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Abstract 
Aim: The present study seeks to identify and analyze the most important events and 

possible occurrences affecting the subject trend of future research in the field of knowledge and 

information science to provide an opportunity for effective synchronization and confrontation 
with future developments. 

Methodology: The present study was conducted using literature review and Delphi 

methods. The research population is professors of knowledge and information science at the 
international and Iranian levels with study backgrounds in the field of future studies. In order to 

analyze the data, a one-sample t-test, mean, standard deviation, and significance index were 

used. 
Findings: The research findings showed that 78 future events will affect the thematic trend 

of knowledge and information science research. These events come in 6 general dimensions 

including teaching and learning events; Scientific and research; Innovative and technological; 
Social and cultural; Political and legal; And economic and employment were categorized. 

Among the future events, from the experts' point of view, innovative and technological events 

will have the greatest impact on changing the course of future research topics. Among 
innovative and technological events, enhancing the performance of artificial intelligence, 

machine learning, and natural language processing comes first, and the ability to process and 

analyze big data comes second. 
Conclusion: Information and communication technology is a dynamic field that has 

rapidly expanded its influence in most scientific fields, including knowledge and information 

science. 
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It is obvious that developments due to information and communication technologies will 

play an important role in the content of future research in this field. Artificial intelligence and 

machine learning In recent years, with emphasis on automation and intelligence of various 

affairs and services, has played an important role in knowledge and information science, and its 
entry into this field has created great changes in various dimensions of this field. It is expected 

that with the increase in the use of artificial intelligence in the future, more changes will be 

made in the way services are provided in this area. Obviously, these developments will manifest 
themselves in various dimensions of this field, including education, employment, research and 

the topics and content of studies conducted in this field. Proper management of developments 

affecting the content of research in this field in the future can help to accurately map the future 
topics of research and, on the contrary, ignoring them will make it difficult to research policies 

in this field. 
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های  شناسایی رویدادهای مؤثر بر روند موضوعی پژوهش

 4دلفی شناسی: مطالعه طالعات و دانشآینده در علم ا
 

 نژاد  فرزانه قنادی

شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز،   دانشجوی دکتری، علم اطالعات و دانش
 Farzaneh.ghanadinezhad@gmail.com .)نویسنده مسئول(ایران 

 ره فریده عصا
 ران.یشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ا دانش استاد، گروه علم اطالعات و

f.osareh@scu.ac.ir  

 محمدرضا قانع
شیراز، ایران.  رسانی علوم و فناوری،  ای اطالع  مرکز منطقه، و توسعه منابع یابیارز یگروه پژوهشدانشیار، 

ghane@ricest.ac.ir  
 

 چکیده

 یها  پژوهش یمؤثر بر روند موضوع یاحتمال ترین رویدادهای  مهم لیتحلشناسایی و  درصددش حاضر پژوه هدف:
ریزی برای  گیری با آینده و برنامه  بدون غافل است تا زمینه برای مواجه یشناس  دانش اطالعات علم   حوزهدر  ندهیآ

 مدیریت درست رویدادهای غیر منتظره فراهم شود.
مورد مطالعه شامل    های مرور منابع و دلفی انجام شده است. جامعه  ش حاضر با استفاده از روشپژوه شناسی:  روش
این رشته    آینده   المللی و ایران با دارا بودن سوابق مطالعاتی در زمینه  شناسی در سطح بین علم اطالعات و دانش   اساتید حوزه

 اهمیت استفاده شد. ای، میانگین، انحراف معیار و شاخص  ن تی تک نمونهها از آزمو  هستند. به منظور تجزیه و تحلیل داده
های علم اطالعات و  رویداد، در آینده بر روند موضوعی پژوهش 87های پژوهش نشان داد که   یافته نتایج:

ژوهشی، بُعد کلی شامل رویدادهای آموزش و یادگیری، علمی و پ 6شناسی مؤثر خواهند بود. این رویدادها در  دانش
زایی هستند. در میان رویدادهای آینده از   نوآورانه و فناورانه، اجتماعی و فرهنگی، سیاسی و قانونی و اقتصادی و اشتغال

ها در آینده   دیدگاه متخصصان، رویدادهای نوآورانه و فناورانه بیشترین تأثیرگذاری را بر تغییر روند موضوعات پژوهش
 خواهند داشت.

                                                           
به منظور  رانیدر ا یشناس دانش و اطالعات علم   حوزه یعلم داتیتول یموضوعروند  یپژوه ندهیآ :دکتری، با عنوان  : رسالهپژوهش حاضر برگرفته از .1

نژاد، استاد راهنما: فریده عصاره، استاد مشاور: محمدرضا قانع، ارائه شده در  ، توسط فرزانه قنادیرشته نیا در ندهیآ یها  پژوهش یموضوع مدل   ارائه
 است. 1044دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 

های آینده در علم اطالعات و  روند موضوعی پژوهش (. شناسایی رویدادهای مؤثر بر1041نژاد، ف.، عصاره، ف.، قانع، م.ر. ) قنادی استناد به این مقاله:
 DOI: 10.22091/stim.2022.7391.1656. 22-23(، ص2)8، علوم و فنون مدیریت اطالعاتدلفی.  شناسی: مطالعه دانش

 01/00/0000: انتشارتاری    خ  ؛  06/02/0000تاری    خ پذیرش:  ؛  82/02/0000تاری    خ اصالح:  ؛  82/06/0000 تاری    خ دریافت: 

 :  دانشگاه قم ناشر

 حق مولف©نویسندگان. 
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های علمی   پویایی است که با سرعت، نفوذ خود را در بیشتر حوزه   اوری اطالعات و ارتباطات، حوزهفن گیری: نتیجه
های اطالعاتی، نقش   شناسی گسترش داده است. بدیهی است که تحوالت ناشی از فناوری  از جمله علم اطالعات و دانش

تواند به ترسیم  یت درست رویدادهای آینده میهای آینده در این رشته داشته باشند. مدیر  مهمی در محتوای پژوهش
های پژوهشی در این رشته  گذاری ها، سیاست توجهی به آن ها کمک کند و در مقابل، بی پژوهش درست موضوعات آینده

 را با مشکل مواجه خواهد کرد.

 

 پژوهی. شناسی، مطالعه دلفی، آینده پژوهش، علم اطالعات و دانش ها: کلیدواژه
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 . مقدمه1

، نام رییمانند تغ یتحوالت تاکنون،فعالیت خود آغاز  زمان از یشناس  دانش و اطالعات علم رشته
 آن تبع به و یدرس یها  سرفصل رییتغ ،یلیتکم التیتحص مقاطع در دیجد یها  شیگرا یریگ  شکل
ه نیز و این تحوالت در آیند کار را پشت سر گذاشته است بازار یدگرگون زیو ن دروس یمحتوا تحول

 تحترشته را این  یها  پژوهش یموضوع روند و ها  شیگرا ،ها  دگرگونی نی. اادامه خواهد داشت
ها در خالل   ها یا پدیده  منظم در داده راتییتغ انگریب روندها،به طور کلی،  .خواهد داد قرار ریتأث

، داده یا پدیده دچار   بازه دهند و در این  زمانی خاص روی می   این تغییرات، در یک بازه. هستند زمان
(. منظور از 7930تغییری شده که با وضعیت ابتدایی آن متفاوت است )خزایی و همکاران، 

های   روندهای موضوعی در پژوهش حاضر، روند پیدایش، تغییرات و تکامل موضوعات پژوهش
 آینده است. آن در زمانی در گذشته و رشد و توسعه شناسی در یک بازه  علم اطالعات و دانش

 را یموضوع یها  تیاولو ،رشته یها  چالش و مسائل ازها،ین ،یزمان   در هر برههدر حقیقت، 
به طور مداوم در حال  ،ها  و چالش ازهاین نیتوجه داشت که ا دیبا و کنند  یم نییتع ها  پژوهش یبرا
 انجام یبرا حاضردر حال  که یموضوعات که داشت انتظار توان  ینم ،نیهستند. بنابرا رییتغ

 رشتهاین  موضوعات نیتر  مهم عنوان تحت همچنان زین ندهیآ در ،هستند مورد توجه ها  پژوهش
های علم اطالعات و   همین امر، لزوم مطالعه در خصوص روند موضوعی پژوهش .شوند مطرح
 سازد.  شناسی را در آینده روشن می دانش

ریزی برای آن، تنها با اتکاء به تحلیل   هرگونه برنامه اما باید توجه داشت که پرداختن به آینده و
های تاریخی با مشکالتی همراه است. این مشکالت   بینی بر اساس داده  روندهای گذشته و پیش

توجهی به تأثیرات شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تحوالت   تواند ناشی از بی  می
بشر و یا غفلت از رویدادها و عوامل مؤثر بر روندها در طول نوظهور و یا در حال ظهور در زندگی 

های   بینی شده بر اساس داده  تاریخ باشد. غفلت از وقایع و عوامل مؤثر بر تغییر روندهای پیش
گاهی و شناخت درست آن  گذشته، باعث تأثیرگذاری منفی آن ها   ها در آینده شده و در مقابل، آ

های احتمالی   مندی از فرصت  صحیح این رویدادها به منظور بهرهریزی و مدیریت   سبب برنامه
کند،  ( اشاره می7331) 1طور که دیتور شود. از طرفی، همان  درست با تهدیدها می   آینده و مقابله

                                                           
1. Dator 
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ها رویدادها هستند.   ترین آن آید که یکی از مهم هایی به وجود می  آینده از درهم کنش مؤلفه
و به عبارتی، وقایعی هستند که   کنند  دها بوده و گسستگی تاریخی را بیان میرویدادها برخالف رون

شوند. رویدادها ممکن است به دالیل گوناگونی اتفاق بیافتند، اما   باعث قطع پیوستگی تاریخی می
پژوهی، شناسایی رویدادها از آن جهت اهمیت دارد که بر مواردی   های آینده در بسیاری از روش

ها آینده تحت   کند که برخالف وضعیت فعلی و روندهای موجود است، اما با وقوع آن  تأکید می
توانند شامل تغییرات فناورانه، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و   گیرد، این رویدادها می  تأثیر قرار می
(. منظور از رویدادها در پژوهش حاضر، 7930محور باشند )خزایی و همکاران،   مسائل ارزش

تواند باعث تغییر مسیر روند   ها می  ، رخدادها و تحوالت احتمالی آینده هستند که وقوع آنوقایع
 شناسی شود.  علم اطالعات و دانش   های آینده در حوزه  موضوعی پژوهش

علم و    مطالعات مختلفی در خارج و داخل ایران به نقش تأثیرگذار تحوالت فناورانه در آینده
، 1)لیواندهایدرحالظهورراموردمطالعهقراردادهترینابزارهاوفناوریمهمپژوهش اشاره دارند و 

(. شماری از 7931؛ کالنتری و منتظر )0271، 3نیآگوست؛ 0270، 2چولوکو  سوکولوف؛ 0272
شناسی، به تأثیرگذاری تحوالت فناورانه در  علم اطالعات و دانش  آینده مطالعات انجام شده در زمینه

؛ 1990، 6؛ هیگوچی2002، 5برک؛ 7389، 4مختلف این رشته اشاره داشته )ماگالیاسابعاد 
و  یاستل؛ 0228، 9شوهم و یابلوکا ؛0221، 8؛ رامیشا و رامش0220، 7استار و لودویگ
 ؛2016، 13یتاسم انیساندل؛ 2015، 12؛ نوه2011، 11تامسوک وتانلویت ؛ 0272 ،10مالنفانت
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، 5؛ کینگ0278، 4؛ کوالچیک0271، 3هیلت؛ 2017، 2یوپاراسچ؛ 0271 و همکاران، 1روایبا
بختیاری ؛ 7930آبادی و همکاران،  ؛ تاج7937؛ اکبری، 0202، 6؛ اشیک، رحمن و مجتبی0278

؛ 7939، هاشمیو  حسینی؛ 7939؛ اسفندیاری مقدم و اکبری، 7930بابایی، ؛ 1392و همکاران، 
؛ اسدنیا و همکاران، 7931؛ عظیمی، 7930گرایی، ؛ 1394سهرابی، ؛ 7939، خویدکیو  نوروزی

ها و عوامل آموزشی بر   ( و گروه دیگری از مطالعات به تأثیرگذاری پیشران1399حجازی، ؛ 7933
 یی،فدا؛ 7913؛ جمالی مهموئی، 7310، 7مارتین؛ 7919)حری، آن اشاره دارند  این رشته و آینده

دهد که این   ای مطالعات پیشین نشان میه  (. تأملی بر یافته7930؛ گرایی، 0277 ،8ان؛ ی7988
ها بر ابعاد مختلف این رشته   مطالعات تنها به بخشی از تحوالت احتمالی آینده و تأثیرگذاری آن

ای با هدف شناسایی رویدادهای مؤثر بر روند موضوعات   اشاره داشته و جای خالی مطالعه
 شود. یهای آینده در این رشته در ابعاد مختلف احساس م پژوهش

شناسی، تنها  بینی روند موضوعات آینده در علم اطالعات و دانش  طور که اشاره شد، پیش  همان
 ها در این رشته و بدون توجه به عوامل مؤثر بر آینده،  پژوهش های گذشته  با اتکاء به داده

 ی آیندهریزی برا  رو خواهد بود و برنامههایی برای شناخت آینده روبه  با مشکالت و کاستی
های این رشته را با مشکل مواجه خواهد کرد؛ زیرا این امکان وجود دارد که آینده در امتداد   پژوهش

گاهی و مدیریت درست رویدادهای آینده و رفع خأل گذشته نباشد.  در این راستا، به منظور آ
مؤثر بر  یاحتمال ترین رویدادهای  مهم لیتحلشناسایی و  درصددپژوهش حاضر مطالعات پیشین، 

است تا زمینه برای  یشناس  دانشو  اطالعات علم   حوزهدر  ندهیآ یها  پژوهش یروند موضوع
همگامی و رویارویی مؤثر با تحوالت آینده در این رشته فراهم شود. بدین ترتیب، شناخت آینده و 

ریزی برای  هگیری با آینده و برنام  بدون غافل رویدادها و عوامل مؤثر بر روندها، سبب مواجه
 مدیریت درست رویدادهای غیر منتظره خواهد شد. 

                                                           
1. Bairwa 

2. Paraschiv 

3. Hilt 
4. Kowalczyk 
5. King 
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7. Martyn 

8. Yan 
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 شناسی پژوهش . روش2

های مرور منابع و دلفی انجام   پژوهش حاضر از نوع مطالعات کاربردی بوده و با استفاده از روش
در  رانیا یاسالم یانداز جمهور  سند چشمی کشور شامل باالدست اسناد   اول، به مطالعه شد. در وهله

 و پژوهش علم،   ندهیآ   درباره شده میترس یاندازها  چشم ،کشور ینقشه جامع علم سندو  1404فق ا
انجام  یها  پژوهششناسی،   علم اطالعات و دانش   آینده   مطالعات انجام شده در زمینه   ی، پیشینهفناور
دادهای علمی، و متون عوامل مؤثر بر روند پژوهش، تولید علم و روند موضوعی برون   در زمینه شده

های صورت گرفته از   بینی  پیش خصوص درها   سایت  ها و مطالب وب  پژوهشی، گزارشات، یادداشت
این مطالعات،   پرداخته شده و در نتیجه ندهیآ یاحتمال ، روندها، رویدادها و سناریوهایتحوالت ،عیوقا

ات علمی در این حوزه تهیه گردید. رویداد مؤثر بر روند موضوعی تولید 84ای مشتمل بر   سیاهه
رویدادهای آموزش و یادگیری؛ علمی و پژوهشی؛ ُبعد کلی شامل  6رویدادهای شناسایی شده در 

 بندی شدند.  دسته زایی  نوآورانه و فناورانه؛ اجتماعی و فرهنگی؛ سیاسی و قانونی و اقتصادی و اشتغال
 های مختلف تحلیل عوامل در سطح کالن شامل  بندی این رویدادها، از مدل  جهت تحلیل و دسته

PEST, PESTEL, PESTLE, PESTELI, PESTLIED, STEP, STEEP, STEEPLED, STEEPLE, SLEPT 
 ها عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناورانه، حقوقی، اخالقی، محیطی،  استفاده شد. این مدل

 (.7981 ی،بیادی و رمظاهریم ،حمدونداند )ا  شناختی را مورد بررسی قرار داده المللی و جمعیت بین
تدوین شده به صورت    کنندگان در این مطالعه انتخاب و سپس پرسشنامه  بعد، شرکت   در مرحله

های بسته   ای از پرسش  ها ارسال و از آنان درخواست شد در پاسخ به مجموعه  الکترونیکی برای آن
ای( بوده است، افکار، نظرات و پیشنهادات خود   تابخانهاول مطالعه )بررسی ک   که برآمده از مرحله

 را اعالم کنند. 

پرسشنامه به صورتی طراحی شده بود که متخصصان بتوانند نظرات خود را نسبت به میزان 
ای )بسیار زیاد تا بسیار کم(   درجه 0اهمیت هر کدام از رویدادهای آینده، مطابق با طیف لیکرت 

اهمیت رویدادها، اگر رخداد خاصی نادیده گرفته شده و باید اضافه شود،  بیان کنند و ضمن تعیین
به  9ای در پرسشنامه، عدد   درجه 0آن را در پرسشنامه قرار دهند. به دلیل استفاده از طیف لیکرت 

اول، رویدادهایی که  عنوان امتیاز مالک جهت تأیید رویدادها در نظر گرفته شد و در مرحله
 را کسب کردند، حذف شدند.  9از تر   امتیازی کم

ها تحلیل و میانگین   اول، اطالعات مربوط به آن در واقع، پس از گردآوری پرسشنامه در مرحله
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ها و اعمال نظرات   پاسخ   و انحراف معیار در ارتباط با رویدادها محاسبه گردید. پس از تحلیل اولیه
دهندگان   رسال گردید. در این مرحله، از پاسخها ا  متخصصان، پرسشنامه مجددًا طراحی و برای آن

 ها را مشاهده کنند و در صورت نیاز، نظرات خود را مورد بازبینی قرار درخواست شد تا پاسخ

 دهند. 
ها در   ها در دو مرحله انجام شد. بررسی پرسشنامه  به طور کلی، توزیع و گردآوری پرسشنامه

اهمیت    توافق نظر، میان متخصصان منتخب در زمینه دوم نشان داد که سطح باالیی از   مرحله
ای از سوی متخصصان مطرح نشد. در   رویدادهای آینده وجود دارد و به عالوه، هیچ رویداد تازه

 پوشانی زیادی  کنندگان دارای هم واقع، شمار محدودی رویداد معرفی شده از سوی شرکت

نظور حصول اطمینان از میزان توافق نظر با رویدادهای ذکر شده در پرسشنامه بودند. به م
 2استفاده شد. یکی از معیارهای آماری که اشمیت 1کنندگان، از ضریب هماهنگی کندال  شرکت

های دلفی ارائه کرده است، اتفاق نظر قوی میان   دوره توقف یا ادامه گیری درباره  برای تصمیم
شود. تفاسیر مختلفی در مورد   میمتخصصان بوده که بر اساس ضریب هماهنگی کندال تعیین 

)بسیار  3/2)قوی(، و  1/2)متوسط(،  9/2)بسیار ضعیف(،  7/2ضریب هماهنگی کندال شامل 
 (.7980قوی( وجود دارد )مشایخی و همکاران، 

تجزیه و رویداد مؤثر شناسایی شد. به منظور  18پس از تحلیل نظرات متخصصان، در نهایت 
سنجش میزان اهمیت و تأثیرگذاری هر یک از رویدادهای آینده بر روند ها در راستای   تحلیل داده

های آمار توصیفی )میانگین و   روشاز  شناسی، های علم اطالعات و دانش  موضوعی پژوهش
شاخص اهمیت اهمیت استفاده شد.  ای( و شاخص  انحراف معیار( و آمار استنباطی )تی تک نمونه

اند. این شاخص به   که خبرگان برای هر یک از رویدادها قائل بوده میزان اهمیتی است   دهنده  نشان
 شود:  صورت زیر محاسبه می

 

اهمیت  

تعداد پاسخ ها گزینه زیاد    تعداد پاسخ ها به گزینه بسیار زیاد     

تعداد به پاسخ ها به گزینه بسیار کم     تعداد پاسخ ها به گزینه کم      

خپاس ها به گزینه متوسط     تعداد 
 

تعداد کل پاسخ ها
 

                                                           
1. Kendall’s coefficient of concordance 

2. Schmitt 
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تر باشد، بیانگر اهمیت بیشتر رویدادها بوده و هرچه این   نزدیک 722هرچه شاخص اهمیت به 
تر رویدادهای مورد نظر است )آزاد ارمکی،   شاخص گرایش به صفر داشته باشد، بیانگر اهمیت کم

 (. 7937مبارکی و شهبازی، 
شناسی در سطح  علم اطالعات و دانش   اساتید حوزه ،این پژوهش درمورد مطالعه    جامعه

این رشته باشند. بنابراین،    آینده   علمی و پژوهشی در زمینه   المللی و ایران بودند که دارای سابقه  بین
دوم،    استاد و در مرحله 79اول،    انتخاب نمونه به صورت هدفمند صورت گرفته است. در مرحله

( 7هش مشارکت کرده و آراء و نظرات خود را بیان کردند. در جدول شماره )استاد در این پژو 07
 دهنده ارائه شده است.  شناختی افراد پاسخ  اطالعات جمعیت

 دهنده  پاسخ   جامعه یشناخت  تیاطالعات جمع -1شماره  جدول

 اول   مرحله دوم   مرحله
 یشناخت  تیجمع یها  یژگیو

 فراوانی درصد فراوانی درصد

 زن 5 66/37 8 33/33
 جنسیت

 مرد 7 53/64 46 66/66

 اریاستاد 8 76/53 9 75/64

 اریدانش 6 86/33 8 33/33 علمی   رتبه

 استاد 4 37/45 5 73/43

 رانیا 3 38/43 6 58/47

 کشور

 کایآمر 4 37/45 6 36/49

 هند 3 38/43 5 73/43

 پاکستان 4 69/8 4 54/9

 کانادا 4 69/8 4 86/6

 ایاسترال 4 69/8 4 86/6

 نیچ 4 69/8 4 86/6

 یجنوب کره 4 69/8 4 86/6

 9 اریاخت در شده نیتدونهایی    اههیس ، پرسشنامه ییمحتوا ییروا از نانیاطم حصول منظور به
 قرار یپژوه  ندهیآ   نفر از متخصصان حوزه 0 و یشناس  علم اطالعات و دانش     حوزه متخصصان از نفر
ها خواسته شد تا ضمن اظهارنظر در مورد محتوای کلی پرسشنامه، نظرات خود را در   از آن و فتگر

خصوص جامعیت و صّحت رویدادهای تدوین شده، با استفاده از مرور مطالعات، بیان کرده و در 
 نظراتو اعمال  افتیدر از پسصورت نادیده گرفته شدن رویدادی، پیشنهادات خود را ارائه دهند. 
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رویدادها در    سیاهه ،ییایپا آزمون منظور به. تنظیم شدپرسشنامه  یینها   نسخه ،ها  آنو پیشنهادات 
آوری   شناسی، قرار داده شد. پس از جمع علم اطالعات و دانش   متخصصان حوزه از نفر 8 اختیار

که نتایج آن در استفاده شد کرونباخ  یآلفا   روش ازضریب پایایی،    ها، برای محاسبه پرسشنامه
(، مقادیر به دست آمده از آزمون 0های جدول شماره )  ( آمده است. با توجه به داده0جدول شماره )

توان گفت که پرسشنامه از پایایی   بود. بنابراین، می 1/2ها، باالی   مؤلفه   آلفای کرونباخ، برای همه
 قابل قبولی برخوردار است.

 رگذاریتأث یدادهایرو  پرسشنامه ییایپا -2 شماره جدول

 ندهیها در آ  پژوهش یبر روند موضوع

 رویدادهای آینده ها تعداد گویه آلفای کرونباخ

 آموزش و یادگیری 46 85

 علمی و پژوهشی 46 87

 نوآورانه و فناورانه 46 76

 یفرهنگ ی واجتماع 9 85

 سیاسی و قانونی 7 84

 زایی  اشتغال ی واقتصاد 9 86

 ی پژوهشها . یافته3

 (، رویدادهای آموزش و یادگیری شناسایی شده و نتایج حاصل از9در جدول شماره )
توافق متخصصان در خصوص اهمیت و میزان تأثیرگذاری این رویدادها بر روند موضوعی 

شناسی، برحسب میانگین، انحراف معیار و شاخص اهمیت   های علم اطالعات و دانش  پژوهش
 آمده است.

 یمؤثر بر روند موضوع یریادگیآموزش و  یدادهایرو نیتر  مهم -3 شماره جدول

 ندهیدر آ یشناس  علم اطالعات و دانش یها  پژوهش 

 اولویت

 اول  مرحله مرحله دوم

شاخص  رویدادهای آموزش و یادگیری

 اهمیت

انحراف 

 معیار
 میانگین

شاخص 

 اهمیت

انحراف 

 معیار
 میانگین

 ای  رویکرد میان رشته   توسعه 4/76 0/43 95/38 4/81 0/51 96/19 4

 گرایی  رویکرد تخصص   توسعه 4/69 0/48 93/84 4/76 0/43 95/23 4

3 90/47 0/51 4/52 84/61 0/51 4/53 
   های جدید به رشته  اضافه شدن گرایش
 شناسی  علم اطالعات و دانش
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 اولویت

 اول  مرحله مرحله دوم

شاخص  رویدادهای آموزش و یادگیری

 اهمیت

انحراف 

 معیار
 میانگین

شاخص 

 اهمیت

انحراف 

 معیار
 میانگین

6 89/52 0/51 4/47 75/38 0/86 4/07 

 رشتههای درسی   بازنگری در سرفصل
 شناسی در سه  علم اطالعات و دانش

 شد ورمقطع کارشناسی، کارشناسی ا
 دکتری

 ها نسل چهارم دانشگاه یریگ شکل 4/30 0/48 86/15 4/42 0/50 88/57 5

6 85/71 0/46 4/28 84/61 0/72 4/23 

علم اطالعات و    تغییر جایگاه رشته
بندی علوم )تغییر   شناسی در طبقه  دانش

علوم    ین رشته در زیرشاخهقرارگیری ا
 انسانی، علوم پایه و غیره(

8 83/8 0/67 4/19 80 0/81 4/00 
علم اطالعات    تحول محتوای دروس رشته

 شناسی  و دانش

7 81/9 0/76 4/09 76/92 0/80 3/84 
ها در خدمات   المللی شدن دانشگاه  بین

 آموزشی و پژوهشی

9 80/92 0/66 4/04 78/46 0/75 3/92 
علم    های جدید مرتبط با رشته  رشته   وسعهت

 شناسی  اطالعات و دانش

43 80 0/77 4/00 80 0/81 4/00 

بازنشته شدن اساتید پیشکسوت و استخدام 
های   اعضای هیئت علمی جدید با تخصص

 متفاوت

 ها  مجازی شدن آموزش و دانشگاه 3/84 0/68 76/92 3/95 0/92 79/04 44

44 79/04 0/80 3/95 76/92 0/89 3/84 
 یمحتوا و یدرس یها  برنامه یساز  یبوم

 شناسی  در علم اطالعات و دانش یآموزش

44 79/04 0/74 3/95 80 0/91 4/00 
در سطح  یمطالعات های  فرصت افزایش

 المللی  نیب

44 75/52 0/94 3/76 73/84 1/10 3/69 

های   مهارت   ریزی برای توسعه  برنامه
 ان و آشنایی بیشترپژوهشی دانشجوی

 های پژوهش و انتخاب ها با روش  آن
 موضوع

   دهد، در میان رویدادهای آموزش و یادگیری، توسعه  ( نشان می9طور که جدول شماره )  همان
 70اول را دارد. در ادامه، به    ، رتبه73/31و ضریب اهمیت  87/0ای، با میانگین   رشته  رویکرد میان

ها   شی تأثیرگذار بر روند موضوعی تولیدات علمی در آینده و میزان اهمیت آنرویداد علمی و پژوه
 شود.  ( اشاره می0در جدول شماره )
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  یمؤثر بر روند موضوع یو پژوهش یعلم یدادهایرو نیتر  مهم -4 شماره جدول

 ندهیدر آ یشناس  علم اطالعات و دانش یها  پژوهش

 اولویت

 اول  مرحله مرحله دوم

شاخص  علمی و پژوهشی رویدادهای

 اهمیت

انحراف 

 معیار
 میانگین

شاخص 

 اهمیت

انحراف 

 معیار
 میانگین

4 94/28 0/56 4/71 93/84 0/63 4/69 
های   مشی محتوایی و اولویت  تغییر خط

 موضوعی نشریات تخصصی

4 92/38 0/66 4/61 92/3 0/76 4/61 
اطالعاتی  یها  تغییر استانداردهای موضوعی پایگاه

 المللی برای نمایه کردن نشریات  بین و ملی تبرمع

3 91/42 0/67 4/57 90/76 0/51 4/53 
علم اطالعات و    تحول نیازهای پژوهشی رشته

 شناسی  دانش

6 89/52 0/81 4/47 87/69 0/86 4/38 
افزایش ناشران و نشریات تخصصی با 

 محورهای موضوعی تازه

5 88/57 0/67 4/42 86/15 0/75 4/30 

 -های علمی  ها، کنفرانس  رگزاری همایشب
المللی با محوریت   ای، ملی و بین  منطقه

 موضوعات تازه

 یالملل  نیدر سطح ب یارتباطات علم لیتسه 4/23 0/72 84/61 4/33 0/57 86/66 6

8 85/71 0/71 4/28 84/61 0/83 4/23 
پژوهشی تازه در علم  یها  حوزه ظهور

 شناسی  اطالعات و دانش

7 84/76 0/70 4/23 83/07 0/98 4/15 
های دانشجویی و   نامه  پایانتقاضامحورشدن 

 ها  پژوهشسایر 

9 82/85 0/79 4/14 78/46 0/95 3/92 
به جای  محوری  فراگیر شدن رویکرد پژوهش

 محوری آموزش

43 79/04 0/80 3/95 78/46 0/86 3/92 
پژوهشگران  دانشجویان و الزامو سازی   فرهنگ

 محور   لهئمس های  پژوهش نجامبه ا

 ها  سازی علم، تولیدات علمی و پژوهش  بومی 3/76 1/01 75/38 3/85 0/91 77/14 44

44 75/23 0/94 3/76 72/3 0/76 3/61 

اطالعاتی تخصصی برای  های  پایگاه ایجاد
علم اطالعات    نمایه کردن تولیدات علمی رشته

 شناسی و دانش

43 74/28 1/00 3/71 69/23 0/92 3/76 

به  رسانی  اطالعجامع جهت  ای  هسامان یطراح
 در خصوصو پژوهشگران  آموزشی یها  گروه

 در دست انجام های  پژوهش

46 73/33 1/01 3/66 70/76 1/05 3/53 

تغییر رویکردهای پژوهشی غالب در علم 
 شناسی مانند گسترش  اطالعات و دانش

افزایش  یا یا  توسعه و یکاربرد یها  پژوهش
 های کیفی و آمیخته  پژوهش
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های موضوعی   مشیء محتوایی و اولویت  (، رویداد تغییر خط4های جدول شماره )  بر طبق داده
رویدادهای پژوهشی اول    در رتبه 28/94 و ضریب اهمیت 71/4با میانگین  نشریات تخصصی،

 ترین رویدادهای  (، مهم0اره )اند. در جدول شم  موضوعات پژوهشی قرار گرفته   مؤثر بر آینده
 ندهیآ در یشناس  دانش و اطالعات علم یها  پژوهش یموضوع روندتواند بر   نوآورانه و فناورانه که می

 شاخص آمده است. 00مؤثر باشند، در 
 ینوآورانه و فناورانه مؤثر بر روند موضوع یدادهایرو نیتر  مهم -5شماره  جدول

 ندهیدر آ یشناس  انشعلم اطالعات و د یها  پژوهش

 اولویت

 اول  مرحله مرحله دوم

شاخص  رویدادهای نوآورانه و فناورانه

 اهمیت

انحراف 

 معیار
 میانگین

شاخص 

 اهمیت

انحراف 

 معیار
 میانگین

4 97/14 0/51 4/81 95/38 0/59 4/76 
تقویت عملکرد هوش مصنوعی، یادگیری 

 پردازش زبان طبیعیماشینی و 

4 96/19 0/40 4/81 95/38 0/43 4/76 
توان باالی پردازش و تجزیه و تحلیل 

 4های بزرگ  داده

 های خودکار  ها و سامانه  ربات   توسعه 4/69 0/63 93/84 4/71 0/56 94/28 3

 های خبره )هوشمند( پیشرفت سیستم 4/61 0/86 92/3 4/66 0/73 93/33 6

5 91/42 0/59 4/57 89/23 0/66 4/46 

همراه و افزایش  رایانش ابری خدمات   توسعه
و  ابری های انبوه  و پردازش محاسباتسرعت 

 4ظهور اَبَر رایانش

 نسل چهارم وب شیدایپ 4/38 0/86 87/69 4/47 0/81 89/52 6

8 88/57 0/67 4/42 84/61 0/72 4/23 

با ماشین و ظهور در تعامالت انسان  دگرگونی
شکل جدیدی از ارتباطات با عنوان ارتباط 

 (M2M) اشین با ماشینم

8 88/57 0/67 4/42 87/69 0/86 4/38 
اتصال حجم پیشرفت اینترنت اشیاء و قابلیت 

 اینترنت   به شبکه اشیاءوسیعی از  

8 88/57 0/67 4/42 83/07 0/89 4/15 

های موتورهای جستجو و   افزایش قابلیت
و ظهور موتورهای جستجوگر  3اَبَرجستجوگرها

 تازه

                                                           
1. Big data 

2. Intercloud 
3. Meta search 
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 اولویت

 اول  مرحله مرحله دوم

شاخص  رویدادهای نوآورانه و فناورانه

 اهمیت

انحراف 

 معیار
 میانگین

شاخص 

 اهمیت

انحراف 

 معیار
 میانگین

7 87/61 0/73 4/33 81/53 0/86 4/07 
، واقعیت 4های واقعیت مجازی  پیشرفت فناوری

 3و واقعیت ترکیبی 4افزوده

 یانقالب صنعت دیجد   شروع دوره 4/23 0/83 84/61 4/33 0/73 87/61 7

9 85/71 1/18 4/28 84/61 0/83 4/23 
ظهور الگوهای محاسباتی جدید مانند محاسبات 

 6مه

9 85/71 0/95 4/28 84/61 1/01 4/23 
ارتقای خدمات دولت الکترونیک و تکامل روند 

 دیجیتالی شدن

9 85/71 0/95 4/28 84/61 1/09 4/23 

و  5های دیجیتالی، ترکیبی  کتابخانه   توسعه
هوشمند و مجازی شدن منابع و خدمات 

 ها  کتابخانه

 )همراه( های سیار  تر فناوری  نفوذ بیش 4/07 0/86 81/53 4/19 0/92 83/80 43

43 83/80 0/92 4/19 83/07 0/98 4/15 
عینک مانند  6ابزارهای رایانش پوشیدنی   توسعه
 8 گوگل

44 82/85 0/73 4/33 81/53 0/95 4/07 
ها به   و تبدیل آن هاشهرتکامل هوشمندسازی 

 های بزرگ  هیک اکوسیستم بزرگ مبتنی بر داد

 عت اینترنت و گسترش نفوذ آنافزایش سر 4/00 1/15 80 4/33 0/73 82/85 44

 کاهش شکاف دیجیتالی 4/00 0/91 80 4/33 0/73 82/85 44

 های هوشمند  های تلفن  افزایش قابلیت 3/92 0/86 78/46 4/04 0/97 80/95 44

43 79/04 0/86 3/95 78/46 0/86 3/92 
های اجتماعی جدید با   گیری رسانه  شکل

 های تازه  قابلیت

 اینترنت ملی اندازی شبکه  راه 3/69 1/03 73/84 3/61 1/24 78/09 46

45 77/14 0/79 3/85 76/92 0/89 3/84 
های   امکانات آموزشی و پژوهشی رسانه   توسعه

 اجتماعی

 های اجتماعی  فیلترینگ شبکه 3/69 0/94 73/84 3/81 0/98 76/19 46

                                                           
1. Virtual reality 
2. Augmented reality 
3. Mixed reality 
4. Fog Computing 
5. Hybrid  

6. Wearable Computing 
7. Google Glass 
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تقویت دهای نوآورانه و فناورانه، ( بیانگر آن است که در میان رویدا0های جدول شماره )  داده
و ضریب  87/0پردازش زبان طبیعی، با میانگین عملکرد هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی و 

رویداد اجتماعی و فرهنگی  8نخست اهمیت قرار دارد. در ادامه، اهمیت    ، در رتبه70/31اهمیت 
اهمیت در جدول شماره  تأثیرگذار بر روند موضوعی تولیدات علمی، برحسب میانگین و ضریب

 ( آمده است.1)
 یمؤثر بر روند موضوع یو فرهنگ یاجتماع یدادهایرو نیتر  مهم -6شماره  جدول

 ندهیدر آ یشناس  علم اطالعات و دانش یها  پژوهش

 اولویت

 اول  مرحله مرحله دوم

شاخص  یفرهنگ ی واجتماعرویدادهای 

 اهمیت

انحراف 

 معیار
 میانگین

شاخص 

 اهمیت

اف انحر

 معیار
 میانگین

4 93/33 0/48 4/66 92/3 0/50 4/61 
تغییر شرایط حاکم بر جامعه و دگرگونی 

 های جامعه  نیازها و اولویت

4 89/52 0/81 4/47 89/23 0/87 4/46 

تداوم روند رشد اطالعات و دانش و 
های ناشی از بازیابی مؤثر از میان   چالش

 حجم انبوه اطالعات و دانش

3 86/66 0/57 4/33 84/61 0/43 4/23 
شدن و گسترش  یتکامل روند جهان

 یان فرهنگیارتباطات م

6 85/71 0/71 4/28 84/61 0/72 4/23 
بنیان و   گذر از جامعه اطالعاتی و دانش

 مدار  خردگرا یا هوش   ظهور جامعه

5 84/76 0/76 4/23 81/05 1/03 4/07 
و فرهنگ همکاری و  گفتمان ترویج فضای

 ت در جامعهمشارک

6 82/85 0/65 4/14 78/46 0/64 3/92 
کاهش فقر اطالعاتی و شکاف دانشی در 

 جامعه

8 77/14 0/79 3/85 76/92 0/89 3/84 

علم    دگرگونی نگرش نسبت به رشته
شناسی و ارتقای جایگاه   اطالعات و دانش

 اجتماعی آن در جامعه

7 76/19 0/81 3/81 75/38 0/83 3/76 
پردازی در   گ تفکر و نظریهتقویت فرهن

 جامعه

 گرایش به تفکر لیبرالیسم 3/69 0/85 73/84 3/76 0/83 75/23 9

ترین رویداد اجتماعی و فرهنگی تأثیرگذار   دهد، مهم  نشان می (1طور که جدول شماره )  همان
های   لویتتغییر شرایط حاکم بر جامعه و دگرگونی نیازها و اوها شامل   بر روند موضوعات پژوهش

(، رویدادهای 1. در جدول شماره )باشد می 33/93 و ضریب اهمیت 11/0 جامعه، با میانگین
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 شناسی در آینده آمده های علم اطالعات و دانش  سیاسی و قانونی مؤثر بر موضوعات پژوهش
 است.

 یمؤثر بر روند موضوع یو قانون یاسیس یدادهایرو نیتر  مهم -7 شماره جدول

 ندهیدر آ یشناس  علم اطالعات و دانش یها  پژوهش

 اولویت

 اول  مرحله مرحله دوم

شاخص  رویدادهای سیاسی و قانونی

 اهمیت

انحراف 

 معیار
 میانگین

شاخص 

 اهمیت

انحراف 

 معیار
 میانگین

4 87/61 0/58 4/38 87/69 0/50 4/38 

اسناد باالدستی کشور و  یروزرسان به
   دهاندازهای ترسیم شده برای آین  چشم

 علم و پژوهش و فناوری

4 83/8 0/81 4/19 80 0/91 4/00 
و تحول روند داوری و ضوابط پذیرش 

 انتشار تولیدات علمی

4 83/8 0/60 4/19 81/53 0/64 4/07 
 علم و یگذار  سیاست ساختار تغییر

 پژوهش

3 80/95 0/74 4/04 78/46 0/64 3/92 
های   دسترسی آزاد به اطالعات و پایگاه

 عاتیاطال

6 79/04 0/74 3/95 75/38 0/72 3/76 

دگرگونی مقررات مربوط به تصویب 
های تحقیقاتی و   موضوعات طرح

 ایـه  ها از سوی گروه  روپوزالـپ

 آموزشی

5 77/14 0/79 3/85 75/38 0/83 3/76 

دولت و  از استقالل مراکز پژوهشی
وابستگی بیشتر به مراکز خصوصی و 

 صنعتی

6 73/33 0/85 3/66 66/15 0/94 3/30 
های بیشتر از سوی   اعمال تحریم

 کشورهای پیشرفته

 اصالح روابط میان کشورها 3/30 1/25 66/15 3/33 1/06 66/66 8

اسناد  یروزرسان به(، در میان رویدادهای سیاسی و قانونی، 1های جدول شماره )  بر طبق داده
 98/0علم و پژوهش و فناوری، با میانگین    آیندهاندازهای ترسیم شده برای   باالدستی کشور و چشم

 . اول اهمیت قرار دارند   در رتبه، 17/81و ضریب اهمیت 
زایی تأثیرگذار بر روند موضوعی تولیدات علمی در   اشتغال ی واقتصادرویداد  3در ادامه، به 

 شود.  ( اشاره می8ها در جدول شماره )  آینده و میزان اهمیت آن
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 یمؤثر بر روند موضوع ییزا  و اشتغال یاقتصاد یدادهایرو نیتر  مهم -8شماره  جدول

 ندهیدر آ یشناس  علم اطالعات و دانش یها  پژوهش

 اولویت

 اول  مرحله مرحله دوم

شاخص  زایی  اشتغال ی واقتصادرویدادهای 

 اهمیت

انحراف 

 معیار
 میانگین

شاخص 

 اهمیت

انحراف 

 معیار
 میانگین

 محور  اقتصاد اطالعاتی و دانش   توسعه 4/46 0/51 89/23 4/52 0/51 90/47 4

4 89/52 0/81 4/47 89/23 0/87 4/46 

های شغلی با   کاهش فرصت
اشتغال    ها و توسعه  محوریت کتابخانه

 با محوریت اطالعات و دانش

3 86/66 0/73 4/33 86/15 0/75 4/30 
کسب و کارهای الکترونیکی    توسعه

 و دیجیتالی

6 83/80 0/60 4/19 86/15 0/64 4/07 

   آموختگان حوزه  استخدام بیشتر دانش
شناسی در   علم اطالعات و دانش

 های مختلف  سازمان

 رشد کارآفرینی و خوداشتغالی 4/00 1/00 80 4/04 0/92 80/92 5

 کسب و کارهای نوپا   توسعه 3/84 0/80 76/92 3/95 0/80 79/04 6

8 72/38 1/02 3/61 72/3 1/04 3/61 
های مورد نیاز   تحول نیازها و مهارت

 برای بازار کار

7 71/42 1/02 3/57 70/76 1/05 3/53 

تعامل بیشتر متخصصان علم اطالعات 
بنیان و   های دانش  با صنعت، شرکت

 مراکز کارآفرینی

 تجاری   گیری جامعه  تکامل روند شکل 3/46 0/96 69/23 3/47 1/07 69/52 9

محور، با   اقتصاد اطالعاتی و دانش   ( بیانگر آن است که رویداد توسعه8های جدول شماره )  داده
زایی مؤثر   رویدادهای اقتصادی و اشتغالنخست    ، در رتبه47/90و ضریب اهمیت  52/4میانگین 

 است.  موضوعات پژوهشی قرار گرفته   بر آینده
   ر تغییر روند موضوعی تولیدات علمی در حوزهدر ادامه، به سنجش مؤثر بودن این رویدادها ب

های   شئد. بدین منظور، ابتدا نرمال بودن داده شناسی در آینده پرداخته می  علم اطالعات و دانش
( بررسی شد. با توجه به نرمال بودن KSاسمیرنوف ) -پژوهش با استفاده از آزمون کلموگروف

ها، از آزمون تی تک   ینده بر روند موضوعی پژوهشها، جهت بررسی مؤثر بودن رویدادهای آ  داده
 تی آزمونکه   ( آمده است. با توجه به این3ای استفاده و نتایج حاصل از آن در جدول شماره )  نمونه

های مندرج   . طبق دادهنظر گرفته شد در 31/7مقدار بحرانی  ،انجام شده درصد 0در سطح خطای 
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داری   ( و سطح معنی9دهای آینده، باالتر از حد متوسط )(، میانگین رویدا3در جدول شماره )
( باالتر است. این نکته 31/7هستند و مقدار تی به دست آمده، از مقدار بحرانی ) 20/2تر از   کم

ها   مورد مطالعه، همه رویدادها، بر تغییر روند موضوعی پژوهش   دهد که از دیدگاه جامعه  نشان می
، 92/0دهد که رویدادهای نوآورانه و فناورانه، با میانگین   ( نشان می3اره )اند. جدول شم  موثر بوده

ترین سطح تأثیرگذاری   ، دارای کم30/9دارای بیشترین و رویدادهای سیاسی و قانونی با میانگین 
 هستند.

 به منظور سنجش مؤثر بودن یا  تک نمونه یآزمون ت جینتا -9 شماره جدول

 یشناس  علم اطالعات و دانش یها  پژوهش یموضوع بر روند ندهیآ یدادهایرو

سطح 

 داری  معنی

درجه 

 آزادی
 رویدادها میانگین انحراف معیار t مقدار

 نوآورانه و فناورانه 33/6 33/3 66/44 43 33/3

 آموزش و یادگیری 43/6 48/3 64 43 33/3

 علمی و پژوهشی 49/6 48/3 7/43 43 33/3

 یفرهنگ ی واعاجتم 48/6 48/3 39 43 33/3

 زایی  اشتغال ی واقتصاد 34/6 34/3 48 43 33/3

 سیاسی و قانونی 95/3 48/3 49 43 33/3

T-tset=3 

نظر میان متخصصان، از  طور که اشاره شد، در این پژوهش برای تعیین میزان اتفاق  همان
( آمده است. 72دوم استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره ) ضریب هماهنگی کندال در مرحله

تر از   داری کم  )قوی( و سطح معنی 1/2شود، ضریب هماهنگی باالی   طور که مشاهده می  همان
 هماهنگی باال میان متخصصان است.  دهنده  است که نشان 20/2

 دوم دلفی اجماع نظر متخصصان در مرحله -11جدول شماره 

 با استفاده از آزمون هماهنگی کندال

 داری  سطح معنی درجه آزادی خی دو آماره آزمون کندال

834/3 73/469 88 33/3 

 گیری  . نتیجه1

گاهی نسبت به رویدادهای آینده، به منظور فائق آمدن بر عدم ها و   قطعیت   ضرورت شناخت و آ
برخورد هوشمندانه با امور غیرمنتظره، انکارناپذیر است. در این راستا، پژوهش حاضر، به شناسایی 
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شناسی  های علم اطالعات و دانش ترین رویدادهای مؤثر بر روند موضوعات پژوهش مو تحلیل مه
های این رشته در آینده  در آینده پرداخته است. مدیریت درست تحوالت مؤثر بر محتوای پژوهش

ها،  توجهی به آن ها کمک کند و در مقابل، بی پژوهش تواند به ترسیم درست موضوعات آینده می
 های پژوهشی در این رشته را با مشکل مواجه خواهد کرد.  ریزی و برنامه ها گذاری سیاست
های حاصل از پژوهش حاضر بیانگر آن است که در میان رویدادهای آینده از دیدگاه   داده

های   متخصصان، رویدادهای نوآورانه و فناورانه بیشترین تأثیرگذاری را بر روند موضوعات پژوهش
پویایی است که    ناسی در آینده دارند. فناوری اطالعات و ارتباطات، حوزهش  علم اطالعات و دانش

های علمی از جمله علم   با سرعت زیادی در حال پیشرفت بوده و نفوذ خود را در بیشتر حوزه
رسد که تحوالت ناشی از   شناسی گسترش داده است. بنابراین، به نظر می  اطالعات و دانش

های آینده در این رشته داشته   ارتباطی، نقش مهمی در محتوای پژوهشهای اطالعاتی و   فناوری
   آینده با مرتبط پیشین از مطالعات بسیاری در عوامل نوآورانه و فناورانه های حاصل از  باشد. یافته

 طیفی به توان  می میان این مطالعات است. از شده و تحلیل بحث به شناسی و دانش اطالعات علم
(، 1990(، هیگوچی )2002برک )(، 7389همانند ماگالیاس ) شده ی انجامها  پژوهش از

و مالنفانت  یاستل(، 0228) شوهم و یابلوکا (،0221(، رامیشا و رامش )0220استار ) و لودویگ
و  روایبا(، 2016یت )اسم انیساندل(، 2015(، نوه )2011) تامسوک وتانلویت ، (0272)

(، 0278(، کینگ )0278(، کوالچیک )0271هیلت )، (2017پاراسچیو )، (0271) همکاران
بختیاری و همکاران (، 7930آبادی و همکاران ) (، تاج7937(، اکبری )0202اشیک و همکاران )

(، 7939) هاشمیو  حسینی(، 7939(، اسفندیاری مقدم و اکبری )7930بابایی )(، 1392)
(، اسدنیا و 7931عظیمی ) ،(7930گرایی )(، 1394سهرابی )(، 7939) خویدکیو  نوروزی

ها به تأثیرگذاری   اشاره کرد. در واقع، در این پژوهش (1399حجازی ) ( و7933همکاران )
 تحوالت فناورانه در ابعاد مختلف این رشته اشاره شده است.

علم و    نقش تأثیرگذار تحوالت فناورانه در آینده مؤید نیز ها  حوزه سایر در شده انجام مطالعات
علم و فناوری در سه کشور آمریکا، روسیه و    های انجام شده در حوزه نگاری آینده است.پژوهش 

های اطالعات و ارتباطات به   چین در خصوص تحوالت و روندهای نوظهور نشان داد که فناوری
ترین تحوالت   های کلیدی علم و فناوری، در اولویت قرار گرفته است. مهم  عنوان یکی از حوزه

های خودکار،   ه در حال ظهور عبارتند از: ابزارهای ارتباطی راه دور، رباتیک و سامانهفناوران
های ابری و همراه، چاپگرهای   های هوشمند، ابزارهای تحلیل و پردازش داده، پردازش  زیرساخت
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انش و های هوشمند، واقعیت افزوده، واقعیت ترکیبی، تعامل انسان و رایانه، َاَبر رای  سه بعدی، بنگاه
؛ 0271، نیآگوست؛ 0270، چولوکو  سوکولوف؛ 0272اینترنت اشیاء و شهرهای هوشمند )لیو، 

 (.7931کالنتری و منتظر، 
تقویت عملکرد هوش های پژوهش نشان داد که در میان رویدادهای نوآورانه و فناورانه،   یافته

یت قرار دارد. هوش نخست اهم   پردازش زبان طبیعی، در رتبهمصنوعی، یادگیری ماشین و 
کید بر خودکارسازی و هوشمندسازی امور و   مصنوعی و یادگیری ماشین طی سال های اخیر، با تأ

های علمی مختلف از جمله علم اطالعات و   خدمات مختلف، نقش مهمی را در حوزه
رده شناسی ایفا و ورد آن به این رشته، تحوالت بزرگی در ابعاد مختلف این رشته ایجاد ک  دانش

   ارائه   رود با افزایش کاربرد هوش مصنوعی، در آینده تحوالت بیشتری در شیوه  است. انتظار می
خدمات در این حوزه صورت گیرد. بدیهی است که این تحوالت خود را در ابعاد مختلف این حوزه 

نشان  ها و موضوعات و محتوای مطالعات انجام شده در این رشته  شامل آموزش، اشتغال، پژوهش
و  اطالعات علم   های شماری از مطالعات پیشین در خصوص تحوالت آینده  خواهد داد. یافته

( نشان داد 7933اسدنیا و همکاران )   شناسی مؤید این مطلب است. به عنوان نمونه، مطالعه دانش
 بازیابی ایه  سامانه   آینده بر را تأثیرگذاری بیشترین مصنوعی که در میان عوامل فناورانه، هوش

(، پاراسچیو 0270) 2(، شیلر0270(، نوه )7337) 1های گینز  دارد. پژوهش متنی اطالعات
( نیز به تأثیر 7939خواه ) و ملکوتی (7983) ینینه و معی، نقشیلمقانید(، 0278(، کینگ )0271)

ز ابزارهای کنند که استفاده ا  بینی می  های آینده اشاره داشته و پیش  هوش مصنوعی در کتابخانه
خودکارسازی خدمات های آینده افزایش خواهد یافت.   های کتابخانه هوشمند در انجام فعالیت

های جدید اطالعاتی و ارتباطی و هوش مصنوعی در آینده   ها تحت تأثیر ظهور فناوری  کتابخانه
)حجازی،  تازه یها یبا استفاده از فناور یا کتابخانه یها فهرست یهوشمندساز؛ (0271هیلت، )

 اشیکشناسی ) علم اطالعات و دانش   ( و هوشمند شدن خدمات آموزش و یادگیری در رشته7933
( از مصادیق مختلف اشاره به تأثیرگذاری فناوری و هوش مصنوعی در ابعاد 0202و همکاران، 

( نشان داد که افزایش نقش 0273) 3برتمختلف رشته در مطالعات مختلف بوده است. پژوهش 
                                                           

1. Gaines 

2. Schiller 

3. Bert 
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 یکاو  و داده ها و تأثیرگذاری بیشتر هوش مصنوعی، یادگیری ماشین  ری اطالعات در پژوهشفناو
های   ها، از بین رفتن مرزها و محدودیت  ها در آینده باعث خودکارسازی انجام پژوهش  بر انجام آن

های   تهگذاری بیشتر یاف  مکانی و ایجاد فضایی برای ارتباطات بیشتر میان پژوهشگران و به اشتراک
 پژوهشی خواهد شد.

دهد که در میان رویدادهای نوآورانه و فناورانه،   های حاصل از پژوهش حاضر نشان می  داده
   بعدی اهمیت قرار دارد. مجله   در مرتبه های بزرگ  پردازش و تجزیه و تحلیل داده توان باالی

معرفی کرده است  0271سال  های بزرگ را یکی از هفت روند برتر فناوری برای  داده ،1فوربس
های  فعالیت   های اخیر، در نتیجه  دهه های فناورانه طی با توجه به پیشرفت(. 0271، 2)دمرس

های   های تجاری مشتریان، محتواهای تولید شده توسط کاربران رسانه  مانند تراکنش اساسی افراد
شود که روز به روز در حال   می دهای بیشتری تولی داده های دولتی و پژوهشی،  اجتماعی، فعالیت

های موجود در سال   درصد داده 32( نیز نشان داد که بیش از 0271) 3افزایش هستند. پژوهش ری
، پنج میلیارد 0229های موجود در سال   اند. میزان کلی داده  ، در دو سال قبل از آن تولید شده0270

، فقط در دو روز تولید شده و نرخ تولید 0277 گیگابایت بوده است. همین میزان مشابه داده در سال
 12، این میزان به 0270که در سال   تر این  ، ده دقیقه بوده و عجیب0279این میزان داده برای سال 
دهد که یکی از مسائل مهم   ها نشان می  (. تأملی بر رشد سریع داده0271ثانیه رسیده است )ری، 

ها است و متخصصان اطالعات به عنوان متولیان   عظیم داده در آینده، مربوط به پردازش این حجم
هایی که در آینده در   ها و اطالعات، با این معضل مواجه خواهند بود و در پژوهش  سازماندهی داده

گیرد، این مسئله به عنوان یک عامل مهم، تأثیرات خود را نشان خواهد داد. در   این رشته صورت می
 و همکاران حافظی علیپورو  (7931کشاورزیان )(، 2017اراسچیو )(، پ2015نوه )مطالعات 

علم اطالعات    ها به عنوان یکی از تحوالت تأثیرگذار بر آینده  و پردازش آن بزرگ یها داده ،(7931)
 شناسی معرفی شده است.  و دانش

مشیء محتوایی و   دهد که رویداد تغییر خط  های پژوهش حاضر نشان می  تحلیل داده
   رویدادهای علمی و پژوهشی مؤثر بر آینده در میان های موضوعی نشریات تخصصی،  اولویت

                                                           
1. Forbes Magazine 

2. DeMers 

3. Ray 
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اهمیت قرار گرفته است. نشریات تخصصی  اول   در رتبهشناسی،   موضوعات علم اطالعات و دانش
ترین مقاالت و دستاوردهای پژوهشگران را بر عهده دارند.   در یک رشته، مسئولیت انتشار تازه

های آن رشته و نیازهای روز   زمانی، متناسب با مسائل و چالش    این نشریات در هر بازهمعموالً 
هایی برای پذیرش مقاالت   ءها و محورهای موضوعی خاصی را به عنوان اولویت  مشی  جامعه، خط

ون های پژوهشی بیشتری پیرام  تواند باعث شود تا پژوهشگران فعالیت  کنند. این امر می  ارائه می
خود به عنوان مسائل مهم مربوط به آن رشته انجام    های پیشنهادی نشریات تخصصی رشته اولویت

شناسی نیز روال به همین صورت است. بنابراین، هرگونه   علم اطالعات و دانش   دهند. در رشته
تغییر در محورهای پیشنهادی نشریات تخصصی این رشته، به ویژه نشریات هسته و اصلی، 

 های انجام شده در این رشته داشته باشد.   تواند تأثیر زیادی در تغییر روند موضوعات پژوهش  می
زایی از   رویدادهای اقتصادی و اشتغالهای پژوهش بیانگر آن است که در میان   همچنین یافته

 تحوالت. محور، دارای بیشترین اهمیت است  اقتصاد اطالعاتی و دانش   توسعهدیدگاه متخصصان، 
نظم نوینی  را متحول ساخته واقتصادی  های  ماهیت فعالیت ،اخیر رخ داده های  بنیادی که در دهه

اساس دانش و نوآوری مبتنی بر دانش است. اقتصاد  بر ی آنها    گیری است که پایه    در حال شکل
بلندمدت نگاهی نو به علل رشد اقتصادی  ،محور    دانشاقتصاد  اطالعاتی و جدید یعنی اقتصاد

عوامل مؤثر بر  از فناوری، نوآوری و کارآفرینی ، اطالعات، دانش،محور علم    دارد. در اقتصاد دانش
ترین نوع سرمایه تلقی   ، دانش به عنوان اصلیاقتصادشوند. در این   رشد اقتصادی قلمداد می

جای خود را به دانش  گردد و عوامل رشد اقتصادی از قبیل مواد خام و نیروهای انسانی به تدریج می
 رشد اقتصادی ریشه در محور،  . در اقتصاد اطالعاتی و اقتصاد دانشهای جدید داده است    و اندیشه

 شهنازی ،منشأ فناوری، نوآوری و کارآفرینی است )عمادزاده زیرا انباشت دانش ؛انباشت دانش دارد
گردآوری،  که رسالت ناسیش علم اطالعات و دانش   رشته بر این اساس،. (7980 شبانی، و

نقش مهمی در پیشرفت و را به عهده دارد، دانش اطالعات و  گسترشو  سازماندهی، مدیریت
اقتصاد اطالعاتی و اقتصاد    و بیش از پیش، از توسعه کند محور ایفا می    نظام اقتصادی دانش   توسعه
 پذیرد.   محور تأثیر می  دانش

رویکرد    دهد که از دیدگاه متخصصان، توسعه  نشان میهای حاصل از پژوهش حاضر   داده
های   ای در میان رویدادهای آموزشی، تأثیرگذاری بیشتری بر روند موضوعات پژوهش رشته میان

وری در دوران معاصر بیش از پیش رشد کرده، ااگرچه علم و فنشناسی دارد.   علم اطالعات و دانش
آن افزایش یافته است. برآوردن این نیازها مستلزم دانش پای  اما نیازمندی جامعه بشری نیز هم
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ای   جدید و داشتن آموزش و پژوهش پویاست. از سوی دیگر، روند پژوهش در عصر حاضر به گونه
حل مسائل خاص خود را تنها در مرزهای خویش جستجو  راه که ای قادر نیست  است که هیچ رشته

به عالوه، (. 7919شوند )حری،   مند می  های یکدیگر بهره  های علمی ناگزیر از یافته  کند و حوزه
های مکانی در برقراری   ها باعث از بین رفتن محدودیت  افزایش نقش فناوری اطالعات در پژوهش

ای را   رشته  های میان  ارتباطات بیشتر میان پژوهشگران شده است و این مسئله نیز افزایش همکاری
تحت تأثیر تحوالت  شناسی نیز  علم اطالعات و دانش   رشته(. 0273در بر خواهد داشت )برت، 

)جمالی  متکی به خود باشدتنها تواند   و نمی استدر تعامل با نیازهای جامعه فناورانه قرار گرفته و 
های   فعالیت آموزش و پژوهش و طبعاً  درای   رشته  میاناتخاذ رویکردی  رو، از این. (7913مهموئی، 

روز  علمی مختلف روز بههای   حوزهکه   در حالی. در این رشته ضروری است ن دووابسته به ای
در نیز  اتاطالععلم متخصصان  ،(7310گیرند )مارتین،   ای به خود می رشته میانماهیت تر بیش

ای   رشته  میانرا با رویکرد  پژوهشگرانکنند نیازهای اطالعاتی   واکنش به این شرایط سعی می
ای در   رشته  اتخاذ رویکرد میان ای،  رشته  میانهای   گرایش   توسعه   در نتیجه. ورده سازندسنجیده و برآ

به ها   سایر رشته پژوهشگرانمشترک با  مطالعاتای و   رشته  میان های  همکاریآموزش این رشته، 
رند )جمالی شناسی دا  علم اطالعات و دانش   با رشتههایی که بستر مشترکی  رشته پژوهشگران ویژه

های این رشته را تحت تأثیر بیشتری قرار دهد.   تواند روند موضوعات پژوهش  (، می7913مهموئی، 
علم    رشته   انیارتباط م شیافزا( عواملی مانند 7930و گرایی ) (0277) ان، ی(7988) ییفدا

و رشته این به  دیجد یها  شیاضافه شدن گرا ی،علم یها  رشتهسایر با ی شناس  اطالعات و دانش
علم    را از عوامل تأثیرگذار بر آینده علم اطالعات   و توسعه مرتبط با اطالعات یها  گسترش حوزه

 اند. شناسی معرفی کرده اطالعات و دانش
ترین رویداد اجتماعی و فرهنگی تأثیرگذار بر   های حاصل از پژوهش حاضر، مهم  بر طبق یافته

های   تغییر شرایط حاکم بر جامعه و دگرگونی نیازها و اولویتها شامل   روند موضوعات پژوهش
علم اطالعات و    زمانی در رشته   جامعه است. معمواًل مطالعات و تولیدات علمی که در هر دوره

شوند، با توجه به شرایط حاکم بر جامعه در   علمی دیگری انجام می   شناسی مانند هر حوزه  دانش
گیرند.   عیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، علمی، فرهنگی و غیره انجام میابعاد مختلفی مانند موق

ای در   کننده توانند نقش تعیین  زمانی می   های یک جامعه در هر بازه  در واقع مسائل، نیازها و چالش
پژوهشی خاص و انتخاب موضوع برای انجام مطالعات    هدایت پژوهشگران به سوی یک مسئله

های علمی در راستای مسائل و مشکالت و   که پژوهش  شند. بنابراین، با توجه به اینها داشته با  آن
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تواند   گیرند، هرگونه تغییر در نیازها و شرایط حاکم بر جامعه می  شرایط حاکم بر جامعه انجام می
 های مختلف را تحت تأثیر قرار دهد.  روند موضوعات بروندادهای علمی در حوزه

اسناد باالدستی  یروزرسان بهحاضر بیانگر آن است که از دیدگاه متخصصان، های پژوهش   داده
ترین رویداد سیاسی   علم و پژوهش و فناوری، به عنوان مهم   اندازهای ترسیم شده برای آینده  و چشم

با تدوین اهداف بلندمدت یک کشور در ابعاد مختلف  یو قانونی انتخاب گردید. اسناد باالدست
اعی، علمی و پژوهشی، اقتصادی و فرهنگی، مسیر پیشرفت یک کشور را نشان داده سیاسی، اجتم

های بلندمدت آن کشور را در راستای تحقق اهداف تعریف شده در یک   و راهنمای اجرای برنامه
دهد. در حقیقت، اهداف تعریف شده در اسناد باالدستی و   زمانی خاص ارائه می   بازه

نیازها و اولویت    کننده تواند تعیین  علم، پژوهش و فناوری می   برای آینده اندازهای ارائه شده  چشم
روزرسانی و تغییر در این  زمانی خاص باشد و بدیهی است که هرگونه به   یک جامعه در یک دوره

   های جامعه شده و مسیر آینده  انداز تعریف شده، باعث تحول اولویت  اسناد در پایان چشم
 تحت تأثیر قرار خواهد داد.  ها را  پژوهش

 تقدیر و تشکر. 5

 موردی گزارش نشده است.

 تعارض منافع. 6

 موردی گزارش نشده است.
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 منـابـع
مطالعات های کاربردی توسعه اجتماعی.   بررسی و شناسایی شاخص(. 7937)ز.  ،شهبازی .،م ،مبارکی.، ت ،آزاد ارمکی

 .92-1، (7)7 ،یفرهنگ -یتوسعه اجتماع
اقتصاد و تجارت . ها و تهدیدهای صنعت پتروشیمی ایران  فرصت(. 7981. )کی، بیاد.، می، رمظاهریم .،ع.م ،دونداحم

 .777-81، 72، نینو

های بازیابی  (. آینده سامانه7933م. ) ،طاهری دمنه .،ع ،عاصمی لف.،ا ،شعبانی .،م ،چشمه سهرابی لف.،ا ،اسدنیا
 .01-70(، 9)97 ت،ی و سازماندهی اطالعامطالعات ملی کتابدار .اطالعات متنی

DOI: 10.30484/nastinfo.2020.2365.1908 

های عمومی آینده از بعد فضا، منابع، هدف،   کتابخانه   نظرسنجی درباره(. 7939اسفندیاری مقدم، ع.، اکبری، ت. )
ایران )مجموعه مقاالت نخستین های عمومی   پژوهی کتابخانه  . در: آیندههای کتابداران  کارکرد، فناوری و مهارت

های عمومی کشور؛ با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران. تهران: چاپار؛   همایش ملی(. نهاد کتابخانه
 انتشارات کتاب نشر.  مؤسسه

 شناسیکار   نامه  انیپا مشهد. کتابداری بحث گروه اعضای دیدگاه از آینده عمومی های  کتابخانه (.7937اکبری، ت. )
 اسالمی. آزاد دانشگاه ارشد. همدان:

 کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه شاهد.   نامه  . پایانرانیدر ا یشناس  دانش علم اطالعات و یپژوه  ندهیآ(. 1392ش. )بابایی، 
بر  رانهای عمومی ای نگاری فناوری اطالعات در کتابخانه آینده(. 1392مرادی، الف.، میرحسینی، ز. ) ،بختیاری، ع.

های عمومی ایران )مجموعه مقاالت نخستین همایش   پژوهی کتابخانه  در: آینده .7020انداز ایران   اساس سند چشم
   های عمومی کشور؛ با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران. تهران: چاپار؛ مؤسسه  ملی(. نهاد کتابخانه
 انتشارات کتاب نشر.

 نیدومدر:  .ها  و روش میمفاه :ها در کتابخانه یپژوه ندهیآ گاهیجا (.7930) .س ،یشعبان ،.می، میرح .،ر ی،آباد تاج
 .ایدرخشان آر ادگاریشرکت  ی. تهران:پژوه  ندهیآ یمل شیهما

 مطالعاتای استنادی.  رسانی: مطالعه ای کتابداری و اطالع رشته ای و بین رشته(. روابط درون7913) .ر.مهموئی، ح جمالی
 .10-11(، 9)09، تابداری و سازماندهی اطالعاتملی ک

ی. دکتر رساله. ومبنایسنار یزری  برنامه کردیبا رو رانیا ای  کتابخانه های  فهرست یراهبرد نگاری  ندهیآ(. 1399ر. ) ،یحجاز
 .چمران دیدانشگاه شه

 .1-0(، 0 - 9)0، . مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات(. یادداشت سردبیر7919حری، ع. )
های   های عمومی در سال  های مربوط به کتابخانه  تحلیل محتوای فراخوان همایش(. 7939. )م، هاشمی.، م ،حسینی

خدمات    نسبت به آینده شناسی  ای و پژوهشگران علم اطالعات و دانش  حرفه   انداز جامعه  : چشم0270تا  0222
های   های عمومی ایران )مجموعه مقاالت نخستین همایش ملی(. نهاد کتابخانه  پژوهی کتابخانه  . در: آیندهها  کتابخانه

 انتشارات کتاب نشر.   عمومی کشور؛ با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران. تهران: چاپار؛ مؤسسه

. تهران: های آن  و روشپژوهی   مبانی آینده(. 7930خزایی، س.، ناظمی، الف.، حیدری، الف.، علیزاده، ع.، کاشانی، ح. )
 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.

قات یتحق . خدمات ید بر هوشمندسازیکأها، با ت نده کتابخانهی. نسل آ (7983. ) ، عینیمع .،نه، نینقش .،، میلمقانید
 .702-30، (00)00 ،یدانشگاه یرسان و اطالع یکتابدار
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کارشناسی ارشد.    نامه  پایان نوین.   کتابخانه رویکرد با ملی کتابخانه   توسعه آینده: طرح کتابخانه(. 1394سهرابی، م. )
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.

های دانشگاهی در افق  پژوهی و تبین نقش و جایگاه فناوری اطالعات در حوزه کتابخانه آینده(. 7931عظیمی، م.ح. )
                                                                                                                                                                     رساله دکتری. دانشگاه تهران..  7020  

ه، حال و های دیجیتالی: گذشت کتابخانه   های حوزه  (. روند پژوهش7931ب. ) ،رسولی .،م ،پور یزدی .،م ،حافظی علیپور
 .03-99 ،(7)03 ،مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات آینده.

با  یقیسه تطبیران )مقایمحور در ا زان تحقق اقتصاد دانشیم یبررس(. 7980. )ز، یدهقان شبان .،، ریشهناز .،عمادزاده، م
 .07-02(، 0)1، های اقتصادی  پژوهش. ه(یسه کشور همسا

 .90-79(، 7)09، رسانی دانشگاهی  تحقیقات کتابداری و اطالع .رسانی کتابداری و اطالع   (. آینده7988) .غ، فدایی
 .پیشرفت یازدهمین کنگره ملی پیشگاماندر: تهران:  .سال آینده 02ای در   های کتابخانه  فناوری(. 7931. )کشاورزیان، س

ناوری: مطالعه تطبیقِی ایاالت متحده، روسیه و تحوالت همگرا در آینده علم و ف(. 7931)غ.  ،منتظر لف.،ا ،کالنتری
 .010-007، (7)00 ،های مدیریت در ایران  پژوهشچین. 

ریزی  شناسی در ایران با رویکرد برنامه نگاری راهبردی آموزش علم اطالعات و دانش آینده(. 1395گرایی، الف. )
 اهواز. دانشگاه شهید چمران. رساله دکتری. سناریومبنا

(. بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر کاربرد فناوری 7980ن.، فرهنگی، ع.الف.، مؤمنی، م.، علی دوستی، س. )مشایخی، ع.
 .090-737(، 9)3، مدرس علوم انسانیهای دولتی ایران: کاربرد روش دلفی.   اطالعات در سازمان

اساس  بر رانیارس هوشمند امد یآموزشگاه یها انداز کتابخانه مطلوب چشم یالگو نییتب(. 1393خواه، ف. ) ملکوتی
 کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه شاهد.   نامه  . پایاننظران صاحب دگاهید

های عمومی در   کتابخانه   اجتماعی: دورنمایی برای آینده -های معنایی  فناوری(. 7939. )س، خویدکی.، ی، نوروزی
های   مقاالت نخستین همایش ملی(. نهاد کتابخانه های عمومی ایران )مجموعه  پژوهی کتابخانه  در: آینده .ایران

 انتشارات کتاب نشر.  عمومی کشور؛ با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران. تهران: چاپار؛ مؤسسه
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