنها به ارائه دروس تئوری اکتفا
دقت شود و پژوهش را به منزله یک تکلیف نگاه نکنند و زمان و هزینه را صرف فعالیتی نمایند که 

 قابلیت اجرایی شدن داشته باشد.

و آموختگان حوزه علم اطالعات   بخش دوم: استان کرمانشاه و مسائل آن از نگاه استادان و دانش
 شناسی دانش

های رسیدن به توسعه در استان و همچنین مسائل   در بخش دوم به شناخت استان کرمانشاه و راه
ها   (، پاسخ6آموختگان پرداخته شد، که در جدول شماره )  استان از دیدگاه استادان و دانش

 بندی شده است.  دسته
 ان کرمانشاه و مسائل آنبندی مفاهیم در بخش دوم، است بندی و مقوله  دسته -2جدول 

 نمونه پاسخ )کدگذاری باز( بندی  مقوله برچسب

های توسعه در   زمینه
 استان کرمانشاه

دارای پتانسیل 
 کشاورزی

 خاص خود را دارد.جغرافیایی، بافتی و فرهنگی های   استان ویژگی
 است.های زرخیز   زی جزو استاناستان ما از لحاظ کشاور

 
دارای پتانسیل 

 زیکشاور

 است. فرهنگی خاص خوداستان دارای ویژگی 
 خوبی در استان داریم. های گردشگری  ظرفیت

مسائل مهم در استان 
 کرمانشاه

 مسائل اقتصادی
 

 مسائل سیاسی 
 

 مسائل اجتماعی
 

 مسائل فرهنگی

و اینکه  توان و دانش افرادداریم و توجه به  ساالری شایستهنیاز به 
 .د قرار بگیرندکارشناسان تخصصی در جای خو

و  ضعف مدیریت و ناکارآمدی مدیراننارسایی عمدتاً ناشی از 
 است. ریزان  اندرکاران و برنامه دست

استان مسئله  ظرفیت استانیکاربلد، و  استفاده از نیروی انسانیعدم 
 استان است.

 در اولویت است. بیکاری افراد تحصیلکرده
 .در افراد مهم است های کاذب  گرایش به شغل

های حاصلخیز کشور است که اگر مدیریت درستی در زمینه   استان کرمانشاه یکی از استان
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کند و هم به یکی از   کشاورزی در استان کرمانشاه انجام شود، هم راه را برای توسعه استان هموار می
های گردشگری و   های کشاورزی تبدیل خواهد شد. از سوی دیگر، استان دارای ظرفیت  قطب

هایی را در   توان با مدیریت صحیح، پیشرفت  ریستی مناسب و باالیی است که از این راه هم میتو
ترین مسئله از نگاه   استان ایجاد کرد. در مقابل، مسائل و مشکالتی هم در استان وجود دارد که مهم

کارشناسان افراد، بیکاری است. مسئوالن استان کرمانشاه با مدیریت صحیح اطالعات و استفاده از 
کارگیری آن در  توانند بسیاری از مسائل را حل کنند و با اطالعات و به  ها می  گیری  در تصمیم

 های مناسب، در مسیر توسعه قرار گیرند.  موقعیت
شناسی با استان کرمانشاه و مسائل آن از نگاه استادان   بخش سوم: ربط حوزه علم اطالعات و دانش

   زهآموختگان این حو  و دانش
شناسی با استان کرمانشاه و مسائل آن مورد   در بخش سوم، ربط حوزه علم اطالعات و دانش

بررسی قرار گرفت. برای سنجش و تحلیل نسبت اطالعات با جامعه کرمانشاه، سؤاالتی از افراد 
 (، ارائه شده است.3بندی و چکیده آن در جدول شماره )  پرسیده شد که دسته

 بندی مفاهیم در بخش سوم، ربط اطالعات و کرمانشاه  و مقوله بندی دسته -3جدول 

 نمونه پاسخ )کدگذاری باز( بندی  مقوله برچسب

مفهوم مسئله و 
 شناسی  مسئله

 نگاهی جامع و کلی

تاریخی، فرهنگی، هنری، سیاسی، اجتماعی شناسی راهبردی   مسئله
 دارد. و مذهبی

در  فرهنگی و علمیسیاسی، اجتماعی، های   وجود مسائل در طیف
 استان؛

 فرهنگی و تاریخی، اجتماعی، سیاسی،های  مبناها و پیشینه
 شود.  هایی وجود دارد که استفاده نمی زیرساخت

وری از   وضعیت بهره
اطالعات در استان 

 کرمانشاه

قرار داشتن استان در 
 مرحله

 پیشا اطالعاتی
 

وری   عدم استفاده و بهره
 از اطالعات توسط مدیران

 
عدم استفاده از نظرات 
 اندیشمندان و متخصصان

قرار دارد؛ زیرا مسئوالن با  اطالعاتی  پیشکرمانشاه در مرحله 
برداری از  بهرهندارند، چه برسد به  مشکالت و مسائل استان آشنایی

 .اطالعات
اطالعات را از مرحله پیش اطالعاتی گذشتیم، اما نیاز است که 

این اطالعات درست باشند که از  افرادیکنیم و اگر  سازماندهی
 کنند، قطعاً بسیاری از مشکالت حل خواهد شد. استفاده

به کار در کرمانشاه وجود دارد و فقط نیاز سازی  قابلیت عملیاتی
 به این باور برسند. مدیرانهست، و نیاز است که کارشناسی 

کنند، ما باید یاد   می اساس تجربه خود عملبسیاری از مدیران بر
اساس تحقیق ایجاد بوده و بر مبتنی بر شواهدیریم که همه چیز بگ

 است. شده
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 نمونه پاسخ )کدگذاری باز( بندی  مقوله برچسب

جایگاه اطالعاتی 
استان کرمانشاه در 

 کشور

فقر اطالعاتی در مقایسه 
 با کالنشهرها

 
مشکل در عدم استفاده از 

 اطالعات

اما نسبت ها جایگاه مطلوبی ندارد،   ستاناستان ما در مقایسه با سایر ا
 انند سیستان، ایالم و لرستان، در وضع بهتری است.هایی م به استان

با توجه به وضعیت کرمانشاه از لحاظ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 
وضعیت  کار نبستن اطالعات علمی و درست، دلیل بهو غیره به 

 کننده نیست. بخش و دلگرم رضایت
ها بسیار بهتر است و  ظرفیت اطالعاتی ما نسبت به دیگر استان

 مشکل داریم. استفاده از اطالعاتشاید در 

نبود برنامه 
 اطالعاتی در 

ریزی توسعه   برنامه
 استان

 عدم وجود متخصصان
 گیری اطالعات در تصمیم

)از جمله اعضای هیئت علمی  الء افراد مرتبط با حوزه اطالعاتخ
های  شناسی استان، مدیرکل کتابخانه  دانش گروه علم اطالعات و
 ریزی استان.  تر( در ترکیب برنامهعمومی، پژوهشگران بر

مرتبط  افرادی که تخصص و تجربهریزی استان   در شورای برنامه
 حیطه موضوعیدر آن  دانش و اطالعات کافیدارند و یا دارای 
 .نیستند هستند، عضو شورا

و افرادی  شود  اساس قابلیت و شایستگی افراد تقسیم نمیها بر  شغل
اطالعات اهمیت ارند، در استان، به د رأس هرم قدرت قرارکه در 

 .دهند نمی

منابع اطالعاتی 
 استان کرمانشاه

ها و مراکز  کتابخانه
 اطالعاتی

 
 تجربه و دانش افراد

 
 منابع چاپی

کتابخانه یا هر جایی که اطالعات دقیق و سنجیده به ما بدهد، مثل 
 هر جای دیگر کتابخانه و کانون پرورش فکری.

 و تخصصی و دانشگاهی.  های عمومی  کتابخانه
نظران )آگاه  تجربه افراد مسئول و مدیر، و استفاده از اندیشه صاحب

 جوانان تحصیلکرده دارای اطالعات..                و ناآگاه(

 نظر و علمی و خبره. افراد صاحب
ها، مصوبات و غیره.   اسناد، بخشنامهانواع منابع چاپی مثل 

های اول تا پنجم قبل از انقالب،   های، برنام  های توسعه برنامه
 .ها  نامه سالنامه و غیره. مقاالت و پایان

مسئولیت اجتماعی 
استادان و 

 آموختگان  دانش

 پژوهش و مطالعه
 

 کمک به استفاده درست
 از اطالعات

 
های  کمک به ایجاد نظام

 اطالعاتی
 

 تهیه کتاب و مقاله

ارائه نتایج سانی و ر های مختلف اطالع  در جنبه تحقیق و مطالعه
 های اطالعاتی.   ها برای بهبود وضعیت سیستم  پژوهش

و آگاهی برای  افزایش میزان دانشو  راهم کردن اطالعات کافیف
 حل مسائل.

 و صحیحتالش کنم، اطالعات درست  سازماندهی اطالعاتبرای 
 در اختیار مردم قرار دهم.

 تالش کنم. دسترسی عموم به اطالعات درستبرای 
 ایم. هم، چون ما بازیابی اطالعات خوانده ها به لینک دادن تمام حوزه

 ارئه بدهم. های اطالعاتی سازی نظام پیادهیک چارچوب ساختاری برای 
 انجام کارهای پژوهشی.و  مقالهنگارش کتاب و 
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( نمایان است، تعریف و نگاه 3های افراد در جدول شماره )  گونه که از تحلیل پاسخ  همان
شناسی در استان کرمانشاه وجود ندارد، فضایی که در استان  عی نسبت به مسئله و مسئلهجام

ای   اطالعاتی است؛ چراکه هیچ برنامه  کرمانشاه از نگاه اطالعاتی حاکم است، یک فضای پیشا
برای نشان دادن ربط اطالعات و جامعه طراحی نشده است، بسترهای الزم برای حرکت در مسیر 

عاتی وجود ندارد، نسبت به کالنشهرهای کشور، از اطالعات به درستی استفاده توسعه اطال
شود، جای خالی برنامه اطالعاتی به   ریزی که برای توسعه انجام می  شود؛ چرا که در برنامه  نمی

شود و براساس دیدگاه افراد، علت این امر نبود مدیران و مشاورانی از حوزه علم   خوبی احساس می
گیری است. منابع استانی از نگاه افراد، بیشتر مراکز   شناسی در امر تصمیم  و دانش اطالعات

های عمومی، دانشگاهی و تخصصی است. همچنین افراد باتجربه و   رسانی همچون کتابخانه اطالع
تواند   دارای دانش هم جزء منابع اطالعاتی هستند که استفاده از این افراد در مسیر توسعه، می

کننده و نقش کلیدی داشته باشد. با این حال بیشتر افراد مسئولیت اجتماعی خود را نسبت به   کمک
 دانند.  های اطالعاتی می  جامعه در نشر و اشاعه اطالعات در قالب مقاله و کتب و طراحی پایگاه

 گیری  نتیجه. 5

یج آن را با ها و جستجوهایی که انجام شد، هیچ پژوهش مرتبطی که بتوان نتا  طبق بررسی
گیری در این پژوهش، به تحلیل   های حاصل مقایسه کرد، بازیابی نشد، پس برای بحث و نتیجه  یافته

 پردازیم: های گردآوری شده از مصاحبه می  و بررسی پاسخ
آموختگان،   سؤال اول پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش بود که از دیدگاه استادان و دانش

بندی که   شناسی با مسئل استان کرمانشاه چیست؟ با توجه به دسته  ات و دانشربط حوزه علم اطالع
مند   توان گفت که، برداشت و فهم روش در گام پنجم از فرآیند تحلیل محتوای کیفی انجام شد، می

کنند،   شوندگان ابعادی از هر قسمت بیان می  مند وجود ندارد و یا کم است. مصاحبه  و نظام
شناسی بنابر ماهیت   جامع، عمیق و روزآمد نیست. حوزه علم اطالعات و دانشها هم   نگرش

حوزه، در ارتباط با اطالعات و مفاهیم مرتبط با آن است، برای اینکه این حوزه بتواند به حل مسائل 
 در استان کمک کند، الزم است که به تقویت ابعاد خود بپردازد.

آموزشی کاربردی شده و از حالت تئوری خارج شود های   آموزش نیاز است که سرفصلبُعد در 
شناسی این   پژوهش، حوزه علم اطالعات و دانشبُعد و عناوین تدریس شده روزآمد باشند. در 

های پژوهشی که متناسب با نیاز جامعه و استان است، تمرکز   پتانسیل را دارد که بر روی اولویت
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سوم، کارآفرینی است که بُعد ئل استان کمک کند. هایی انجام شود که به رفع مسا  کند و پژوهش
ها در این حوزه است. باید به دنبال ایجاد پارادایمی   این امر نیازمند بازنگری و ایجاد تغییر در نگرش

شناسی را از چارچوب   بود که حول گفتمان اطالعات باشد و حوزه و جامعه علم اطالعات و دانش
 .سّنتی کتاب و کتابخانه جدا کند

های مناسبی از لحاظ اقتصادی )کشاورزی و گردشگری( بوده و   استان کرمانشاه دارای پتانسیل
های توسعه در استان کرمانشاه   فرهنگی دارای تمدنی کهنسال است. استفاده از تمام ظرفیتبُعد در 

تواند منجر   شناسی می  در کنار استفاده از نظرات استادان و کارشناسان حوزه علم اطالعات و دانش
 به طراحی یک برنامه منسجم و کارآمد برای رفع بسیاری از مسائل در استان کرمانشاه باشد.

های دانشی به ارائه طرح و   شود، تمام حوزه  ریزی که برای توسعه در استان انجام می  در برنامه
ست که نگاه اطالعاتی پردازند، این در حالی ا  ها می  برنامه خود در قالب همایش و یا دیگر برنامه

آموختگان حوزه علم   در این برنامه مورد غفلت واقع شده و این مهم برعهده استادان و دانش
 گام با سایر علوم و کارشناسان، این جای خالی را پر کنند.  شناسی است که هم  اطالعات و دانش

آموختگان   و دانشدر پاسخ به سوال دوم، در خصوص اقدامات بالفعلی که از جانب استادان 
این حوزه تاکنون، برای استان کرمانشاه انجام شده است، بیشتر حول محور پژوهش و مطالعه بوده 

های پژوهشی و تهیه   است، این افراد مسئولیت اجتماعی خود را در ترویج مطالعه و انجام فعالیت
 اند.  کتاب بیان کرده

شناسی با توجه به حرکت جوامع به   دانش آموختگان حوزه علم اطالعات و  استادان و دانش
توانند در مسیر توسعه اطالعاتی در استان کرمانشاه   سمت اطالعاتی شدن، بهتر و بیشتر از قبل می

های اطالعاتی برای مراکز   ها و راهکارهایی مناسب همچون ایجاد نظام  حرکت کنند و با ارائه برنامه
 داشته باشند.ها، در مسیر توسعه مشارکت   و سازمان

 در راستای نتایج پژوهش، پیشنهادهای زیر قابل طرح است: 
های درسی دانشجویان برای شناخت بیشتر مفاهیم مسئله و   ارائه عناوین جدید در سرفصل( ۴
شود، به دلیل عدم ارائه   ها پیشنهاد می  شناسی و مسئولیت اجتماعی در نسل چهارم دانشگاه  مسئله

شناسی و مسئولیت اجتماعی از   و روزآمد از مفاهیمی چون مسئله و مسئله مفهومی جامع، عمیق
 آموختگان و برخی استادان؛  جانب دانش

آموختگان در   راستا بودن ارائه دروس تئوری و عملی در دانشگاه؛ چرا که بسیاری از دانش  هم( 6
 .پاسخ به سؤاالت آموزشی، بر کاربردی و عملی نبودن دروس تأکید داشتند
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شناسی، بیشتر بر این موضوع   های افراد در ُبعد پژوهشی حوزه علم اطالعات و دانش  پاسخ( 3
شود و الزم است که به سمت کاربردی شدن   ها برای رفع تکلیف انجام می  تاکید داشت که پژوهش

عنوان کتابخانه هایی جدا از   نامه  ها و پایان  شود که پژوهش  و رفع نیاز جامعه باشد. پس، پیشنهاد می
 و با هدف شناخت بیشتر استان کرمانشاه انجام شود.
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 منـابـع
مطالعات محور در ایران از دیدگاه خبرگان علمی.  (. نقد و ارزیابی ایده دانشگاه جامعه۴3۸۹آذر، خ.، ذاکر صالحی، غ. )

 DOI: 10.22034/emes.2020.38970. 696-633(: 6۹)۸، گیری و ارزشیابی آموزشی اندازه

ترجمه آ. امین و ا. بحیرایی. تهران:  مسئولیت اخالقی دانشگاه. (.۴3۸9. م. )یو، م.، مك الرویهیما ینگ، پ.، جیام.ک
 پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

خالصه مطالعات و اقدامات طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار )تکاپو( استان کرمانشاه. (. ۴3۸2) .بیژندی، ع
 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. تهران:

نقد شناسی.  شناسی: دیدگاهی واگرا یا همگرا در علم اطالعات و دانش (. بازشناختی از دانش۴3۸۱جاللی دیزجی، ع. )
 .62-9: ۴6، رسانی و ارتباطات کتاب اطالع

 . )چاپ دوم(. تهران: کتابدار.ها  ها و پژوهش  : نگرشیرسان اطالع(. ۴3۹۱، ع. )یحر

(: ۱۱)۴۱، رسانی کتابداری و اطالع(. آموزش کتابداری و علم اطالعات در ایران: موانع و راهکارها. ۴3۹۸حیدری، غ. )
9۴-۴0۱. 

های پژوهش در علم  (. مروری بر مطالعات مربوط به اولویت۴3۸2پرداز، ر. ) نژاد، ف.، چینی حیدری، غ.، قنادی
 .26-3۱(: 3)3، وم و فنون مدیریت اطالعاتعلشناسی در ایران و جهان.   اطالعات و دانش

DOI: 10.22091/stim.2017.880.1051 

 . )چاپ دوم(. تهران: بازتاب.نویسی  نامه روش تحقیق با رویکردی به پایان(. ۴3۹۱خاکی، غ.ر. )

مطالعات  زاده. تهران، پژوهشکده بختیاری .ترجمه ع دانش در چالش: دانشگاه در جامعه دانایی.(. ۴3۹۸) .دالنتی، ج
 فرهنگی و اجتماعی.

دگاه یاز د یشناس  در علم اطالعات و دانش ینیکارآفر یل موانع و راهکارهایو تحل ییشناسا(. ۴3۸۱طلب، م. ) یسقائ
. یشناس  ارشد. گروه علم اطالعات و دانش ینامه کارشناس  انیپا شهر اهواز. یها ن رشته در دانشگاهیالن ایالتحص فارغ

 ران اهواز.د چمیدانشگاه شه
(: ۱۴)۱، مهندسی فرهنگی(. جامعه اطالعاتی و اثرات آن بر انسجام اجتماعی. ۴3۸0طالقانی، م.، میرابراهیمی، ع. )

۱3. 
 .9۹-2۱(: 3)۱، مطالعات توسعه اجتماعی ایران(. جامعه اطالعاتی و توسعه. ۴3۸6و.، یعقوبی، ع. ) عقیلی،

. تهران: شناسی در علوم اجتماعی و انسانی ایران ست: مسئله و مسئلهزندگی سراسر فهم مسئله ا(. ۴3۸۹فاضلی، ن. )
 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 های استراتژیک.  . تهران: مرکز بررسیشناسی راهبردی توسعه در استان کرمانشاه مسئله(. ۴3۸۱فتاحی، س. )

 . همدان: سپهر دانش.یانل محتوا در علوم انسیتحل(. ۴3۹۹زاده، م. ) وسفی.، ی، یمعروف

 سخن هفته،شناسی.  (. تعامل انسان و اطالعات: افقی نوین و نویدبخش در علم اطالعات و دانش۴3۸6منصوریان، ی. )
 DOI:10.13140/RG.2.1.2652.5683 .۴2۱شماره 
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