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چکیده
هدف :هدف مقاله حاضر شناسايی وضعيت پژوهشهاي علم اطالعات و دانششناسی ازنظر موضوع ،سال
انتشار و شكاف موضوعی در دانشگاههاي دولتی ايران بود .روششناسی :براي وصول به هدف مذكور از
روش پژوهش پيمايش توصيفی و تحليل محتوا استفاده شده است .جامعه پژوهش حاضر شامل  6606عنوان
گزارش پژوهش (پاياننامهها و مقالههاي) موجود در  63دانشگاه دولتی ايران بين سالهاي  6340-6313بود
كه  994عنوان از اين پژژوهشهژا مربژوب بژه پايژانامژههژاي كارشناسژی ارشژد و دكتژري علژم اطالعژات و
دانژژششناسژژی و  396عنژژوان از آنهژژا مربژژوب بژژه مقالژژههژژاي منتشرشژژده توسژژم محققژژان علژژم اطالعژژات و
دانششناسی ايران در پايگاه اطالعاتی سايمگو بود .طبقژهبنژدي موضژوعی پژژوهشهژا بژا اسژتفاده از  9رده
اصلی و  61رده فرعی بر مبناي نظام طبقهبندي ليستا ( )LISTAانجامشده و براي گژردآوري اطالعژات نيژز
از سياهه وارسی پژوهشگر ساخته استفاده شده است .در انتها دادههاي طبقهبنديشده مورد تحليل قرارگرفته
و با استفاده از نمودارها و جداول توصيفشدهانژد .یافتهها :يافتژههژا نشژان دادنژد كژه موضژوعات فنژاوري
اطالعژژات ،كتابژژداري ،بازيژژابی اطالعژژات ،كتژژا سژژنجی ،مژژديريت اطالعژژات ،منژژابا اطالعژژاتی ژژاپی و
الكترونيكی و فهرستنويسی و ردهبندي بيشترين محورهاي موضوعی هستند كه در پاياننامژههژا و مقژا ت
محققان علم اطالعات و دانششناسی موردمطالعه قرار گرفتهانژد .نتیجهگیری :در پايژاننامژههژا و مقژا ت
علم اطالعات و دانششناسی ايران به موضوعاتی مانند منابا اطالعاتی ،هستیشناسی ،و معنژايی ،جسژتجو
 .6اسژژژتاديار علژژژم اطالعژژژات و دانژژژش شناسژژژی ،پژوهشژژژگاه علژژژوم و فنژژژاوري اطالعژژژات ايژژژران (ايرانژژژدا )،
meh.hafezi@gmail.com
 .0كارشژژژژژناد ارشژژژژژد علژژژژژم اطالعژژژژژات و دانژژژژژش شناسژژژژژی ،كتاب انژژژژژه مركژژژژژزي دانشژژژژژگاه شژژژژژاهد،
atashbig_ali65@yahoo.com
 .3استاديار علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشگاه عالمه طباطبائیdizaji@yahoo.com ،
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معنايی ،دولت الكترونيكی ،مديريت منابا اطالعات ،نوآوري دانش ،اشترا

دانژش ،سژازماندهژی دانژش،

شبكه ،خدمات اطالعاتی و كتاب انههاي ديجيتال كمتر پرداخته شده است.

واژگان کلیدی :موضوعهاي پژوهش ،علم اطالعات و دانششناسی ،دانشگاههاي دولتی
ايران ،پايگاه اطالعاتی سايمگو ،پاياننامهها ،مقالهها.

مقدمه
در اغلب دانشگاههاي دنيا ،يكی از شرايم دريافت درجژه كارشناسژی ارشژد و دكتژرا ارائژه
گزارشی مكتو از يک كار پژوهشی مستقل و مفصژل اسژت كژه توسژم دانشژجويان و بژا
راهنمايی حژداقل يژک اسژتاد انجژام مژیشژود ،معمژو ا ايژن گژزارش مكتژو را در مقطژا
كارشناسی ارشد پاياننامه و در مقطا دكترا رساله مینامند (لژوننبر

و آيربژی ،6343 ،ص

 .)63پايژاننامژه اولژين نمژژود قژدرت تحقيقژاتی و اسژژتنباطی دانشژجو در فرآينژد تحصژژيالت
تكميلی محسو میشود .آگاهی از موضوعات موردبررسی در پاياننامهها و گژرايشهژاي
موضوعی آنها در هر رشتهاي میتواند حژوزههژاي پژوهشژی ،نيازهژاي جامعژه پژوهشژی و
خألهاي پژوهشی ناشی از آن را نشان داده و از دوباره كاريها در امژر پژژوهش جلژوگيري
به عمل آورد.
همواره يكی از مهمترين موارد در ارزشيابی پژوهشها بژا نگژاه كژالن در راسژتاي حژل
مسائل موجود در كشور ،مطالعه روند پژوهشها در طژی زمژان اسژت .ايژن مطالعژه نژدين
كژاربرد مهژم را بژژراي مژديريت پژژوهش در كشژژور ايفژا مژژیكنژد .نگژاهی گذشژژتهنگژر بژژه
پژوهشها نشان از شناسژايی وضژعيت گذشژته و تژاري ی پژژوهش در حژوزههژاي م تلژف
علمی دارد .اين موضوع نشانگر اين است كژه در گذشژته ژه مسژائلی از اهميژت پژوهشژی
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برخوردار بوده است و ه جنبههايی از علوم موردتوجه قرار گرفتهاند .ايژن موضژوع و تهيژه
نقشه آن نشان میدهد كه رشد پژوهشها در يک حوزه علمی تا ه حد از تناسژب مناسژبی
برخوردار است .از طرفی نيز آشنايی با روند پژوهشها و تحليژل آنهژا كمژک مژیكنژد تژا
مسير آتی پژوهشها در يک حوزه علمی مش ص و قابل پيشبينی باشد .بر اين اساد يكی
از روشهاي مناسب در اين زمينه و در راستاي محورهاي ذكرشده میتواند مطالعه وضعيت
گزارش هاي پژوهشی منتشر شده باشژد .بنژابراين گژزارشهژاي پژوهشژی ،محژدوده زمژانی
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مناسب كه عموماا حداقل يک دهه مدنظر قرار میگيرد ،همچنين محدود ساختن تحليژل بژه
حوزه يا حوزههاي موضوعی مش ص ،در زمره عناصر مهم مطرح در نين مسائلی باشد.
ازآنجايیكه مطالعه گرايش موضژوعی پايژاننامژههژاي علژم اطالعژات و دانژششناسژی
دانشگاههاي دولتی ايران در بازه زمانی  6340-6313تاكنون در ايران انجام نشده اسژت لژذا
در اين پژوهش براي تحليژل اطالعژات پايژاننامژههژا و رسژالههژاي حژوزه علژم اطالعژات و
دانششناسژی ،پژوهشژگر بژر آن اسژت تژا بژه بررسژی جنبژههژاي موضژوعی پايژاننامژههژاي
كارشناسی ارشد و دكتراي دفاع شژده از سژالهژاي  6340 -6313در دانشژگاههژاي دولتژی
ايران (تهران ،تربيت مدرد ،عالمه طباطبايی ،الزهراء ،شژيراز ،اصژفهان ،بيرجنژد ،فردوسژی
مشهد ،شهيد بهشتی ،خژوارزمی ،قژم ،تبريژز و شژهيد مژران اهژواز) و مقژا ت نمايژه شژده
محققان علم اطالعات و دانژششناسژی ايژن دانشژگاههژا در پايگژاه اطالعژاتی سژايمگو بژين
سالهاي  0663-0669بپژردازد تژا بژه گژرايش موضژوعات مقژا ت و پايژاننامژههژاي علژم
اطالعات و دانششناسی دانشگاههاي دولتی ايران و سژير تحژول و پيشژرفت موضژوعات در
دانشگاههاي م تلف پی ببرد .عالوه بر اين از طريق تعيين گرايش هر مقوله موضوعی بژراي
پژوهش در حوزه علم اطالعات و دانششناسی میتژوان رابطژهي بژين پژژوهشهژاي قبلژی،
فعلی و آتی را برقرار سازد .بهعبارتیديگر مژیتژوان دريافژت كژه آيژا گژرايش موضژوعات
پاياننامهها و مقالهها از روندي منطقی تبعيت كرده است يا خير .عالوه بر اين ،اين پژژوهش
كمک میكند كه با ارائه تصويري از گرايشها در انت ژا موضژوعات ،خألهژاي موجژود
شناسايی شوند تا از اين طريق بتوان پژوهشهاي آتژی را در جهژت پژر كژردن خألهژا و نيژز
نيازهاي جديد هدايت كرد .در اين راستا هدف پژوهش حاضر تعيين تعژداد پايژاننامژههژا و
پژوهشهاي علم اطالعات و دانششناسی دانشگاههاي دولتی ايران است.

پرسشهای پژوهش
.1

روند رشد پژوهشهاي علم اطالعات و دانششناسی دانشژگاههژاي دولتژی ايژران بژين
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مقالههاي ارائهشده به تفكيک سال انتشار ،گروههاي موضژوعی ،تعيژين خألهژاي موضژوعی

سالهاي  6340-6313گونه بوده است؟
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.2

پوشش موضوعی پژوهشهاي علم اطالعژات و دانژششناسژی بژين سژالهژاي -6313
 6340گونه بوده است؟

.3

گرايش موضوعی پژوهشهاي علم اطالعات و دانششناسی به تفكيک دانشگاههژاي
دولتی ايران بين سالهاي  6340 -6313گونه بوده است؟

پیشینه پژوهش
براي مطالعه پيشينههاي پژوهش ابتدا با استفاده از كليدواژههاي موضوعی مرتبم با موضژوع
موردنظر به جستجو در موتورهاي جستجو و پايگاههژاي اطالعژاتی م تلژف پرداختژه شژد و
درنهايت موضوعات مرتبم با اين موضوع مش ص شدند كه در زير به آنها اشاره میشود.
در پژوهشهاي انجامشده در حژوزه تحليژل محتژواي پايژاننامژههژاي علژم اطالعژات و
دانژژششناسژژی در بژژين سژژالهژژاي  931 ،6311-6390عنژژوان پايژژاننامژژه توسژژم محسژژن زاده
( )6316تحليل شد و نتايج نشان داد كه موضوع اكثر پاياننامهها كتاب انژژههژا ،آرشيژژوها و
مراكژز اطالعرسانی است همچنين  054عنوان پاياننامه توسم آذرانفر ( )6315تحليل شد و
نتايج نشان داد كژه بيشژترين موضژوعات پايژاننامژههژا مژواد و منژابا كتاب انژهاي اسژت .در
پژوهشی ديگر  659عنوان پاياننامه توسم حسين پناه ( )6311تحليل شژد و نتژايج نشژان داد
كه موضوع خدمات مرجا بيشترين موضوعات پاياننامهها را شامل میشود .عژالوه بژر ايژن
 509عنوان پاياننامه توسم سژيدين و بژا الحژوائجی ( )6311تحليژل شژدند و نتژايج نشژان
دادند كه موضوع كتاب انهها و مراكز اطالعرسانی بيشتر از موضوعات ديگر در پاياننامههژا
بررسی شدهاند ولی در همه آنها موضوعات منابا مرجا ،حفاظت و رسانهها و سازماندهی
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كمتر موردبررسی قرار گرفتهاند و همچنژين موضژوعات فنژاوريهژاي نژوين ،علژمسژنجی و
ادبيات كودكان و نوجوانان در بررسی پاياننامههژاي علژم اطالعژات و دانژششناسژی رونژد
صژعودي داشژتهانژد .عژالوه بژر ايژن در حژوزه تحليژل محتژواي مقژا ت علژوم كتابژژداري و
اطژژالعرسژژانی ،سژژلک و بزرگژژی ( )6314بژژه تحليژژل  041مقالژژه منتشرشژژده در فصژژلنامه
"كتابداري و اطالعرسانی" و "فصلنامه كتا " در بين سالهژاي  6315و  6311پرداختنژد و
نشان دادند كه موضوعات كتاب انهها و مراكز منابا و ذخيره و بازيابی اطالعات بيشژتر ولژی
موضوعات ساختمان و تجهيزات كتاب انههژا در مقژا ت كمتژر بررسژی شژدهانژد .همچنژين
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خاصه ( )6346به تحليل محتواي توليدات كتابداري ايران در پايگاه  Web of Scienceبين
سالهاي  0666-0666پرداخت و نشان داد كه بيشترين گرايش موضوعی مقا ت به سژمت
فناوري اطالعات و ارتباطات ،اينترنت (موتورهاي جسژتجو) و كتژا سژنجی (علژمسژنجی،
و سنجی ،تحليل استنادي) و كمترين آن به موضوعات خژدمات مرجژا ،مجموعژهسژازي،
محيم كتاب انه ،خودكارسازي كتاب انهها ،خدماترسژانی بژه معلژو ن ،آرشژيو و حفاظژت
است .همچنژين در حژوزه تحليژل محتژواي كارگژاههژا و همژايشهژاي انجمژن كتابژداري و
اطالعرسانی ايران بين سالهاي  -6311توسم علیپور و خاصه ( )6346انجژام شژد و نتژايج
نشان دادند كه  %45/11از آنها مرتبم با كتابژداري و اطژالعرسژانی بژوده و  %9/30ارتبژاب
كمی با مباحث كتابداري و اطالعرسانی داشتهاند .همچنين نتايج نشژان دادنژد كژه بيشژترين
كارگاهها و س نرانیهژاي ت صصژی برگزارشژده مربژوب بژه فهرسژتنويسژی و ردهبنژدي،
اينترنت ،نشر و ناشران و كتا سنجی است.
ازجمله پژوهش هاي خژارجی صژورت گرفتژه در زمينژه تحليژل محتژواي پايژاننامژههژا
مژیتژژوان بژژه نتژايج پژژژوهشهژژاي عبژدو يژژه )0660( 1اشژژاره كژرد كژژه نشژژان داد بيشژژترين
موضوعات پاياننامهها مربوب به فناوري اطالعات است .همچنين ندراشكارا و راماسژش،2
( ،)0664اليو و ابا )0664( 3نشان دادنژد كژه بژه موضژوعات علژم اطالعژات ،كتژا سژنجی،
علمسنجی ،اطالعسنجی و مديريت كتاب انهها بيشتر پرداخته شده است ولی بژه موضژوعاتی
مانند آموزش كتابداري ،حرفه كتابژداري ،كتاب انژههژاي عمژومی ،ت صصژی و دانشژگاهی
كمتر توجه شژده اسژت .در پژژوهش ديگژري گوپتژا و بژاردوا  )0666( 9نشژان دادنژد كژه
موضوع غالب پاياننامههاي دكتراي كتابداري كشور هندوستان مديريت كتاب انههژا اسژت.
اطالعرسانی آمريكا شمالی پرداختند و نشان دادند كه موضوع تژاريخ كتاب انژههژا ،تحليژل
اسژژتنادي ،رفتژژار اطژژالعيژژابی ،بازيژژابی اطالعژژات و اسژژتفاده كژژاربران بيشژژترين موضژژوعات
1. Abdoulaye
2. Chandrashekara & Ramasesh
3. Aliyu & Abba
4. Gupta & Bhardwaj
5. Sugimoto
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موردبررسی در پاياننامههاي كتابداري است .عالوه براين زونگ 6و همكارانش ( )0663بژه
ترسيم ساختار فكري پژوهش در پايان نامههاي دكتراي كتابداري و اطالعرسژانی ژين بژين
سالهاي  0666-6449پرداختند و نشان دادند كه تمركز تحقيقات ،بيشتر بر منابا اطالعاتی،
هستی شناسی ،و

معنايی ،جستجو معنايی ،دولت الكترونيكژی ،مژديريت منژابا اطالعژات،

مديريت دانژش ،نژوآوري دانژش ،اشژترا

دانژش ،سژازماندهژی دانژش ،شژبكه ،خژدمات

اطالعاتی نيازهاي اطالعاتی و كتاب انههاي ديجيتال است .ولی به موضوعهايی ون تژاريخ
كتاب انهها ،فهرستنويسی و ردهبندي ،نمايهسازي و كيدهنويسژی ،دكومانتاسژيون ،كمتژر
پرداخته شده است.
عالوه بر اين در حوزه تحليل محتواي مقا ت علوم كتابداري و اطالعرسانی در خژار
از كشور میتژوان بژه پژژوهشهژاي ميتژال )0666( 2اشژاره كژرد كژه بژه رونژد پژژوهش در
كتابداري و اطالعرسانی هند پرداخت و نشان داد كه تمركز مقژا ت بژر موضژوعاتی ماننژد
كارهاي كتاب انهاي ،خدمات كاربران ،فهرستنويسژی ،مطالعژات كژاربران ،كتاب انژههژاي
دانشگاهی ،كتاب انههاي عمژومی ،بازيژابی اطالعژات ،آمژوزش كتابژداري ،تجزيژهوتحليژل
استنادي ،كتا سنجی است .همچنين نشان داد موضوعاتی ماننژد كپژیرايژت ،فنّژاوريهژاي
كتاب انهاي ،كتاب انههاي ديجيتال ،م ازن سازمانی ،پايگاههاي داده ،نشريات الكترونيكژی،
دسترسژژی بژژاز ،و  ،0.6و جهژژانگسژژتر ،اينترنژژت و دسترسژژی بژژه اطالعژژات برخژژی از
حوزههاي موضوعی جديد موردعالقه محققان كتابداري و اطژالعرسژانی هسژتند .همچنژين
رانا )0666( 3بژه ب ررسژی رونژدهاي پژوهشژی در مقژا ت علژوم كتابژداري و اطژالعرسژانی
پرداخت و نشان داد كه نشان داد كه موضژوعاتی ماننژد اسژتفاده كژاربران ،مطالعژه نيازهژاي
سال اول ،شماره  ،3تابستان 94
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كاربران ،كتاب انههاي عمومی ،دانشژگاهی ،ذخيژره و بازيژابی اطالعژات ،بررسژی كاركنژان
كتاب انژژههژژا ،كتژژا سژژنجی ،موضژژوعاتی بودنژژد كژه بيشژژتر موردبررسژژی قژژرار گرفتژژهانژژد و
موضژژوعاتی ماننژژد سيسژژتم دسترسژژی بژژاز ،سيسژژتم واسژژپاري و كتاب انژژههژژاي ديجيتژژال از
موضوعاتی بودند كه تازه به عرصه بررسی وارد میشدند .عالوه بر اين لوخنده )0663( 4بژه
1. Zong
2. Mital
3. Rana
4. Lokhande
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بررسی روند مقا ت علوم علم اطالعات و دانژششناسژی منتشرشژده در مجژالت دسترسژی
آزاد علوم علم اطالعات و دانششناسی بين سالهاي  0666-0660پرداخت و نشان داد كژه
حوزههاي موضوعی پژوهشهژاي انجژامشژده بيشژتر در مژورد كتژا سژنجی و علژمسژنجی
میباشند.
با تحليل پژوهشهاي انجامشده میتوان دريافت كه موضوعات موردنظر محققژان علژم
اطالعات و دانششناسی بيشتر برخاسته از نيازهاي جامعه موردمطالعژه آنژان و يژا بژر اسژاد
عالقه و گرايش محققان به سمت اين موضژوعات در سژالهژاي موردمطالعژه بژوده اسژت و
همچنين با توجه به ظهور فناوريها و تأثير آن بر ماهيژت علژم اطالعژات و دانژششناسژی و
گرايش به سمت ميانرشتهاي شدن علوم ،هنوز هم محققان و پژوهشگران آن نانكژه بايژد
در پژوهشهاي خود به موضوعات جديژدتر و بژهروزتژر ماننژد فنژاوري اطالعژات ،اقتصژاد
اطالعژژات ،ارتباطژژات علمژژی ،كتاب انژژههژژاي ديجيتژژال ،مژژديريت اطالعژژات ،سژژازماندهژژی
اطالعژژات و نشژژر الكترونيژژک كژه در رشژژته علژژم اطالعژژات و دانژژششناسژژی مطژژرح اسژژت
نپرداختهاند و موضوعاتی كه در حژوزه تحقيژق در ايژن رشژته مطژرح مژیشژوند متناسژب بژا
نيازهژژاي پژوهشژژی كنژژونی محققژژان و پژوهشژژگران علژژم اطالعژژات و دانژژششناسژژی نيسژژت
همچنين با مشاهده نتايج پژوهشهژاي انجژامشژده مژیتژوان دريافژت كژه در پژژوهشهژاي
انجامشده حوزههاي موضوعی مواد و منابا و كتاب انهها ،علم اطالعژات ،اسژتفاده كژاربران،
مطالعه نيازهاي كاربران ،كتاب انژههژاي عمژومی ،دانشژگاهی ،ذخيژره و بازيژابی اطالعژات،
بررسژژی كاركنژژان كتاب انژژههژژا ،كتژژا سژژنجی ،علژژمسژژنجی ،مراكژژز اطژژالعرسژژانی ،تژژاريخ
كتاب انهها ،تحليل استنادي ،رفتار اطالعيابی ،بازيژابی اطالعژات ،اسژتفاده كژاربران و بيشژتر
اطالعات و دانششناسی ايران بژوده و هژم متناسژب بژا ماهيژت ميژانرشژتهاي شژدن رشژته و
پيشرفتهاي كنونی فنّاورانه است .بااينحال بررسی روند رشد مطالعات انجژامشژده در ايژن
زمينه نشان میدهد كه موضوعات مهم پژوهشی ،رفتار علمی محققژان و الزامژات پژوهشژی
ناشی از ظهور فناوريهاي مربوطه در اين زمينه است.
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روششناسی پژوهش
با توجه به تالش در شناسايی وضعيت پژژوهشهژا در ايژران ايژن پژژوهش از نژوع توصژيفی
است و از رويكرد تحليل محتوا براي تعيين گرايش موضوعی پژوهشهاي علم اطالعژات و
دانششناسی  63دانشگاه دولتی ايژران (تهژران ،تربيژت مژدرد ،عالمژه طباطبژايی ،الزهژراء،
شيراز ،اصفهان ،بيرجند ،فردوسی مشهد ،شهيد بهشتی ،خوارزمی ،قم ،تبريز و شهيد مژران
اهواز) استفاده كرده است .علت انت ا دانشگاههژاي دولتژی تأثيرگژذاري بژا ي آنهژا در
علوم اطالعات و دانششناسی ،سابقه با ي ارائه اين حوزه علمی و نيز توزيا متناسب آنهژا
در سطح كشور بود .ابزار گردآوري دادهها در اين مطالعه سژياهه وارسژی بژهدسژتآمژده از
طريق تهيه فهرستی از موضوعات بهكاررفته در پاياننامژههژا و مقالژههژا اسژت كژه از طريژق
مراجعه به دانشكدههاي كتابداري و جستجو در سايت پژوهشگاه علوم و فنژاوري اطالعژات
ايران (ايراندا ) و سايتهاي مرتبم ديگر درباره موضوع پژوهش است .همچنين براي بژه
دست آوردن مقا ت نوشتهشده به زبان انگليسی توسژم محققژان علژم اطالعژات و دانژش-
شناسی از پايگاه اطالعاتی سايمگو 1استفاده شد .براي تعيين گرايش موضوعات پايژاننامژه-
هاي علم اطالعات و دانششناسی دانشگاههاي دولتی ايژران ابتژدا از طريژق كليژدواژههژايی
مانند پاياننامههاي علم اطالعات و دانششناسی و غيره به جسژتجوي اطالعژات در سژايت-
هژژاي م تلژژف و ي ژا بژژا مراجعژژه بژژه دانشژژكدههژژا و گژژروههژژاي آموزشژژی علژژم اطالعژژات و
دانششناسی دانشژگاههژا پرداختژه شژد و بژر اسژاد آن  994پايژاننامژه نوشژتهشژده توسژم
دانشگاههاي دولتی ايران بازيابی شد و بعدازآن واژههاي موضوعی از عناوين پايژاننامژههژا،
كليدواژهها و كيده آنها انت ا شد تا بر اساد نظام موضوعی كيده علوم كتابداري و
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اطژژالعرسژژانی و فنژژاوري 0تحليژژل شژژوند .همچنژژين بژژراي مشژ ص كژژردن سژژير موضژژوعات
مقالههاي محققان علم اطالعات و دانششناسی دانشگاههاي دولتی ايران در پايگاه سژايمگو
ابتدا با استفاده از جستجوي پيشرفته و محدود كژردن جسژتجو بژه كشژور ايژران و وابسژتگی

1. http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=0748-5786&tip=iss
)2. Library and Information Science and Technology Abstract (LISTA
http://www.ebscohost.com/academic/library-information-science-and-technologyabstracts
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سازمانی به دانشگاههاي دولتی مذكور  396عنوان مقاله بين سالهژاي  0663-0669بازيژابی
شد و ژون پايگژاه سژايمگو دادههژاي خژود را از پايگژاه اسژكوپود 1مژیگيژرد لژذا بژراي
است را اطالعات توليدات علمی (مقا ت) دانشگاهها بر اساد محدود كردن جسژتجو بژه
كشور ايران و وابستگی سازمانی دانشژگاههژا و گژرايش موضژوعی رشژته كتابژداري و علژم
اطالعات در داخل حوزه علوم انسانی به جستجو پژرداختيم تژا ميژزان توليژدات هژر يژک از
دانشگاهها مش ص شود .براي مش ص كردن پوشش موضژوعی مقالژههژا و پايژاننامژههژا و
تحليل اطالعات آنها در طول زمان ،از طبقژهبنژدي موضژوعی پايگژاه اطالعژاتی ليسژتا كژه
داراي  1طبقژه موضژوعی (كتژا سژنجی ،فهرسژتنويسژی ،ردهبنژدي ،مژديريت اطالعژات،
كتابداري و بازيابی اطالعات) بود استفاده شد و همچنين با ادغام موضوعات فهرستنويسی
و ردهبنژدي در يژژک طبقژژه و اضژافه كژژردن دوطبقژژه موضژژوعی ديگژر ماننژژد منژژابا ژژاپی و
الكترونيكژژی و فنّژژاوري اطالعژژات بژژه طبقژژه موضژژوعی ليسژژتا بژژراي طبقژژهبنژژدي موضژژوعی
پژوهشهاي علم اطالعات و دانششناسی ايران بين سژالهژاي  6340-6313اسژتفاده شژد و
تجزيهوتحليل اطالعات آنها با استفاده از نرمافزار اكسل انجام شد .بژهمنظژور جلژوگيري از
پراكندگی موضوعات پژوهشهاي علم اطالعات و دانششناسژی ،موضژوعات در  9گژروه
موضوعی كلی جاي داده شد و درنهايت طرح زير شژكل گرفژت -6 :كتژا سژنجی شژامل
تحليژژل اسژژتنادي ،و سژژنجی ،اطژژالعسژژنجی ،علژژمسژژنجی و ارتباطژژات علمژژی  -0بازيژژابی
اطالعات شامل خدمات مرجا ،نظامهاي ذخيژره و بازيژابی اطالعژات ،مهژارت اطژالعيژابی
كژژاربران و نيازهژژاي اطالعژژاتی كژژاربران  -3كتابژژداري شژژامل كتاب انژژههژژا ،كتاب انژژههژژاي
دانشگاهی ،آموزشگاهی ،عمومی ،ديجيتالی ،اختصاصی و كودكان ،تحقيژق در كتابژداري،
شژژژرح وظژژژايف كتابژژژداران و آمژژژوزش كتابژژژداري  -9منژژژابا ژژژاپی و الكترونيكژژژی -5
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فهرستنويسی و ردهبندي  -1تكنولوژي اطالعات  -9مديريت اطالعات
زم به ذكر است كه براي جلوگيري از طژو نی شژدن مژتن و بژه علژت كمژی فراوانژی
موضوعات فرعی پژوهشهاي علم اطالعات و دانششناسی فقم براي  9رده اصلی نمژودار
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و جدول طراحی شد .با توجه به سؤا ت مطرحشده در با در ادامژه و در ب ژش بعژدي بژه
ترتيب ،به بررسی اين سؤا ت میپردازيم.

یافتههای پژوهش
پرسش اول :روند رشد پژوهشهاي علم اطالعات و دانششناسی دانشگاههاي دولتی ايژران
بين سالهاي  6340-6313گونه بوده است؟
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نمودار  .1روند رشد پژوهشهاي علم اطالعات و دانششناسی بین سالهاي 1131-1131

يافتههاي شكل  6نشان میدهند كه بيشترين تعداد پژوهشهژا بژا  646عنژوان مربژوب بژه
سال  6340است و كمترين آنها با  04عنوان مربوب به سژال  6313اسژت كژه بيژانگر رونژد
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رشد صعودي پژوهشهاي علم اطالعات و دانششناسی ايران بژين سژالهژاي 6340-6313
است .دركل میتوان گفت كه علت اصلی رشژد صژعودي پژژوهشهژاي علژم اطالعژات و
دانششناسی ايران بين سالهاي  6340-6313مژیتوانژد ناشژی از پژذيرش زيژاد دانشژجو در
مقاطا م تلف تحصيلی و به همراه آن افزايش فارغالتحصيالن دانشژگاهی در ايژن رشژته در
مقاطا تحصيالت تكميلی ،يا دادن امتيژاز بژراي توليژد مقالژه جهژت ارتقژاي اسژاتيد و ملژزم
كردن دانشجويان براي ارائه مقاله از پاياننامههاي خود بوده است.
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يافتهها در زمينه توزيا و درصد پژوهشهاي علم اطالعات و دانششناسی به تفكيک بر
اساد دانشگاههاي دولتی در شكل  0نشان داده شده است:
بر اساد يافتههاي شكل  0بيشترين پژوهشهاي انجژامشژده در حژوزه علژم اطالعژات و
دانششناسی دانشگاههاي دولتی ايران با  645عنوان مربوب به دانشگاه تهران و كمتژرين آن
با  3عنوان مربوب به دانشگاه قم است .از يافتههاي شكل با میتوان دريافت كژه دانشژگاه-
هاي تهران ،شهيد مران اهواز ،شيراز ،تربيت مدرد ،الزهژراء و فردوسژی مشژهد در زمينژه
پذيرش دانشجو در سطح تحصيالت تكميلی داراي فراوانی بيشتري بوده و لذا پژوهشهژاي
بيشتري در آنها تدوين شده است ولی دانشگاههاي عالمه طباطبايی ،بيرجند ،شهيد بهشژتی،
اصفهان ،خوارزمی ،تبريز و قم به علت قدمت كم در پذيرش دانشجو در سژطح تحصژيالت
تكميلی داراي فراوانی كمتري در توليد علمی بودهاند.
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شکل  .1توزيع پژوهشهاي علم اطالعات و دانششناسی دانشگاههاي دولتی ايران برحسب موضوع

پرسش دوم :پوشش موضوعی پژوهشهاي علم اطالعات و دانششناسی دانشژگاههژاي
دولتی ايران بين سالهاي  6340-6313گونه بوده است؟
يافتههاي شكل  3نشان میدهند كه موضوع كتا سنجی بژا  061عنژوان بيشژترين حژوزه
موضوعی موردمطالعه در پژوهشهاي علم اطالعات و دانششناسی در دانشگاههاي دولتژی
ايران است و كمترين موضوع موردمطالعژه نيژز موضژوع فهرسژتنويسژی و ردهبنژدي بژا 16
عنوان است .همچنين يافتهها نشژان مژیدهنژد كژه محققژان علژم اطالعژات و دانژششناسژی
دانشگاههاي دولتی ايران توجه بيشتري نسبت به موضوع كتابداري در مقايسه با حژوزههژاي
سال اول ،شماره  ،3تابستان 94

موضوعی ديگر پژوهشهاي علم اطالعات و دانششناسی نشان دادهاند ولی بژه موضژوعات
جديدتر مانند تكنولوژي اطالعات ،نشر الكترونيژک و مژديريت اطالعژات كژه موضژوعات
بهروزتري در رشته علم اطالعات و دانششناسی بهحسا مژیآينژد در مقايسژه بژا موضژوع
كتابداري كمتر توجه شده است.
پرسش سوم :گرايش موضوعی پاياننامههاي علم اطالعات و دانششناسژی بژه تفكيژک
دانشگاههاي م تلف از سال  6340 -6313گونه بوده است؟
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جدول  .1گرايش موضوعی پاياننامههاي علم اطالعات و دانششناسی به تفکیک موضوع و دانشگاه

موضوع دانشگاه

كتابداري

بازيابی اطالعات

كتا سنجی

تكنولوژي اطالعات

منابا اپی و الكترونيكی

فهرستنويسی و ردهبندي

مديريت اطالعات

كل

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تهران

01

69/31

35

69/45

96

06/63

36

65/31

64

4/99

65

9/14

09

63/15

645

69/96

الزهراء

01

64/99

06

63/14

03

65/49

00

65/01

06

69/51

4

1/05

06

69/51

699

60/11

اهواز

64

63/91

00

65/16

09

69/60

01

64/11

69

60/61

69

4/43

69

60/61

696

60/54

مشهد

65

60/36

64

65/59

06

69/06

05

06/94

66

4/60

69

66/91

69

63/43

600

66/14

شيراز

61

65

61

65

06

69/56

09

06

69

66/19

4

9/56

61

63/33

606

66/96

تربيت مدرد

64

61/50

06

61/01

03

06

64

61/50

4

9/13

9

3/91

06

69/34

665

66/09

اصفهان

63

65/11

1

4/19

65

61/69

1

4/19

06

09/66

3

3/16

61

64/01

13

9/96

عالمه طباطبايی

63

06/13

4

69/04

4

69/04

66

69/91

0

3/69

9

1/35

65

03/16

13

5/13

خوارزمی

3

1/60

69

01/59

1

61/33

66

00/95

9

1/61

3

1/60

1

60/09

94

9/31
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9

06/11

5

65/13

1

05

1

61/95

6

3/63

6

3/63

9

60/56

30

شهيد بهشتی بيرجند

5

66/90

66

06/13

60

05

66

00/40

0

9/69

9

1/33

9

1/33

91

9/04
0/11

تبريز

6

06

0

96

6

06

6

6

6

6

6

6

6

06

5

6/95

قم

6

6

6

6

0

11/19

6

33/33

6

6

6

6

6

6

3

6/09

كل

614

666

613

666

061

666

641

666

606

666

16

666

619

666

6606

666

بنا بر يافتههاي جدول  ،6بيشترين گرايش موضوعی پژوهشهاي حوزه علم اطالعژات و
دانششناسی دانشگاههاي دولتژی تهژران  ،تربيژت مژدرد ،شژهيد بهشژتی ،قژم و بيرجنژد بژه
موضوع كتا سنجی و بيشترين گرايش موضوعی دانشژگاه الزهژراء بژه موضژوع كتابژداري
است .همچنين بيشژترين گژرايش موضژوعی پژژوهشهژاي علژم اطالعژات و دانژششناسژی
دانشگاههاي دولتی اهواز ،مشهد و شيراز به موضوع تكنولوژي اطالعات و بيشترين گژرايش
موضوعی پژژوهشهژاي علژم اطالعژات و دانژششناسژی دانشژگاههژاي عالمژه طباطبژايی و
اصفهان به موضوع مديريت اطالعات و گرايش موضوعی پژوهشهاي دانشژگاه خژوارزمی
به موضوع بازيابی اطالعات است .عالوه بر اين كمتژرين گژرايش موضژوعی پژژوهشهژاي
علم اطالعات و دانششناسی دانشگاههاي تهژران ،الزهژراء ،اهژواز ،شژيراز ،تربيژت مژدرد،
اصفهان و خوارزمی به موضوع فهرستنويسی است ولی كمترين گرايش پژوهشهاي علژم
سال اول ،شماره  ،3تابستان 94

اطالعات و دانششناسی دانشگاههاي فردوسی مشهد ،عالمه طباطبايی و بيرجند به موضژوع
منابا اپی و الكترونيكی است .نكته قابلتوجه در جدول  6آن است كه پژوهشهژاي علژم
اطالعژژات و دانژژششناسژژی دانشژژگاههژژاي دولتژژی ايژژران از پراكنژژدگی موضژژوعی بيشژژتري
برخوردارند و دركل ميزان گرايش محققان هر دانشگاه نسبت به دانشگاه ديگژر فژر مژی-
كند .همچنين موضوع فهرستنويسی و ردهبندي پژوهشهاي علم اطالعات و دانششناسی
دانشگاههاي دولتی نسبت به ديگر موضوعات خيلی كم موردتحقيق و پژوهش قرارگرفته و
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دانشژژگاههژژاي قژژم و تبريژژز داراي كمتژژرين ميژژزان پژژژوهش در حژژوزه علژژم اطالعژژات و
دانششناسی بودهاند.

بحث و نتیجهگیری
با توجه به تغييرات ناشی از ظهور اينترنت و فناوريهاي جديژد در جهژان امژروزي وظژايف
مؤسسات آموزش عالی و دانشگاهها در حوزه پژوهشی ب صوص در حوزه علم اطالعات و
دانششناسی متحول شده و موضوعات پژوهشی جديدتري در اين رشته مطرح كرده اسژت
كه نيازمند تحقيق پژوهشگران براي پاس گويی به نيازهاي جامعه پژوهشیشان است .يافتژه-
هژژاي پژژژوهش حاضژژر نشژژان داد كژژه محققژژان علژژم اطالعژژات و دانژژششناسژژی بژژا انت ژژا
موضوعاتی مانند بازيابی اطالعات ،كتا سنجی ،تكنولوژي اطالعات و مديريت اطالعژات
در پژوهشهاي خودشان (پاياننامهها و مقا ت) اگر ژه متژأثر از پيشژرفتهژاي حاصژل از
فنّاوري بودهاند ولی حركت با اين پيشرفتها آن نانكه بايد در موضوعات پژوهشژی علژم
اطالعات و دانششناسی بايد مطرح شوند موردتوجه قرار نگرفتژه اسژت .همچنژين گژرايش
موضوعی پژوهشهاي علم اطالعات و دانششناسی ايران منطبژق بژا نظژام موضژوعی ليسژتا
بوده و دانشجويان و اساتيد به پژوهش در اين موضوعات عالقه بيشتري نشژان دادهانژد ولژی
در حوزههاي موضژوعی نشژر الكترونيكژی ،فهرسژت نويسژی و ردهبنژدي اطالعژات بااينكژه
مسائل و موضوعات جديژدي ماننژد هسژتیشناسژیهژا ،ابژر دادههژا ،تجژارت الكترونيژک و
فولكسونومیها مطرحشده ،دانشجويان و اساتيد نسبت به موضوعات قبلی كمتر عالقه نشژان
دادهاند اينها نشانگر آن اسژت كژه بژه ايژن موضژوعات در پژژوهشهژاي علژم اطالعژات و
جامعه در برهههاي زمانی م تلف در ايران تلقی كرد كه هنوز هم موضوعات پژوهشی ايژن
رشته متمايل به برآوردن نيازهاي سنتی جامعه است .همچنين يافتهها نشان دادند كه گژرايش
موضوعی پژوهشهاي علم اطالعات و دانششناسی دانشگاههاي دولتی ايران روزبهروز بژه
سمت تكنولوژي اطالعات گرايش پيدا میكنند كه پيشرفت ناشی از فنّاوري باعث تغيير در

سال اول ،شماره  ،3تابستان 94

دانششناسی ايران توجه كمتري شده است ،شايد علت اين امر را نوپا بودن اين رشژته ،نيژاز

هويت رشته علم اطالعات و دانششناسی شده و رشته را بهسوي ميژانرشژتهاي شژدن سژو
میدهد .با مقايسه نتايج اين پژوهش با پژوهشهاي انجامشده مژیتژوان دريافژت كژه نتژايج

88

فصلنامه مطالعات دانش شناسی

پژوهش حاضژر بژا نتژايج پژژوهشهژاي محسژن زاده ( ،)6316حسژين پنژاه ( ،)6311خاصژه
( ،)6346آذرانفر ( ،)6315عبدو يه ( ،)0660اليو و ابا ( ،)0664سوگی مژاتو ( )0666و رانژا
( )0666همسو است ولی نسبت به نتايج پژوهش زونژگ ( ،)0663ميتژال ( )0666و لوخنژده
( )0663مغاير است راكه در پاياننامهها و مقا ت علم اطالعات و دانششناسژی ايژران بژه
موضژژوعاتی ماننژژد منژژابا اطالعژژاتی ،هسژژتیشناسژژی ،و معنژژايی ،جسژژتجو معنژژايی ،دولژژت
الكترونيكی ،مديريت منابا اطالعات ،نوآوري دانش ،اشترا

دانش ،سازماندهژی دانژش،

شبكه ،خدمات اطالعاتی و كتاب انههاي ديجيتال كمتر پرداخته شده است؛ بنابراين پيشژنهاد
میشود:
 اساتيد و صاحبنظران علم اطالعات و دانششناسی ،دانشجويان و پژوهشگران را بهسمت حوزههاي تحقيقی بهروزتر تشويق كرده و تالشی وافر براي انجام پژوهش در
حوزههاي موضوعی جديد و موضوعاتی كه در پژوهشهاي علم اطالعات و دانششناسی
كمتر موردبررسی قرار گرفتهاند مبذول دارند تا به ارتقاء كمی و كيفی تحقيق در اين رشته
منجر بشود .از طرفی نيز در اين زمينه بايد مسائل و مشكالت بومی موجود در جامعه نيز
شناسايیشده و موردتوجه قرار گيرند تا پژوهشها در راستاي نيازهاي جامعه و توسعه علوم
در اين حوزه باشند.
 در راستاي بهبود وضعيت پژوهشها در حوزه علم اطالعات و دانششناسی ضژرورياست تا موضوعات پاياننامههاي علژم اطالعژات و دانژششناسژی ،مقژا ت و پژژوهشهژاي
انجامشده در ايران آسيبشناسی شوند.
 بانک اطالعاتی ت صصی براي پاياننامهها و پيشنهادهاي پژوهشی طراحی شود تژا بژهسال اول ،شماره  ،3تابستان 94
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دانشجويان در انت ا موضوع و جبژران خألهژاي پژوهشژی همچنژين جهژت جلژوگيري از
انجام پژوهشهاي تكراري كمک كند.
 موضوعات پژوهشی مهم بر اساد نياز حوزه علمی و جامعه اولويتبندي شوند. تحقيق بيشتر بر روي موضوعاتی مانند هستیشناسی ،و معنايی ،جسژتجوي معنژايی،دولت الكترونيكی ،مديريت منژابا اطالعژات ،مژديريت دانژش ،نژوآوري دانژش ،اشژترا
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دانش ،سازمان دهی دانش ،شبكه ،خژدمات اطالعژاتی ،نيازهژاي اطالعژاتی و كتاب انژههژاي
ديجيتال انجام پذيرد.
 بررسی تطبيقژی موضژوعات مطژرح در پايژاننامژههژا در سژطح ملژی و بژينالمللژی درمحدوده زمانی بيشتري (مانند ربا قرن يا نيمقرن) انجام شود.
 تشويق دانشجويان براي انجام موضوعات پژوهشی اولويتدار انجام پذيرد. زمينژژههژژاي زم بژژراي تعامژژل بيشژژتر پژوهشژژكدههژژا و دانشژژگاههژژا بژژراي تحقيقژژاتميانرشتهاي فراهم شود.

منابع
آذرانفژژر ،جوانژژه ( .)6315تحليژژل محتژژواي پايژژاننامژژههژژاي تحصژژيالت تكميلژژی رشژژته علژژم
اطالعات و دانششناسی فارغالتحصيالن داخل كشژور و فژارغالتحصژيالن خژار از
كشور موجود در پايگاه هاي اطالعاتی مركژز اطالعژات و مژدار

علمژی ايژران در

سال هاي  .6310-6391پاياننامه كارشناسی ارشد كتابداري ،دانشژگاه آزاد اسژالمی
واحد تهران شمال ،تهران.

حسژژين پنژژاه ،عل ژی ( .)6311بررسژژی گژژرايش موضژژوعی و روش پژژژوهش پايژژاننامژژههژژاي
كارشناسی ارشد كتابداري و اطالعرسانی دانشگاههژاي دولتژی شژهر تهژران از سژال
 .6315-6394پاياننامه كارشناسی ارشد كتابداري ،دانشگاه تهران ،تهران.
خاصه ،علیاكبر ( .)6346تحليل محتواي توليژدات كتابژداري ايژران در پايگژاه Web of

 :Scienceدر كجژژژاي كتابژژژداري جهژژژان قژژژرار داريژژژم؟ .فصژژژلنامه كتابژژژداري و
سلک ،محسن؛ بزرگی ،اشرف السادات ( .)6314تحليل محتواي مقژا ت منتشرشژده در دو
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