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  چکیده

بـه   شناسـی هاي علم اطالعـات و دانـش  نامهمقاالت و پایان شناسایی وضعیتهدف پژوهش حاضر هدف:  
  هاي پژوهش است. منظور دستیابی به اولویت

نامـه  پایـان  16مقالـه و    77اي انجـام گرفـت. در مجمـوع    این پژوهش با اسـتفاده از روش کتابخانـه  روش:  
ي توصیفی و بـا تأمـل بـر    به شیوه ي این پژوهشهاتجزیه و تحلیل داده بازیابی شد و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

  است. ها انجام گرفتهبندي آني مختلف مطالعات صورت گرفته در این زمینه و دستههارویکردها و گونه
هـاي پژوهشـی در   ها نشان داد که در هر زمان بسته به شـرایط مختلـف، گـرایش   یافته :گیريها و نتیجهیافته

یـانگر پراکنـدگی   هـا ب هاي موضوعی ایـن پـژوهش  اند. بررسی گرایششناسی تغییر کرده ي علم اطالعات و دانشرشته
ي زمـانی مختلـف بـوده اسـت کـه ایـن امـر حـاکی از آن اسـت کـه انتخـاب            هاي این حوزه در بازهموضوعی پژوهش
  ها غالباً بر اساس نیاز یا مشکالت این رشته نبوده است.موضوعات پژوهش

مسـتلزم   هـا، ي پژوهش به منظور هدفمند کردن موضوعات پژوهشریزي در زمینهبرنامه اصالت/ ارزش:  
-شناسی است. نتایج این پژوهش به روشن شـدن نیازهـا واولویـت   هاي پژوهشی علم اطالعات و دانششناسایی اولویت

  کند. کمک می هاي پژوهشی رشته
  شناسی هاي پژوهشی، موضوعات پژوهشی، علم اطالعات و دانش: اولویتهاکلیدواژه  
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  مقدمه
هـاي   ی در ابعـاد مختلـف متکـی بـر پـژوهش     در عصر کنونی رشد و شکوفایی جوامع انسـان 

پـذیر  علمی است؛ به طوري که هیچ گونه حرکـت علمـی و منطقـی بـدون پـژوهش امکـان      
شناسی نیز مانند هر  ي علم اطالعات و دانش) براین باور است که حوزه1385نیست. حري (

نیـاز  ي کنکـاش و جسـت و جـو بـوده و از پـژوهش علمـی بـی       ي علمی دیگر، عرصهحوزه
  نیست. 

هـایی  ي پـژوهش حاضـر، همـه   دهد که درحالبررسی متون موجود در رشته نشان می
گیرنـد، از کـارایی الزم برخـوردار    صورت می شناسیي علم اطالعات و دانشکه در حوزه

گیرنـد و متناسـب بـا    انجام مـی  پراکنده و ناهماهنگ صورت به هاازپژوهش تعدادي نیستند.
هـا  آن هـاي کـاربردي نبـوده و از نتـایج و یافتـه     هـا عدادي از پژوهشنیازهاي جامعه نیستند.ت

هـا، از   شـود. تکـراري بـودن شـماري از پـژوهش     جامعه استفاده نمی رفع مشکالت درجهت
ناتوانی پژوهشگران در یافتن موضوع مناسب و کاربردي، حکایت دارد. از این رو، بـه نظـر   

هـایی بـوده اسـت    این حـوزه دچـار کاسـتی   ي اخیر، قلمرو پژوهش در رسد در چند دهه می
  ).1393؛ فتاحی، بگلو، آخشیک، 1390؛ فتاحی، 1388؛ فتاحی، 1387(دیانی، 

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

ها به عوامل مختلفی بستگی دارد که یکـی  امري ضروري است. موفقیت پژوهش هاپژوهش
 مرحلـه  هاسـت. ایـن  ها انتخاب موضوعات تـازه و کـاربردي بـراي پـژوهش    ترین آناز مهم

تـازه و   کـه  موضـوعی  پیـداکردن  چراکـه  اسـت،  همراه بامشکالتی همواره ازفرایندپژوهش
  است. پژوهشگر باشد،کارنسبتاً مشکلی کاربردي و متناسب با نیاز جامعه و توانایی

هـاي   توان در نامشـخص بـودن نیازهـا و اولویـت    از این مشکالت را می برخیي ریشه
هـاي  شناسـی دانسـت. بـه منظـور تعیـین اولویـت      ي علم اطالعات و دانشپژوهشی در حوزه

در هاي زمـانی مختلـف   هایی که در بازه پژوهشی در این رشته، توجه به موضوعات پژوهش
هـاي   دهد کـه در دوره ها نشان میاین حوزه صورت گرفته امري ضروري است. این بررسی
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-تر پرداخته شده است. هنگـامی کـه کاسـتی   تر یا کمزمانی مختلف، به چه موضوعاتی بیش

-مشـی پـژوهش   توان انتظار داشت که خطهاي پژوهش در موضوعاتی خاص تعیین شد می

تر پرداختـه شـده اسـت، توجـه     د که به موضوعاتی که کمریزي شوهاي آینده طوري برنامه
تـر بـه آن   بیشتري مبذول گردد. البته نباید چنین تصـور شـود کـه صـرفاً موضـوعی کـه کـم       

ــه آن     ــرار دارد. چراکــه ممکــن اســت عــدم توجــه ب ــه شــده در اولویــت بیشــتري ق پرداخت
در  ارهاي پژوهشی رشـته ها با نیموضوعات، بنا به دالیل مختلفی از جمله نامتناسب بودن آن

  ي زمانی خاصی باشد. دوره
هـاي  هـایی بپـردازد کـه بـا روش    ي حاضر بر آن است تا به بررسی و مرور پـژوهش مطالعه

- ي علـم اطالعـات و دانـش   مختلف در صدد شناسایی و تحلیـل موضـوعات پژوهشـی در رشـته    

هـاي  این حوزه طـی دوره  هاي انجام شده دراند و به بررسی روند موضوعی پژوهششناسی بوده
هـاي ایـن   اند تابه این ترتیب تصویري کلی ازسیرتحول موضوعی پژوهشزمانی مختلف پرداخته

هـاي  رشته را ارائه دهند.در واقع هدف پژوهش حاضر این است که نشان دهـد کـه در طـی دوره   
تـر یـا   هاي رشته شامل چه موضوعاتی بوده است؟ به چه موضوعاتی بیشزمانی مختلف، پژوهش

مـرور ایـن مطالعـات در راسـتاي روشـن شـدن گـرایش موضـوعی          تر پرداخته شـده اسـت؟  کم
هـاي موجـود بـه منظـور     هاي صورت گرفته در رشته و مشخص کردن خألهـا و کاسـتی  پژوهش
هاي پژوهشی رشته صورت گرفته است. الزم بـه ذکـر اسـت کـه بـا وجـود       یابی به اولویتدست

ي ها و ضـرورت توجـه بـه مسـئله    ر هدایت و سازماندهی پژوهشهاي پژوهشی د اهمیت اولویت
هـاي  عنایـت بـه یافتـه    بـا  انتخاب موضوع، تاکنون پژوهشی بـدین صـورت انجـام نگرفتـه اسـت.     

- هاي آینـده اولویـت بـیش   توان تعیین کردکه کدام موضوعات براي پژوهشي حاضرمیمطالعه

گیـري کـرد.   هـاي آینـده تصـمیم    وهشتري دارند و به این ترتیب براي انتخـاب موضـوعات پـژ   
تـري  تـر و منطقـی  گیري روشنهاي آینده داراي جهت توان انتظار داشت که پژوهشمی ،بنابراین
  باشند.
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  شناسی پژوهشروش
اي انجــام شــده اســت وهــدف آن مــرور ایــن پــژوهش بــا اســتفاده از روش کتابخانــه

هـاي  وضـوعات پـژوهش  هایی است که در داخل و خـارج از کشـور، بـه بررسـی م     پژوهش
انـد. بـه منظـور    هـاي زمـانی مختلـف پرداختـه    شناسی در بـازه ي علم اطالعات و دانشرشته

هـاي اطالعـاتی سـاینس    هاي صورت گرفته در خـارج از کشـور، پایگـاه   جستجوي پژوهش
و موتور جسـتجوي   6، وب آو ساینس5، اسکوپوس4، پروکوئست3، ابسکو2، امرالد1دایرکت

هاي مورد استفاده در جستجوي منـابع  ورد استفاده قرار گرفتند. کلیدواژهم 7گوگل اسکوالر
  خارجی عبارتند از:

Research priorities in LIS/ Topic maps of LIS/ Research topics in LIS/ 
Research trends in LIS/ Research areas in LIS/ Subject trends in LIS/ 
Content analysis of LIS research/ issues for research in LIS/ Bibliometric 
study of LIS/ evolution of LIS research/ Knowledge map of LIS. 

هـاي اطالعـاتی   هاي صورت گرفتـه در ایـران، پایگـاه   به منظور جستجوي پژوهش  
و موتـور   13، نمـامتن 12، جهـاد دانشـگاهی  11، سـیویلیکا 10، نـورمگز 9داك، ایـران 8ایـران مگ

هـاي مـورد    ي گوگل اسکوالر مـورد اسـتفاده قـرار گرفتنـد. در ادامـه بـه کلیـدواژه       جستجو
  شود:استفاده در جستجوي منابع فارسی اشاره می

ي موضوعی علم اطالعات/ موضـوعات  هاي پژوهشی در علم اطالعات/ نقشهاولویت
 هـاي پژوهشـی در علـم   پژوهشی در علم اطالعات/ روند پژوهش در علم اطالعـات/ حـوزه  

هاي علـم اطالعـات/   اطالعات/ روند موضوعات در علم اطالعات/ تحلیل محتواي پژوهش
  ي دانش در علم اطالعات.هاي علم اطالعات/ نقشهارزیابی پژوهش

                                                                                                                   
1 Sciencedirect 
2 Emerald  
3 Ebsco  
4 ProQuest 
5 Scopus 
6 Web of Science 
7 Google Scholar 
8 Magiran 
9 Irandoc 
10 Noormags 
11 Civilica 
12 Sid 
13 Namamatn 
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هـاي اطالعـاتی بـه منظـور جامعیـت      براي جستجو و گردآوري اطالعات از پایگاه  
ي د.انجام جستجو در هفتـه اعمال نش گونه محدودیت زمانیبخشیدن به پژوهش حاضر، هیچ

منابع بسیاري بازیابی شدند کـه  صورت گرفت. در ابتداي جستجو 1394آخر اسفند ماه سال 
ي هـایی کـه چکیـده   نامـه ها در دسترس بود و پایـان ها، مقاالتی که متن کامل آناز میان آن

در داخـل و   مـرتبط  ينامـه پایان 16مقاله و  77ها موجود بود، انتخاب شدند. در مجموع آن
ي نوع مقاالت و مجـالت انتخـاب و   خارج از کشور بدون در نظر گرفتن محدودیتی درباره

.بـه منظـور شناسـایی حجـم زیـادي از مقـاالت مـرتبط،        مورد بررسی و تحلیـل قـرار گرفتند  
هاي اطالعاتی یاد شده مورد جستجو فهرست منابع مقاالت شناسایی شده نیز از طریق پایگاه

ر گرفتند. این تصمیم به جامعیت پژوهش و پوشـش دادن تمـامی منـابع مـرتبط     و بررسی قرا
مقاله)، مقاالت چاپ شده در  75تر مقاالت مورد بررسی ( کند. بیشدر این زمینه کمک می

ي همایشی مورد بررسی و تحلیـل  پژوهشی بودند؛ درحالی که فقط دو مقاله-مجالت علمی
هـا بودنـد کـه در    نامـه ی شده، مقاالت برگرفته از پایانتعدادي از مقاالت بازیابقرار گرفت. 

هاي ایـن مقـاالت در   ي یافتهها از بررسی و ارائهپوشانی میان نتایج آني همصورت مشاهده
ي توصـیفی و بـا تأمـل بـر     هـا بـه شـیوه   پژوهش حاضر خـودداري شـد.تجزیه و تحلیـل داده   

هـا انجـام گرفتـه    بنـدي آن دسـته هاي مختلف مطالعات صـورت گرفتـه و   رویکردها و گونه
ها و منابع تحلیل شده در بندي این مطالعات، بر اساس بررسی انواع محملمبناي دسته است.

ها است. ابزار گردآوري اطالعات در ایـن پـژوهش، اسـناد و مـدارك و منـابع      این پژوهش
  موجود در زمینه است.  

بندي شدند که در ادامه بـه  ور دستهمح 6ها) در نامهمنابع مورد بررسی(مقاالت و پایان
  شود:ها اشاره میآن

هـایی کـه بـه بررسـی رونـد موضـوعی مقـاالت منتشـر شـده در مجـالت رشــته           پـژوهش  .1
  اند؛  پرداخته

  اند؛هاي رشته پرداختهنامههایی که به بررسی روند موضوعی پایانپژوهش .2
  اند؛هاي رشته پرداختهفرانسها و کنهایی که به بررسی روند موضوعی مقاالت همایشپژوهش .3
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  اند؛ي موضوعی رشته پرداختههایی که به بررسی ساختار و نقشهپژوهش .4
اي از متـون رشـته   هایی که به صورت ترکیبی به بررسی روند موضوعی مجموعهپژوهش .5

 اند؛ها) پرداختههاي پژوهشی و کتابها، طرح(شامل مقاالت، پایان نامه

هـاي  هـا، سرفصـل  ایی که به بررسـی رونـد موضـوعی کتـاب    هها: پژوهشدیگر پژوهش .6
  اند.هاي پژوهشی و دیگر متون مربوط به رشته پرداختهدرسی دانشگاهی، اولویت

  هاي پژوهشیافته

  بررسی روند موضوعی مقاالت منتشر شده در مجالت. 1
مقاله در خـارج از کشـور بـه تجزیـه و      26شود، مشاهده می 1همانطور که در جدول 

شناسی به منظور تعیـین سـیر گـرایش    لیل محتواي مقاالت مجالت علم اطالعات و دانشتح
هـا محتـواي مقـاالت را از نظـر     انـد. ایـن پـژوهش   هاي این رشته پرداختـه موضوعی پژوهش

ــژوهش، پوشــش موضــوعی و مشخصــات  نویســندگان، موقعیــت جغرافیــایی، روش هــاي پ
راج موضـوعات پژوهشـی رشـته، بـه تجزیـه و      اند. براي استخظاهري مورد بررسی قرار داده

هاي مقاالت این حوزه و تعیـین بسـامد   تحلیل کلمات موجود در عنوان، چکیده و کلیدواژه
. به این ترتیب واژگانی که بیشترین فراوانـی و تکـرار را داشـتند بـه     شد این واژگان پرداخته

  . در نظر گرفته شدند هاي پژوهشی این رشتهترین حوزهعنوان مهم
ي زمـانی مختلـف یکسـان    دهد که گرایش موضوعی مقاالت در بازهها نشان مییافته

شناسـی بـود. در   هـاي سـنتی علـم اطالعـات و دانـش      نبوده و بیشتر متوجه مباحث و فعالیـت 
بســیاري از کشــورهاي جهــان، آثــار علمــی و پژوهشــی متوجــه مباحــث کــاربردي اســت و 

در اولویـت موضـوعی قـرار دارنـد امـا در چـین        رویدادهاي جاري، مسائل اجرایی و عملی
  ). 1996؛ کاجبرگ، 1996هاي نظري است (هوآن ون، بیشتر گرایش به سوي پژوهش
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  پرداز ینیچ میدکتر رح/نژاد يفرزانه قناد/يدریدکتر غالمرضا ح

  : بررسی روند موضوعی مقاالت منتشر شده در مجالت در خارج از کشور 1جدول 

ي دوره  نویسنده
  زمانی

نوع   روش
  مدرك

کشور 
مورد 
  مطالعه

  نتایج

  خألهاي پژوهشی  ها پژوهش گرایش موضوعی

  1آتکینز
1988  

1975-
1984  

  آمریکا  مقاله  تحلیل محتوا
رسانی، مدیریت هاي اطالعشبکه

کتابخانه، بازیابی اطالعات، 
  پایگاه داده

-  

 2جارولین و واکاري
1990  

  فنالند  مقاله  تحلیل محتوا  -
خدمات کتابداري و 

  رسانی، اطالع
  ذخیره و بازیابی اطالعات

بی، یااطالع
  ارتباطات علمی

  3باتالر
1991  

1975-
  آمریکا  مقاله  تحلیل محتوا  1984

نویسی، خودکارسازي فهرست
  کتابخانه،

  مدیریت/ کارکنان، آموزش

سازي، منابع نمایه
-مرجع، تاریخچه

ي کتابخانه، 
  پژوهش

 جارولین و واکاري
1993  

1965-
خدمات کتابخانه، ذخیره و   فنالند  مقاله  تحلیل محتوا  1985

  بازیابی اطالعات

شناسی، روش
رفتارهاي 

  یابی، اطالع
جستجوي 
  اطالعات

  4کومار
  آمریکا  مقاله  تحلیل محتوا  -  1995

فناوري اطالعات، خدمات 
اي، مدیریت، مسائل  کتابخانه

  مربوط به حرفه

چاپ و نشر، 
خوانی، کتاب

خدمات تحویل 
مدرك، مدیریت 
  پایگاه داده

  5کاجبرگ
1996  

1957-
1986  

ابعاد نظري و   مباحث کاربردي و کارکردي  دانمارك  مقاله  محتوا تحلیل
  فلسفی

  6هوآن ون
)1996(  

1994- 
1985  

ابعاد نظري و فلسفی، خدمات   چین  مقاله  تحلیل محتوا
  رسانی اطالع

-  

                                                                                                                   
1 Atkins 
2 Jarvelin & Vakkari 
3 Buttlar 
4 Kumar 
5 Kagberg 
6 Huanwen 



   
  
  

 

 42 اطالعات تیریمد فنون و علوم فصلنامه

 8 یاپیپ شماره ،1396 زییپا ـ سوم شماره سوم، سال 
 

  نویسنده
ي دوره
  روش  زمانی

نوع 
  مدرك

کشور 
مورد 
  مطالعه

  نتایج

  خألهاي پژوهشی  ها پژوهش گرایش موضوعی

بازیابی اطالعات، خدمات   اسپانیا  مقاله  تحلیل محتوا  -  )1999( 1کونا
  اي کتابخانه

  تاریخچه و نظریه

  2و یالواكتار یون
)2000(  

فناوري اطالعات، خدمات   ترکیه  مقاله  تحلیل محتوا  -
  ايکتابخانه

-  

-1996  )2001( 3آلمنا
2000  

  آفریقا  مقاله  تحلیل محتوا
  فناوري اطالعات، چاپ و نشر،

  -  هامدیریت پیشینه

-1980  )2002( 4یوزن 
1999  

اروپاي   مقاله  سنجیکتاب
  شرقی

سنجی و سنجی، علمکتاب
  -  سنجی اطالع

  )2002(5تیو، ابریزاه و کیران
2000 
– 

1996  
منابع اطالعاتی، بازیابی اطالعات   مالزي  مقاله  تحلیل محتوا

  -  ماشینی، نشر الکترونیکی

-1965  )2003و واکري ( 6راچستر
1985  

  مقاله  تحلیل محتوا

استرالیا، 
چین، 
فنالند، 
  ترکیه

ذخیره و بازیابی اطالعات، 
  -  ايخانهخدمات اطالعاتی و کتاب

نکیس، اسلیتر و اکوفوگی
  )2004( 7کروملی

  کانادا  مقاله  پیمایشی  2001
  دسترسی به اطالعات و بازیابی،

سازي، مدیریت، مجموعه
  آموزش

-  

  )2009( 8نصیر و محمود
1998-

  پاکستان  مقاله  تحلیل محتوا  2007
صنعت، حرفه و آموزش، 

فناوري اطالعات و فناوري 
  کتابخانه، مبانی نظري

ستفاده از ا
اطالعات، 

انتشارات و مسائل 
  حقوقی، مدیریت

                                                                                                                   
1 Cona 
2 Yontar & Yalvac 
3 Alemna 
4 Uzun 
5 Tiew,Abrizah &Kiran 
6 Rochester 
7 Koufogiannakis, Slater&Crumley 
8 Naseer&Mahmood 



   
  
 

 

پژوهش در علم اطالعات و  يتهایمربوط به اولو بر مطالعات يمرور
 43و جهان رانیدر ا یشناس دانش

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

  نویسنده
ي دوره
  روش  زمانی

نوع 
  مدرك

کشور 
مورد 
  مطالعه

  نتایج

  خألهاي پژوهشی  ها پژوهش گرایش موضوعی

  )2008ودیگران (1گور
1991-

2007  
تحلیل 
کاربران کتابخانه، منابع یا   آمریکا  مقاله  سنجی محتواوکتاب

  ها، خدمات عمومیمجموعه

ي تاریخچه
کتابخانه یا 
کتابداري، 

سازماندهی دانش 
یا اطالعات، مبانی 

نظري، ساختار 
  اتدانش یا اطالع

  انگلستان  مقاله  تحلیل محتوا    )2010(2بلسینگر و ریکاج
 فناوري کتابداري، پژوهش در 

هاي  فعالیتاطالعات، 
  اي کتابخانه

-  

 3استاسا،کسیدي،ارجیاوینگ
(2011)  

2007-
  -  سنجی،اینترنت سنجی،کتاب علم  آمریکا  مقاله  تحلیل محتوا  1988

-1990  )2011( 4میتال
  نده  مقاله  تحلیل محتوا  2010

کتابخانه، خدمات کاربران، 
نویسی، بازیابی اطالعات،  فهرست

  آموزش کتابخانه
-  

  )2012( 5آهارنی
2007-

آمریکاي   مقاله  تحلیل محتوا  2008
  شمالی

شناسی، علم  فناوري اطالعات، روش
  اطالعات اجتماعی

سازي، انتقال ذخیره
و استفاده از 
  اطالعات

  )2012( 6راهول
2002-

  هند  مقاله  تحلیل محتوا  2011
سنجی و سنجی، کتابعلم
سنجی، مطالعات کاربران،  وب

  مدیریت کتابخانه، آموزش

سازي، مجموعه
ي مجموعه، توسعه

خدمات فنی، سواد 
  اطالعاتی

انگلستان،   مقاله  تحلیل محتوا  2008  )2012( 7وایلیا و کائور
  آمریکا

  ذخیره و بازیابی اطالعات،
 سنجی،هاي دیجیتالی، وبکتابخانه

  رفتار جستجوي اطالعات، آموزش

ي تاریخچه
کتابخانه، منابع 

مرجع، نگهداري از 
مجموعه، ساختمان 
کتابخانه، استفاده از 
-منابع و به اشتراك

  گذاري منابع

                                                                                                                   
1 Gore 
2 Blessinger and Hrycaj 
3 Stasa, Cassidy, Erjia &Ying 
4 Mittal 
5 Aharony 
6 Rahul 
7 Walia &Kaur 



   
  
  

 

 44 اطالعات تیریمد فنون و علوم فصلنامه

 8 یاپیپ شماره ،1396 زییپا ـ سوم شماره سوم، سال 
 

  نویسنده
ي دوره
  روش  زمانی

نوع 
  مدرك

کشور 
مورد 
  مطالعه

  نتایج

  خألهاي پژوهشی  ها پژوهش گرایش موضوعی

-1970  )2013( 1پارك و سونگ
خدمات اطالعاتی، ارزیابی کتابخانه،   کره  مقاله  تحلیل محتوا  2012

  اینترنت
-بندي و فهرسترده

  نویسی

-2010  )2013( 2ادوور
  آفریقا  مقاله  سنجی کتاب  2013

فناوري اطالعات، کتابداري 
عمومی، استفاده از کتابخانه، 

کتابداري علمی، رفتار جستجوي 
  اطالعات

به اشتراك گذاشتن 
  منابع،

کارکنان کتابخانه، 
مدیریت منابع، 
  خدمات فنی

تیوماال، جارولین و 
 )2014( 3واکاري

1965-
2005  

  مالزي  مقاله  محتواتحلیل 
ذخیره و بازیابی اطالعات، 

ارتباطات علمی، خدمات فنی، 
  رفتار اطالعاتی

-  

  )2015( 4لئو
2004-

  آمریکا  مقاله  تحلیل محتوا  2013
سواد اطالعاتی، رفتار اطالعاتی 

  -  و ارتباطات علمی

  
 10نامـه و  پایـان  6دهـد کـه   هاي صورت گرفته در ایران نشـان مـی  مروري بر پژوهش

شناسـی بـه منظـور    مقاله به تجزیه و تحلیل محتواي مقاالت مجالت علـم اطالعـات و دانـش   
آمـده   2ها در جـدول  اند که نتایج این بررسیبررسی موضوعات پژوهشی این رشته پرداخته
هـا بیـانگر پراکنـدگی موضـوعی مقـاالت ایـن       است.بررسی گرایش موضوعی این پژوهش

  بوده است.  هاي زمانی مختلف حوزه در دوره
   

                                                                                                                   
1 Park and Song 
2 Edewor 
3 Tuomaala&Järvelin & Vakkari 
4 Luo 
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  پرداز ینیچ میدکتر رح/نژاد يفرزانه قناد/يدریدکتر غالمرضا ح

  : بررسی روند موضوعی مقاالت منتشر شده در مجالت در ایران2جدول 

ي دوره  نویسنده
نوع   روش  زمانی

  مدرك

  نتایج

  خألهاي پژوهشی  هاگرایش موضوعی پژوهش

-1364  )1372رضایی افخم (
اطالعات،کامپیوتر،ذخیره و بازیابی   نامهپایان  تحلیل محتوا  1368

  -  اي اطالعات رایانه

احمدي الري و 
  )1376فرزین (

1358-
رسانی، کتاب و ها، اطالعکتابخانه  مقاله  سنجیکتاب  1374

  ادبیات کودکان  بندي نویسی و ردهخوانی، فهرست کتاب

-1370  )1376ملیح (
، رسانی کتابداري و اطالع، چاپ و نشر  نامهپایان  پیمایشی  1374

  اطالعات فناوريهاي اطالعاتی و  نظام
، آموزش، و مدیریتسازمان 
  سنجی سنجی و اطالع کتاب

-1357  )1378کاتوزیان (
  رسانی و کتابداريپژوهش، اطالع  ها، منابع اطالعاتی، اطالعاتکتابخانه  مقاله  پیمایشی  1372

-1375  )1379یوسفی (
اي  هاي منطقه رسانی، نظامهاي اطالعشبکه  مقاله  تحلیل محتوا  1377

  نویسی برنامه افزار وها، نرمو کنسرسیوم

هاي اطالعاتی، کاربردها و نظام
هاي دیداري، شنیداري و غیر  رسانه

  چاپی

-1347  )1380نیازي (
ي کتابداري، کتابخانه و مراکز منابع، حرفه  نامهپایان  تحلیل محتوا  1377

  ارتباط اطالعاتی
کنترل کتابشناختی، فناوري در کتابخانه، 

  ساختمان و تجهیزات کتابخانه

-1369  )1381خانی (تیمور
1379  

سنجی و کتاب
مواد و منابع، رکوردهاي کتابشناختی،   مقاله  تحلیل استنادي

  خواندن، خدمات فنی  اي اطالعاتذخیره و بازیابی رایانه

-1351  )1385شهریاري (
رسانی و سند  نظام اطالعاتی، علوم اطالع  مقاله  تحلیل استنادي  1381

  ي اطالعاتتولید و اشاعه  رسانی عها و خدمات اطالپردازي، کتابخانه

فناوري اطالعات وارتباطات، ذخیره و   نامهپایان  سنجیکتاب  -  )1385اصل کیا (
  -  بازیابی اطالعات، کاربران کتابخانه

-1379  )1387عبدالمجید (
1383  

سنجی و کتاب
رسانی، مواد و منابع، کتابداري و اطالع  مقاله  تحلیل محتوا

  اوري کتابخانهفن  ي کتابداريحرفه

کتابخانه، منابع اطالعاتی، عملیات   مقاله  تحلیل محتوا    )1387نوذري (
  مدیریت، ساختمان و تجهیزات  کتابداري

و باقري افقهی 
)1387(  

2006-
2002  

سنجی و  کتاب
  ساختمان کتابخانه  اي اطالعاتذخیره و بازیابی رایانه  مقاله  تحلیل استنادي

-1385  )1388سلک(
ذخیره و بازیابی ، و مراکز منابع هاکتابخانه  نامهپایان  محتوا تحلیل  1386

  ساختمان و تجهیزات کتابخانه  و فناوري اطالعات، اي اطالعاترایانه

اردالن افتخاري و 
چشمه سهرابی 

)1389(  

1377-
1387  

پیمایشی و تحلیل 
ها و مرکز منابع، خدمات کتابخانه  مقاله  محتوا

  ، وب و اینترنترسانی، مواد و منابع اطالع
سازمان کتابخانه، ارتباط اطالعاتی، 

  خواندن

-2000  )1391خاصه (
، سنجی کتاب ،موتورهاي جستجو ،اینترنت  مقاله  تحلیل محتوا  2011

  سنجی، تحلیل استناديسنجی، وب علم

سازي، محیط خدمات مرجع، مجموعه
ها،  کتابخانه، خودکارسازي کتابخانه

  رسانی به معلوالن خدمات
  امکیسی
)1391(  

1384-
  هاي کتابشناختی، دانش و آموزشپیشینه  سنجیسنجی و وبسنجی، علم کتاب  نامهپایان  تحلیل محتوا  1388

  



   
  
  

 

 46 اطالعات تیریمد فنون و علوم فصلنامه

 8 یاپیپ شماره ،1396 زییپا ـ سوم شماره سوم، سال 
 

  هانامهبررسی روند موضوعی پایان. 2
مقالـه بـه تحلیـل     10دهـد کـه   هاي انجام شده در خارج از کشـور نشـان مـی   بررسی پژوهش

ـین رونـد موضـوعی پـژوهش    و دانش هاي علم اطالعات نامه محتواي پایان هـاي  شناسی به منظور تعی
ها را از نظر نویسندگان، سـال انتشـار، موقعیـت    نامه ها محتواي پایانند. این پژوهشاین رشته پرداخته
نـد.  اهاي پژوهش، پوشش موضوعی و مشخصات ظاهري مورد بررسی قـرار داده جغرافیایی، روش

ي زمـانی مختلـف یکسـان نبـوده و     هـا ها در بازهنامهموضوعی پایاندهد که گرایش ها نشان مییافته
هاي مورد بررسی بیشتر متوجه مباحث عملی و کـابردي بـوده و کمتـر بـه موضـوعات      در طول سال

  ذکر شده است. 3نظري و فلسفی پرداخته شده است. شرح نتایج این مطالعات در جدول 
  ر خارج از کشورهادنامه: بررسی روند موضوعی پایان3جدول 

ي دوره  نویسنده
نوع   روش  زمانی

  مدرك
کشور مورد 
  مطالعه

  نتایج
  خألهاي پژوهشی  هاگرایش موضوعی پژوهش

-1977  )1996( 1موموه
ها و مطالعات مربوط به کتابخانه  نیجریه  مقاله  تحلیل محتوا  1992

  -  کنندگان استفاده

 2هان گودي
)1997(  

1987-
هاي کامپیوتري، توصیف عملیات شبکه  مجارستان  لهمقا  تحلیل محتوا  1996

  -  هاي فشرده ها و دیسکو کارایی آن

 3عبدوالیه
)2002(  

1994–
یابی، فناوري اطالعات، رفتار اطالع  مالزي  مقاله  تحلیل محتوا  2000

  آموزش کتابخانه

ها، جستجوي تاریخ کتابخانه
  اطالعات،

  بندينویسی و ردهفهرست

و آلمنا  4فوسو
)2006(  

1998-
  آفریقا  مقاله  تحلیل محتوا  2005

هاي هدایت کاربر، مدیریت مجموعه، نظام
مدیریت، خودکارسازي کتابخانه، امنیت 

  کتابخانه، خدمات به کاربران خاص
-  

-1996  )2009( 5الیو و ابا
2008  

تحلیل محتوا و 
علم اطالعات، مدیریت کتابخانه، منابع   نیجریه  مقاله  سنجی کتاب

  هاي دانشگاهی، کتابخانهکتابخانه

ي کتابخانه، انجمن کتابداري، تاریخچه
ي کتابداري، خدمات کتابخانه حرفه

  براي کودکان و نوجوانان

چندراشکارا و 
  )2009( 6رامسش

1957-
  هند  مقاله  تحلیل محتوا  2008

سنجی،  سنجی و اطالعسنجی، علمکتاب
هاي مدیریت کتابخانه، کتابخانه

  ي اطالعاتیهادانشگاهی، نظام

آموزش علم کتابخانه و اطالعات، 
  هاي تخصصی، منابع مرجعکتابخانه

-1975  )2011( 7رشما
  هند  مقاله  تحلیل محتوا  2009

استفاده از کتابخانه، مطالعات مربوط به 
هاي عمومی  کاربران، آموزش، کتابخانه

  و دانشگاهی، بازیابی اطالعات

هاي خطی، آموزش کاربران، نسخه
ي ملی، نظریه، کتابخانهفلسفه و 
-هاي کتابخانه، مطالعات میانانجمن

  اي، آرشیورشته

                                                                                                                   
1 Mommoh 
2 Hangodi 
3 Abdoulaye 
4 Fosu 
5 Aliyu and Abba 
6 Chandrashekara&Ramasesh 
7 Reshma 



   
  
 

 

پژوهش در علم اطالعات و  يتهایمربوط به اولو بر مطالعات يمرور
 47و جهان رانیدر ا یشناس دانش

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

ي دوره  نویسنده
نوع   روش  زمانی

  مدرك
کشور مورد 
  مطالعه

  نتایج
  خألهاي پژوهشی  هاگرایش موضوعی پژوهش

و  1کسیدي
  )2011دیگران (

2009-
1930  

تخصیص پنهان 
آمریکاي   مقاله  2دیریکله

  شمالی

ها، تحلیل استنادي، رفتار تاریخ کتابخانه
ي یابی، بازیابی اطالعات، استفادهاطالع

  کاربران
  هانهمطالعات مربوط به کتابخا

تاوامنی و 
 3پوشپارج

)2013(  

2007-
  منابع و خدمات اطالعاتی،  هند  مقاله  تحلیل محتوا  2011

  هاي دانشگاهیکتابخانه

هاي عمومی،  فناوري کتابخانه
اطالعات و ارتباطات، آموزش 

  کتابداري

و  4زونگ
  )2013دیگران (

1994-
  چین  مقاله  تحلیل محتوا  2011

زیابی سنجی، بامنابع اطالعاتی، وب
هاي  اطالعات، مدیریت دانش، شبکه

  اجتماعی
  سنجیکتاب

  
- نامه به تجزیه و تحلیل محتواي پایـان پایان 7مقاله و  7دهد که نشان می 4هاي جدول یافته

هـاي ایـن رشـته    شناسـی بـه منظـور بررسـی موضـوعات پـژوهش      هاي علم اطالعات و دانشنامه
ها نشان داد که انتخاب موضوع غالباً بـر اسـاس نیـاز یـا     هناماند. پراکندگی موضوعی پایانپرداخته

هـاي آموزشـی نیـز قـرار     هـاي ارائـه شـده در گـروه     مشکالت این رشته نبوده و بر مبناي گرایش
ي معیارهاي دیگري از جمله عالئـق شخصـی پژوهشـگر اسـتوار بـوده      نداشتند، بلکه بیشتر بر پایه

ي کلیـات بـا موضـوعاتی    هایی که به بحث دربارهنامهیاناست. این امر در تعداد قابل توجهی از پا
ریـزي صـحیح    انـد، مشـاهده شـد. ایـن امر،عـدم همـاهنگی وبرنامـه        خارج از این حوزه پرداختـه 
سـهولت کـار عامـل مهمـی      . به عبارت دیگر احتماالًها رانشان دادنامهدرانتخاب موضوعات پایان
  ).  1383؛ علومی، 1371ی، ده است (اکرمنامه بو در گزینش موضوع پایان

   

                                                                                                                   
1 Cassidy 
2 Latent Dirichlet Allocation (LDA) 
3 Thavamani & Pushparaj 
4 Zong 
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 8 یاپیپ شماره ،1396 زییپا ـ سوم شماره سوم، سال 
 

  ها در ایراننامه: بررسی روند موضوعی پایان4جدول 

ي دوره  نویسنده
نوع   روش  زمانی

  مدرك
  نتایج

  خألهاي پژوهشی  هاگرایش موضوعی پژوهش

-1355  )1371اکرمی (
  رسانی اطالع  ها،مدیریت مراجع،انواع کتابخانه  نامهپایان  تحلیل محتوا  1370

  مهرکیان
1376  

1366-
انواع ، سازماندهی، ذخیره و بازیابی اطالعات  نامهپایان  تحلیل محتوا  1375

  کلیات کتابداري، حفظ و نگهداري  ها کتابخانه

آزاد و منصوریان 
)1380(  

1994-
  مقاله  تحلیل محتوا  1999

  فناوري اطالعات و ارتباطات،
  -  هاي دانشگاهی کتابخانه

از آغاز تا   )1381زاده (محسن
1387  

ا و تحلیل محتو
ها، آرشیـوها و مراکـز کتابخانـه ،مواد و منابـع  نامهپایان  سنجی کتاب

  منابع سازماندهی، منابع مرجع  سنجیعلم، هاي نوینفناوري، رسـانـیاطالع

- 1365  )1383علومی (
1373  

 ،اتحلیل محتو
مرجع، کلیات کتابداري، سازماندهی منابع،   مقاله  پیمایشی

  سازيمجموعه

آرشیو، آموزش کتابداري، ذخیره و 
بازیابی اطالعات، ادبیات کودکان و 

  نوجوانان، چاپ و نشر

-1373  )1385آذرانفر (
ي کتابداري، اي، حرفهها، منابع کتابخانهکتابخانه  نامهپایان  تحلیل محتوا 1382

  استفاده از کتابخانه و کاربران، فناوري اطالعات
انه، ساختمان و تجهیزات کتابخ

  حفظ و نگهداري از منابع، رسانه
  سازماندهی منابع  اي و استفاده از آنخدمات کتابخانه  نامهپایان  تحلیل محتوا  -  )1386پناه (حسین

سیدین و باب 
  )1388الحوائجی (

1372-
  مقاله  تحلیل محتوا  1386

رسانی، فناوري ها و مراکز اطالعکتابخانه
اي، انهاطالعات و ارتباطات، منابع کتابخ

  سازماندهی منابع، ذخیره و بازیابی اطالعات
  حفاظت و نگهداري

وزیر پور کشمیري، 
دهی و صابري سه

)1389(  

1380-
هاي فناوري اطالعات و ارتباط اطالعاتی، کتابخانه  مقاله  تحلیل محتوا  1386

  مدیریت، مدیریت دانش  مجازي و دیجیتالی

-1390  )1390شرفی (
سنجی،  کتابداري، بازیابی اطالعات، کتاب  نامهپایان  برداري فیش  1384

  موتورهاي جستجو، منابع اطالعاتی
بندي، ارتباطات علمی، نشر رده

  الکترونیک، مدیریت اطالعات

شرفی و نورمحمدي 
)1391(  

2006-
سنجی، صنعت  کتابداري، بازیابی اطالعات، کتاب  مقاله  تحلیل محتوا  2010

  اطالعات

اپی و مدیریت اطالعات، منابع چ
الکترونیکی، نشر الکترونیک، 

  بندي رده

از آغاز تا   )1391زاده ( جبرئیل
  -  ها و مراکز اطالعاتی، منابع اطالعاتیکتابخانه  نامهپایان  پیمایشی تحلیلی  1390سال 

پور و  شرفی، علی
  )1392جاللی (

1384-
1388  

پیمایش توصیفی 
  بنديرده  سنجی کتابکتابداري، بازیابی اطالعات،   مقاله  و تحلیل محتوا

پناه و شیرزاد، حسین
  )1393جوکار (

1384-
  سازماندهی منابع  اي و استفاده از آنخدمات کتابخانه  مقاله  تحلیل محتوا  1390

-1388  )1394پاش (گل
سنجی، بازیابی اطالعات، رفتار  ها، کتاب کتابخانه  نامهپایان  تحلیل محتوا  1393

  اطالعاتی، مدیریت دانش
شناسی، معماري  انی، زباندرمکتاب

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

 ها ها و کنفرانسبررسی روند موضوعی مقاالت همایش. 3
مقالـه   4مقالـه در خـارج از کشـور و     2دهد که هاي صورت گرفته نشان میبررسی پژوهش

هـاي علـم   هـا و کنفـرانس  در ایران به تجزیه و تحلیل محتواي مقاالت ارائه شده در همـایش 
انـد. در  هاي این رشته پرداختهناسی به منظور بررسی موضوعات پژوهششاطالعات و دانش

شناسی و موضوع هاي علم اطالعات و دانشها، تعداد و زمان برگزاري همایشاین پژوهش
  آمده است. 6و  5مقاالت ارائه شده مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج آن در جدول 

  هادر خارج از کشورانسها و کنفر: بررسی مقاالت همایش5جدول 

ي دوره  نویسنده
نوع   روش  زمانی

  مدرك
کشور مورد 
  مطالعه

  نتایج
گرایش موضوعی 

  خألهاي پژوهشی  هاپژوهش

تحلیل محتوا و   -  )1996( 1یاسهیکو
  ژاپن  مقاله  سنجی کتاب

هاي سنجی، نظامکتاب
اطالعاتی، بازیابی 

  اطالعات
-  

گارنر، دیویدسون و 
آمریکاي   مقاله  تحلیل محتوا  -  )2008( 2ویلیامز

  شمالی

، اطالعات فناوري
صنعت پیایندها، و 
  مدیریت پیایندها

گذاري منابع، به اشتراك
ي پیایندها، سازي، آینده مجموعه

  دسترسی در مقابل مالکیت

  ها در ایرانها و کنفرانس: بررسی مقاالت همایش6جدول 

ي دوره  نویسنده
نوع   روش  زمانی

  مدرك

  نتایج

  خألهاي پژوهشی  هاگرایش موضوعی پژوهش

کاتوزیان 
)1375(  

1375-
  مقاله  پیمایشی  1357

هاي اطالعاتی، خدمات ها، نظام کتابخانه
اطالعاتی، کتابداري، بازیابی اطالعات، 

  آموزش 
  رسانی/ کتابداريپژوهش اطالع

کاتوزیان 
)1385(  

از آغاز تا 
  مقاله  پیمایشی  1385

ذخیره و بازیابی  رسانی، خدمات اطالع
رسانی و کتابداري، اطالعات، آموزش اطالع
  هاکتابخانه

  آرشیو

سپهر و 
فر  شادمان

)1388(  

1379-
1385  

تحلیل 
  مقاله  محتوا

اي اطالعات، فناوري ذخیره و بازیابی رایانه
اطالعات و ارتباطات، کلیات کتابداري و 

  رسانی اطالع

ل هاي تخصصی، مراکز آرشیوي، تحویکتابخانه
مدرك، کتاب، مواد دیداري شنیداري، خدمات 

  مرجع

پور و علی
  )1390خاصه (

1386-
1388  

تحلیل 
بندي، اینترنت، نشر و  نویسی و رده فهرست  مقاله  محتوا

  سنجی کتاب، ناشران

محیط کتابخانه، کتابخانه براي ، خدمات مرجع
هاي  هاي عمومی، کتابخانه معلوالن، کتابخانه

  دانشگاهی و پژوهشی

                                                                                                                   
1 Yasuhiko 
2 Garner, Davidson&Williams 



   
  
  

 

 50 اطالعات تیریمد فنون و علوم فصلنامه

 8 یاپیپ شماره ،1396 زییپا ـ سوم شماره سوم، سال 
 

  شناسیي موضوعی علم اطالعات و دانشبررسی نقشه. 4
مقالـه و در   2دهـد کـه در خـارج از کشـور     هاي صورت گرفته نشان میمروري بر پژوهش

 شناسی اطالعات و دانش شناسایی موضوعات علمموضوعی و ينقشه ترسیم مقاله به 3ایران 
  قابل مشاهده است. 8 و 7ها در جدول  هاي این پژوهشاند که نتایج یافتهپرداخته

  ي موضوعی رشته در خارج از کشور: بررسی نقشه7جدول 

نوع   روش  نویسنده
  مدرك

کشور 
مورد 
  مطالعه

  بندي موضوعاتطبقه

  1دونگوسونگ
)2005(  

تحلیل 
ي کره  مقاله  محتوا

  جنوبی

 خدمات، مجموعه تیری/ مدیشناس کتابخانه/ روش ش/ آموزحق مؤلف/ يکتابدار یعموم يهاجنبه
ی/ / ارتباطات علمیاطالعات ي/ اقتصاد اطالعات/ جامعهاناطالعات کاربر يمطالعه، / مرجعیاطالعات
 ياطالعات/ جستجو یابیباز، داده گاهی/ پافناوري/ یاطالعات نظام /نویسی دهیچکي، بند رده

ی، منابع سنج اطالعي، ا/ چندرسانهینترنتیمنابع ا، تالیجید هاي/ کتابخانهی اطالعاتابیاطالعات/ ارز
  آرشیو

ها، کلیات، منابع، کارگزاران دانش، محتواي منابع، کاربردهاي دانش، پردازش اطالعات، فناوري  آمریکا  مقاله  دلفی  )2007( 2زینس
  هاي دانش، سازماندهی منابع، کاربرانحوزه

  ي موضوعی رشته در ایران: بررسی نقشه8جدول 

نوع   روش  نویسنده
  عاتبندي موضوطبقه  مدرك

الحوائجی و  باب
  )1392دیگران (

  مقاله  دلفی
ها، ها و مراکز منابع، مدیریت کتابخانهشناسی، کتابخانهکلیات علم اطالعات، آموزش، روش

خدمات فنی، خدمات کاربر، مطالعات کاربران، بازیابی اطالعات، کتابخانه و فناوري اطالعات، 
  سائل اخالقی و قانونی، مدیریت دانشصنعت نشر و توزیع، مسائل اجتماعی اطالعات، م

ثابت پور و 
  )1394دیگران (

تحلیل محتوا 
  مقاله  سنجی و علم

شناسی در علم اطالعات، سنجی، روش تحقیق، سازماندهی اطالعات، منابع اطالعاتی، روانعلم
هاي دانشگاهی،  شناسی در وب، مدیریت دانش، کتابخانهآموزش، مدیریت، علم اطالعات و دانش

  شناسی، مدیریت مجموعه دمات اطالعاتی، مبانی نظري و فلسفی علم اطالعات و دانشخ

  مقاله    )1388منصوریان (

هاي کتابداران، انواع رسانی، کاربرد سایر علوم در این رشته، رسالتمبانی کتابداري و اطالع
هاي  گان این رشته، راهآموخت هاي کار و فعالیت براي دانش ها، حوزهها، ساختمان کتابخانهکتابخانه

هاي هاي مشابه، مهارتي آن از رشتههاي متمایزکنندهرسانی، مشخصهفراروي کتابداري و اطالع
  هایی از پیشرفت کتابداريکتابدار موفق، شاخص

                                                                                                                   
1 Dong&Sung 
2 Zins 
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  پرداز ینیچ میدکتر رح/نژاد يفرزانه قناد/يدریدکتر غالمرضا ح

بررسی روند موضوعی متون رشته به صورت ترکیبـی (شـامل مقـاالت،    . 5
  ها)هاي پژوهشی و کتابها، طرحپایان نامه

 1نامـه در خـارج از کشـور و    پایـان  1مقالـه و   5دهد که هاي انجام شده نشان میررسی پژوهشب
شناسـی شـامل   ي علم اطالعات و دانـش مقاله در ایران به تحلیل محتواي متون رشته 2نامه و پایان
هـا، بـه منظـور    نامـه  هـاي پژوهشـی و پایـان   ها، طـرح  ها، مقاالت مجالت، مقاالت کنفرانسکتاب
هـا گـرایش   انـد. نتـایج بررسـی   هـاي ایـن رشـته پرداختـه    تیابی به گرایش موضـوعی پـژوهش  دس

و  9هاي زمانی مختلف نشـان داد کـه در جـدول    موضوعی و خألهاي پژوهشی رشته را در دوره
هاي جدیـد باعـث   ) بر این باورند که ظهور فناوري2015عنوان شده است. شاو، ژنگ و لی ( 10

- د به جاي موضوعات سنتی در این رشـته شـده اسـت و در پـژوهش    جایگزینی موضوعات جدی
بسـیار  » اطالعـات «هـاي اخیـر، پـرداختن بـه موضـوع      هاي صورت گرفته در این حـوزه در سـال  

  بوده است.  » کتابخانه«تر از پرداختن به موضوع محبوب
  در خارج از کشور  : بررسی روند موضوعی متون رشته به صورت ترکیبی9جدول 

ي دوره  نویسنده
نوع   روش  زمانی

  مدرك
کشور مورد 
  مطالعه

  نتایج
  خألهاي پژوهشی  هاگرایش موضوعی پژوهش

  1آیزنبرگ
اي، تحقیق و  فناوري، مدیریت، خدمات حرفه  آمریکا  مقاله  تحلیل محتوا  -  1988

  -  نظریه

آیزنبرگ و دیگران 
اي  ت، آموزش حرفهفناوري، مدیریت، خدما  آمریکا  مقاله  تحلیل محتوا  1990  )1990(

  -  و پژوهش

  2یوهاي
)2005(  

1961-
  ها و علوم اطالعاتها، فعالیتکتابخانه  مالزي  نامهپایان  تحلیل محتوا  2002

- ارتباطات علمی و حرفه
اي، آموزش علم کتابخانه 

  و اطالعات
  3بلسینگروفریزر

)2007(  
1994- 

2004  
تحلیل محتوا و 

کتابخانه،پژوهش درکتابداري  عملکردهاي  انگلستان  مقاله  سنجیکتاب
  ي کتابداري،فناوريرسانی،حرفهواطالع

-چاپ و نشر، چکیده
  سازينویسی و نمایه

و  4سیوکومرن
  هند  مقاله  پیمایشی  -  )2011دیگران (

  فناوري اطالعات و ارتباطات،
  هاي دیجیتالی،منابع الکترونیکی، کتابخانه

  سنجی سنجی/ وبسنجی/ علمکتاب

  عمومی،هاي کتابخانه
  مدیریت کتابخانه

 5شاو، ژنگ و لی
)2015(  

2008-
2012  

تحلیل محتوا و 
  چین  مقاله  سنجی کتاب

هاي دیجیتال، خدمات اطالعاتی، کتابخانه
بازیابی اطالعات، منابع اطالعاتی، تحلیل 

  استنادي، هوش رقابتی
-  

                                                                                                                   
1 Eisenberg 
2 Yeoh Hai 
3 Blessinger&Frasier 
4 Sivakumaren 
5 Xiao, Zhang &Li 
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  : بررسی روند موضوعی متون رشته به صورت ترکیبی در ایران10جدول 
نوع   روش  ي زمانیدوره  دهنویسن

  مدرك
  نتایج

  خألهاي پژوهشی  گرایش موضوعی
کاتوزیان 

منابع اطالعاتی، سازماندهی منابع اطالعاتی،   پایان نامه  پیمایشی  1357-1372  )1374(
  -  ها کتابخانه

از آغاز تا سال   )1378حري (
ستفاده از شناسی، ا ها، کتابرسانی، کتابخانه اطالع  مقاله  سنجی کتاب  1377

  خدمات، فناوري اطالعات
سازي، مدیریت، مجموعه

  شناسی نسخه

سنجی، تحلیل کتاب  1347-1378  )1381حري (
  افراد  رسانی، فناوري اطالعات، مبانی کتابدارياطالع  مقاله  محتوا

هاي درسـی و  ها، سرفصلها: بررسی روند موضوعی کتابدیگر پژوهش. 6
  هاي پژوهشی اولویت
شناسـی  پژوهشی در علم اطالعات و دانـش  هايبه بررسی اولویت درپژوهشی1 (2004) ساراهوپیت

ـیار   شناسـی  ودانـش  اطالعـات  علـم  يافراد جامعـه  پژوهشی پرداخت. نتایج نشان داد که نیازهاي بس
 هـاي دردانشـکده  شده ارائه هاي درسیبرنامه تجزیه و تحلیل به  (2009)بوده است. برونستاین متنوع

ـیش  کـه  است ها بیانگرآنیافته .درسراسرجهان پرداخت شناسیات و دانشعلم اطالع  توجـه  تـرین ب
 برنیـاز کـاربران   تأکید با» فناوري«به طور کلی و بعد از آن به موضوع » اطالعات«دروس به موضوع 

تـر مـورد تأکیـد    کـم » کتابخانـه «هاي درسی این رشته موضوعات مربـوط بـه   در برنامه .بود معطوف
هـاي  اي توجه بیشتري صورت گرفته بود. جزئیـات مربـوط بـه یافتـه     ه موضوعات میان رشتهبوده و ب

  آمده است. 11ها در جدول این پژوهش

  هاي صورت گرفته در خارج از کشور: پژوهش11جدول 

ي دوره  نویسنده
منابع مورد   روش  زمانی

  بررسی
نوع 
  مدرك

کشور مورد 
  مطالعه

  نتایج

خألهاي   هاگرایش موضوعی پژوهش
  پژوهشی

 2ساراهوپیت
(2004)  

هاي اولویت  -  -
  انگلستان  مقاله  پژوهشی

فناوري اطالعات و ارتباطات، خدمات اطالعاتی 
الکترونیکی، مدیریت اطالعات/ کتابخانه، نیازهاي کاربران، 

  اي اطالعات سازماندهی رایانه
-  

  3برونستاین
(2009)  

تحلیل   -
  محتوا

هاي برنامه
  هاکتابخانه  اي اطالعات، فناوري، موضوعات میان رشته  -  مقاله  درسی

    
                                                                                                                   
1 Sarah & Pete 
2 Sarah&Pete 
3 Bronestein 
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) و امرایـی، گرایـی و   1388پـور و پـاپی (  ریـزي، کـاظم  )، اشرفی1377کاتوزیان (  
هاي فارسی علـم اطالعـات و   هاي موضوعی کتاب) با هدف کشف گرایش1392سیامکی (
ختنــد. شــرفی و شناســی، بــه بررســی عنــاوین کتــب منتشــر شــده در ایــن حــوزه پردا  دانــش

هـاي  ) در پـژوهش خـود بـه تعیـین پوشـش موضـوعی عنـاوین اولویـت        1393نورمحمدي (
هـا خألهـاي   هاي این بررسـی شناسی پرداختند. یافتهي علم اطالعات و دانشپژوهشی حوزه

 12شناسی را نشان داد کـه نتـایج آن در جـدول    ي علم اطالعات و دانشپژوهشی در حوزه
  بیان شده است. 

  هاي صورت گرفته در ایران: پژوهش12 جدول

ي دوره  نویسنده
منابع مورد   روش  زمانی

  بررسی
نوع 
  مدرك

  نتایج
  خألهاي پژوهشی  گرایش موضوعی

-1372  )1377کاتوزیان (
سازماندهی منابع اطالعاتی،   مقاله  هاکتاب  پیمایشی  1375

  رسانیهاي اطالعاطالعات، نظام
رسانی  عي اطالفلسفه، سیاست و توسعه

  رسانی و کتابداريي اطالعکتابداري، حرفه

پور ریزي، کاظم اشرفی
  )1388و پاپی (

1380-
سازماندهی، فناوري کتابخانه،   مقاله  هاکتاب  پیمایشی  1387

  آموزش و تحقیق

افراد، چاپ و نشر، ساختمان و تجهیزات 
-کتابخانه، استفاده از کتابخانه و استفاده

  کنندگان

  هاي صورت گرفته در ایران: پژوهش12ول ي جدادامه

ي دوره  نویسنده
منابع مورد   روش  زمانی

  بررسی
نوع 
  مدرك

  نتایج
  خألهاي پژوهشی  گرایش موضوعی

امرایی، گرایی و 
)1392سیامکی (  

1387–

  مقاله  هاکتاب  پیمایشی  1383

سازماندهی منابع، منابع 
  اطالعاتی،

ها، آرشیو، مرجع و کتابخانه
  رسانیاطالعخدمات 

نویسی، ساختمان و سازي و چکیدهنمایه
  تجهیزات کتابخانه

شرفی و نورمحمدي 
تحلیل   -  )1393(

  محتوا
هاي اولویت

سنجی، منابع چاپی و  فناوري اطالعات، کتاب  کتابداري، بازیابی اطالعات  مقاله  پژوهشی
  بندي الکترونیکی، مدیریت اطالعات، رده

  گیرينتیجه
شناسـی و محـدودیت   ي علم اطالعات و دانشوع نیازهاي پژوهشی در حوزهعواملی نظیر تن

ها در این حوزه و جلوگیري از منابع انسانی و مالی، ضرورت کاربردي کردن نتایج پژوهش
هـاي  کنـد کـه بـه شناسـایی اولویـت     هاي غیرضروري و تکراري ایجـاب مـی  انجام پژوهش
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سـتا، مـروري بـر مطالعـاتی کـه بـه بررسـی        پژوهشی در این رشته پرداختـه شـود. در ایـن را   
توانـد کمـک شـایانی    هاي زمانی مختلف پرداختند، میموضوعات پژوهشی رشته طی دوره

هاي صورت گرفتـه در ایـن    این رشته نماید. تأملی بر پژوهش هاي پژوهشی به تعیین اولویت
بررسـی و   دهد که پژوهشگران در داخل و خارج از کشور همـواره در صـدد  زمینه نشان می

و  1980يدهـه اند. این مطالعات در خارج از ایـران از  تحلیل موضوعات پژوهشی رشته بوده
آغاز شدند. از بررسی مطالعات صورت گرفته در این حوزه نکاتی  1360ي در ایران از دهه
  شود:ها اشاره میشود که در ادامه به آن استنباط می
د که بررسی موضوعات پژوهشی رشته بـه  دهمروري بر منابع مورد مطالعه نشان می ×

هــاي زمــانی، همــواره توجــه ي زمــانی خــاص محــدود نبــوده و در تمــامی دورهیــک دوره
صـورت گرفتـه در ایـن    هاي  نتایج پژوهش ترپژوهشگران را به خود جلب کرده است. بیش

 .منتشر شده است پژوهشی -ي علمیبه صورت مقاله زمینه

از نظـر کمـی و تـا حـدودي از نظـر       زمینهدر این  هانامهمقاالت و پایانروند انتشار  ×
در ایـن زمینـه   هـاي اخیـر، در آثـاري کـه     ویژه در ساله کیفی، رو به رشد و تکامل بوده و ب

ها، به وضـوح  پژوهشاین در  پوشانیو هم ین روند مشهود است. اگرچه تکرارمنتشر شده، ا
 قابل مشاهده است.  

هـا  دهد کـه ایـن پـژوهش   ه در این زمینه نشان میمروري بر مطالعات صورت گرفت ×
نگاشته شده در این حوزه، در اکثر موارد مقاالت ها و نامه و پایان اندعمدتاً مشابه عمل کرده

تـر ایـن   در بـیش پـژوهش، تغییـر یافتـه اسـت.     يهالگوبرداري از آثار قبلی بوده و تنها جامعـ 
ه تجزیـه و تحلیـل کلمـات موجـود در     براي استخراج موضوعات پژوهشی رشته، ب مطالعات

هاي این حوزه و تعیین بسامد این واژگان نامههاي مقاالت و پایانعنوان، چکیده و کلیدواژه
-تـرین حـوزه  اند. به این ترتیب واژگانی که بیشترین فراوانی را داشتند به عنوان مهمپرداخته

  اند. هشناسی در نظر گرفته شدهاي پژوهش در علم اطالعات و دانش
هاي صورت گرفته در این زمینه بیانگر آن است که این مطالعات  ي پژوهشمطالعه ×
هاي صورت گرفته در این رشته بوده و فقط بـه  تر در صدد بررسی موضوعات پژوهشبیش
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ها به چه موضوعاتی اختصـاص یافتـه و در   ترین تعداد پژوهشاند که بیشاین مسئله پرداخته
و بـه چـه موضـوعاتی    اسـت  تري صـورت گرفتـه    هاي کم، پژوهشهاي موضوعیچه زمینه

میـزان اهمیـت موضـوعات     اصالً پرداخته نشده است. در هیچ کـدام از منـابع مـورد بررسـی    
ي علـم  هـاي پژوهشـی در حـوزه   به تعیین اولویت پژوهشی رشته مورد بررسی قرار نگرفته و

 شناسی پرداخته نشده است.اطالعات و دانش

هـا از روش  تـر ایـن پـژوهش   دهد که در بـیش بع مورد مطالعه نشان مینگاهی به منا ×
سنجی به منظور بررسـی محورهـاي پژوهشـی رشـته اسـتفاده گردیـده       تحلیل محتوا و کتاب
هاي پژوهشی استفاده شده توسـط پژوهشـگران از نقـاط ضـعف ایـن      است. عدم تنوع روش

هاي کمی و پیمایشی  سمت روش ها گرایش بهمطالعات است. در واقع در اکثر این پژوهش
 هاي ترکیبی استفاده نشده است.هاي کیفی مانند مصاحبه یا روشبوده و از روش

مقالـه)، مقـاالت    75تر مقاالت مـورد بررسـی (  دهد بیشها نشان میتحلیل پژوهش ×
ي همایشـی مـورد   پژوهشی بودند؛ درحالی که فقـط دو مقالـه  -چاپ شده در مجالت علمی

قرار گرفته است. تعـدادي از مقـاالت بازیـابی شـده، مقـاالت مسـتخرج از        بررسی و تحلیل
ي هـا، از بررسـی و ارائـه   پوشانی میان نتایج آني همها بوده که در صورت مشاهدهنامهپایان
  هاي این مقاالت در پژوهش حاضر خودداري شده است.یافته

-بنـدي که دسـته هاي صورت گرفته در این زمینه این است ي پژوهشمشکل عمده ×

هاي ارائه شده از موضوعات پژوهشـی رشـته جامعیـت و کـارایی الزم را نداشـته و در ایـن       
تـر بـر مباحـث    هاي موضوعی رشته نادیده گرفته شده و بـیش بسیاري از حوزه ها، بندي طبقه

  سنتی تأکید شده است.
ایط دهد که در هر زمـان بسـته بـه شـر    هاي مورد بررسی نشان میي پژوهشمطالعه ×

انـد. بـه   شناسی تغییـر کـرده  ي علم اطالعات و دانشهاي پژوهشی در رشتهمختلف، گرایش
اند تر مورد توجه قرار گرفتهبیان دیگر در یک دوره زمانی خاص بعضی از موضوعات بیش

تـوجهی  اند و در مقابـل مبـاحثی نیـز مـورد بـی     و به نوعی بحث روز این رشته محسوب شده
  اند.خود را از دست داده قرار گرفته و اهمیت
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ها بیانگر پراکندگی موضـوعی مجـالت   هاي موضوعی این پژوهشبررسی گرایش ×
هاي زمانی مختلف بوده است. پراکنـدگی موضـوعی ایـن    هاي این حوزه در بازهنامهو پایان
ها بیانگر این امر است که انتخاب موضوع غالباً بر اساس نیاز یا مسـائل و مشـکالت   پژوهش
شناسی در کشور نبوده و در مواردي بر معیارهـاي  ي علم اطالعات و دانشد در حوزهموجو

به عبارت دیگـر سـهولت کـار    دیگري از جمله عالئق شخصی پژوهشگر استوار بوده است. 
 ).1383ده است (علومی، بو هاپژوهشعامل مهمی در گزینش موضوع 

ي زمـانی مختلـف   بـازه هـا در  دهد که گرایش موضـوعی پـژوهش  ها نشان مییافته ×
شناسـی بـوده   هاي سنتی علم اطالعات و دانش یکسان نبوده و بیشتر متوجه مباحث و فعالیت

است. در بسیاري از کشورهاي جهان، آثار علمی و پژوهشی متوجه مباحث کـاربردي بـوده   
اند. چین است و رویدادهاي جاري، مسائل اجرایی و عملی در اولویت موضوعی قرار داشته

هاي نظري بوده است (هـوآن  تر گرایش به سوي پژوهشها کشوري است که در آن بیشتن
  ). 1996؛ کاجبرگ، 1996ون، 

شناسـی  ي علم اطالعـات و دانـش  ها و خألهاي پژوهشی در رشتهنگاهی به گرایش ×
هـاي زمـانی   دهد که میزان گرایش به موضـوعات مختلـف در ایـن حـوزه در دوره    نشان می

از جملـه   اسـت،  ده و تحت تأثیر تحوالتی کـه در رشـته بـه وجـود آمـده     مختلف یکسان نبو
نویسـی و  فهرست«ورود فناوري به این حوزه، روند گرایش به برخی از موضوعات از جمله 

در طول زمان سیر نزولی داشته و گرایش به برخی دیگـر از موضـوعات از جملـه    » بنديرده
فتـه و بـه تعـدادي از موضـوعات از جملـه      سـیر صـعودي یا  » فناوري اطالعات و ارتباطـات «
بـه  » ادبیـات کودکـان  «و » خدمات اطالعـاتی بـه معلـوالن   «، »ساختمان و تجهیزات کتابخانه«

  ندرت پرداخته شده است.
 بـا  رشـته  پژوهشـگران  کـه  امیداسـت  پژوهش ازاین آمده دست به نتایج به باتوجه  

اسـت،به مطالعـه و    شـده  هرشـت  شـدن  متحـول  باعـث  که هاي جدیديظهورفناوري به توجه
ــت  ــژوهش درجه ــع پ ــاي رف ــه نیازه ــدودرپژوهش جامع ــايبپردازن ــه ه ــوعاتی خودب  موض

 اطالعـات  علـم  فنـاوري درحـوزه   هـاي باپیشرفت نیاز جامعه و همگام با متناسب بپردازندکه
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-ي اولویـت شود که نسبت به شناسـایی و ارائـه  باشند. این امر زمانی میسر می شناسی ودانش

هـاي پژوهشـی در ایـن رشـته بـه      شی در رشته اقدام شود. در صورتی که اولویـت هاي پژوه
تـوان انتظـار داشـت کـه     دقت شناسایی و در اختیار پژوهشگران این حوزه قرار گیرنـد، مـی  

تـري همـراه باشـند، بسـتر الزم بـراي بــه      هـاي آینـده بـا خالقیـت و نـوآوري بــیش     پـژوهش 
تـر شـاهد   ي پژوهش کـم معه فراهم شود و عرصههاي پژوهش در جاکارگیري نتایج و یافته

 هاي غیرضروري باشد.ها و انجام پژوهشکاريدوباره
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شناسـی، دانشـگاه   ارشد علم اطالعات و دانـش ي کارشناسی نامه. پایان1366-1375هاي در تهران طی سال  هاي مستقر
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