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چکیده :منشأ بسیاری از مشکالتی که در ژههوهشههای وهوزهی علهم اطالعهات و

دصلنامۀ علمی ژهوهشی

دانش شناسی وجود دارد (مانند کهاربردی نوهودنت تکهراری و دانهد نهوبوری بهودن ت
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مربوط ب نامشخص بودن نیازهها و اوووته ههای ژهوهشهی اتهش رشهت اسه ا در اتهش
راستات هدف ژهوهش واضر شناساتی و دست بندی موضوعات ژهوهشی مههم در علهم
بنها ب منظهور تییهیش اوووته ههای

اطالعات و دانششناسی و سنجش میزان اهمی

ژهوهشی در اتش رشت اس ا ژهوهش واضر از نوع نظری -کاربردی و روش ژهوهش
سندی -تحلیلی و ژیماتشی اس ا جامی ی ژهوهش واضر شامل استادان و دانشجوتان
مقطه دکتهری در رشهت ی علهم اطالعهات و دانهششناسهی در دانشهگاهههای تههرانت
خوارزمیت اوزهرات دردوسی مشههدت شهیرازت اههنهان و شههید چمهران اههواز در سها
تحصیلی  1394-95هستند ک ب دویهل محهدود بهودن جامیه ی ژههوهش ( 165ننهر ت
ژرسشنام بیش تمامی ادراد جامی توزته (به ههورت اوکترونیکهی و و)هوری و در
نهات

 112ژرسشنام گردبوری شد (نرخ بازگش  63درههد ا به منظهور تجزته و

ژهوهشگاه علوم و دنّاوری اطالعات اتران
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نوع مقاله :پژوهشی

به این مقاله به شکل زیر استناد کنید:
دورن متن:
ت زودبتند
در فهرست منابع:
ننادی نهادت ناما زودبتندا

شناساتی و تحلیل اوووت های

تحلیل دادهها از بمار استنواطی (بزمون رتو ای درتدمش استناده شده اس ا ب منظهور

ژهوهشی در هر تک از محورهای ژهوهشی علم اطالعات و

شناساتی اوووت های ژهوهشی در علم اطالعات و دانششناسهی به مهرور متهون اتهش

دانششناسی از دتدگاه استادان و دانشجوتان دکتری اتش رشت

ووزه و نظرخواهی از استادان اتش رشهت ژرداخته شهده اسه ا نتهات اتهش بررسهیهها

ژهوهشنام ژردازش و مدترت اطالعاتا

شناساتی  120موضوع ژهوهشی در علم اطالعات و دانششناسی بود ک در  22محور

(دسترسی در //Jipm.irandoc.ac.ir:http

کلی تقسیمبندی شدندا نتات بیانگر بن اس

که تحه تهأ یر تحهوتتی که در طهی

سا های اخیر در رشت ی علم اطالعات و دانششناسی ب وجود بمده اسه از جمله
تغییر عنوان رشت و تا ودودی تغییر سردصلهای درسی و ب توه بن محتهوای رشهت ت
تحوتت ناشی از ورود دناوری ب رشت و ورک

بیشتر اتهش وهوزه به سهم

میهان

رشت ای شدن سوب شده ک جامی ی ژهوهش واضرت موضهوعات تهازه و کهاربردیت

روز/ماه/سا
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شناسایی و تحلیل اولویتهای پژوهشی در هر یک از
محورهای پژوهشی علم اطالعات و دانششناسی از
دیدگاه استادان و دانشجویان دکتری این رشته

 | 13 xx Xدورۀ  | xxشمارۀ x

اوووت

بیشتری بدانندا

کلیدددوا ههددا :اوووتتهههای ژهوهشههیت محورهههای ژهوهشههیت علههم اطالعههات و
دانششناسیت استادانت دانشجوتان دکتریا

*ژدتدبور رابطf_ghanadinezhad@yahoo.com
 .1مقدمه

در عصر کنونیت ژیشرد های مادیت مینوی و علمی بشر وابست ب ژهوهشهاتی اس

ک هر

ساو در ووزههای مختلف انجام میگیردا در وان ژهوهش تکی از مهمترتش شاخصهای رشد و
توسی ی علمی در جامی ب شمار میرودا وری ( 1385بر اتش باور اس

ک ووزهی علم

اطالعات و دانششناسی نیز مانند هر ووزهی علمی دتگرت عره ی کنکاش و جستجو بوده و از
ژهوهش علمی بینیاز نیس ا نکت ای ک در اتش میان باتد ب بن توج داش

اتش اس

ک با وجود

ادزاتش تیداد ژهوهشهای ووزهی علم اطالعات و دانششناسیت در بی)ی موارد رشد کمی
ژهوهشها با ادزاتش کینی

در بنها همراه نیستندا تیدادی از ژهوهشهای اتش ووزه کاربردی

نووده و در راستای رد مسائل و مشکالت جامی نیستندا شماری از ژهوهشهای اتش ووزه تکراری
و داند نوبوری هستندا اتش امر می تواند ناشی از ناتوانی ژهوهشگران در انتخاب موضوع برای
ژهوهشهای خود باشند (دتانیت 1387؛ دتاویت 1388؛ دتاویت 1390؛ دتاویت بگلوت بخشیکت
 1393ا انتخاب موضوع تکی از مهمترتش مراول انجام ژهوهش اس

ک همواره با مشکالتی

همراه اس ت چرا ک ژیدا کردن موضوعی ک تازه و کاربردی و متناسب با نیاز جامی و تواناتی
ژهوهشگر باشدت کار نسوتاً مشکلی اس ا
رتش ی شماری از اتش کاستیها و مشکالت را میتوان در نامشخص بودن نیازهای ژهوهشی
جامی و عدم توج ب اوووت های ژهوهشی در هر ووزهی علمی دانس ا نظر ب اتشک بودج ی
اختصاص تادت ب بخش ژهوهشت در کشور ما اندک اس
بهین استناده نمیشود و همچنیش ب دویل محدودت
اوووت های ژهوهشی جه

مدترت

و از همیش مقدار کم هم ب هورت
مناب در بخش ژهوهشت نیاز ب تیییش

مناب و بهرهگیری مؤ ر از ژهوهشها کامالً محسوس اس ا
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موضوعات موتنی بر بتنده و موضوعات مرتوط با دناوریههای اطالعهاتی را نسهو به
موضوعات سنتی و مواوث نظریت برای انجام ژهوهشهای بتنده در اتش رشهت دارای

عنوان مقاله فونت  | Bzar7نام نویسنده مسئول و دیگران با فونت Bzar7

تنها تک درهد از دربمد ناخاوص ملی کشور ب ژهوهش اختصاص تادت اس ا در اتش راستا
ژهوهش واضر بر بن اس

تا ب شناساتی و تحلیل اوووت های ژهوهشی علم اطالعات و دانش-

شناسی از دتدگاه استادان و دانشجوتان دکتری اتش رشت بپردازد تا ب اتش ترتیب موضوعاتی ک
برای ژهوهش در اتش ووزه اوووت

بیشتری دارند مشخص و در اختیار ژهوهشگران و متوویان اتش

رشت نرار گیرندا در اتش هورت میتوان انتظار داش

ک ژهوهشهای بتنده دارای جه گیری-

های منطقی تری باشند و از اتالف مناب انسانی و ماوی برای انجام ژهوهشهاتی ک داند اهمی
اوووت

و

هستندت جلوگیری کردا

ب منظور تیییش اوووت های ژهوهشی در علم اطالعات و دانششناسیت توج ب موضوعات
ژهوهشهاتی ک در بازه های زمانی مختلف در اتش ووزه هورت گردت امری ضروری اس ا
بررسی موضوعات ژهوهش نشان میدهد ک در طی دورههای زمانی مختلفت ب چ موضوعاتی
بیشتر تا کمتر ژرداخت شده اس ا هنگامی ک کاستیهای ژهوهش در موضوعاتی خاص تیییش
شد میتوان انتظار داش

ک خطمشی ژهوهشهای بتنده را طوری برنام رتزی نمود ک ب

موضوعهاتی ک کمتر ژرداخت شده اس ت توج بیشتری موذو شودا در اتش راستا ب مهمترتش
مطاویات هورت گردت در اتش زمین ک در  6محور دست بندی شدهاندت اشاره میشود:
1ا ژهوهشهاتی ک ب بررسی روند موضوعی مقاتت منتشر شده در مجالت رشت ژرداخت اند
(تیوماتت جاروویش و واکاری1ت 2014؛ وئو2ت 2015؛ خاه ت  1391ا
2ا ژهوهشهاتی ک ب بررسی روند موضوعی ژاتاننام های رشت ژرداخت اند (زونگ 3و دتگرانت
2013؛ شیرزادت وسیشژناه و جوکارت 1393؛ گلژاشت  1394ا
3ا ژهوهشهاتی ک ب بررسی روند موضوعی مقاتت هماتشها و کننرانسهای رشت ژرداخت اند
(گارنرت دتوتدسون و وتلیامز4ت 2008؛ سپهر و شادماندرت 1388؛ علیژور و خاه ت  1390ا
4ا ژهوهشهاتی ک ب بررسی ساختار و نقش ی موضوعی رشت ژرداخت اند (زتنس5ت ؛ 2007؛
باباوحوائجی و دتگرانت 1392؛ اب

ژور و دتگرانت  1394ا
Tuomaala & Järvelin & Vakkari
Luo

1
2

Zong

3

Garner, Davidson & Williams
Zins

4
5
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همانطور ک در خورگزاری تنسیم ( 1395اشاره شده اس ت در بررسی اعتوارات ژهوهشی کشورت
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مقاتتت ژاتان نام هات طرحهای ژهوهشی و کتابها ژرداخت اند (شاوت ژنگ و وی1ت 2015؛ وریت
1378؛ وریت  1381ا
6ا دتگر ژهوهشها :ژهوهشهاتی ک ب بررسی روند موضوعی کتابهات سردصلهای درسی
دانشگاهیت اوووت های ژهوهشی و دتگر متون مربوط ب رشت ژرداخت اند (ساراه و ژی 2ت 2004؛
امراتیت گراتی و سیامکیت 1392؛ شردی و نورمحمدیت  1393ا
باتست تادبوری اس

ک ب دویل وجم زتاد ژیشین های گردبوری شده در اتش زمین از ارائ ی

کامل بنها در ژهوهش واضر خودداری میشود3ا ژهوهش واضر بر بن اس

تا ب ژرسشهای زتر

ژاسخ دهد:
1ا مهمترتش محورهای ژهوهشی در علم اطالعات و دانششناسی کدامند؟
2ا در میان موضوعات ژیشنهادی در هر تک از محورهای ژهوهشی شناساتی شده در علم اطالعات
و دانششناسیت اوووت های ژهوهشی از دتدگاه استادان و دانشجوتان دکتری اتش ووزه کدامند؟
3ا بتا تناوت مینیداری میان دتدگاه استادان و دانشجوتان دکتری علم اطالعات و دانششناسی
دانشگاههای مختلفت در خصوص اوووت های ژهوهشی وجود دارد؟
 .2روششناسی پژوهش

ژهوهش واضر ک ب هورت ژیماتشی انجام شده اس ت ب وحاظ هدف از نوع کاربردی و ب
وحاظ ماهی

از نوع توهینی و تحلیلی اس ا ب منظور تهی ی دهرستی از مهمترتش موضوعات

ژهوهشی رشت ی علم اطالعات و دانششناسی از روشهای زتر استناده گردتد:
1ا مطاوی ی متون مختلف اتش ووزه ک ب ارائ ی دست بندیهای مختلنی از موضوعات اتش رشت
ژرداخت اند؛
2ا نظرخواهی از استادان و متخصصان اتش ووزه در خصوص مهمترتش موضوعات ژهوهشی رشت ؛

Xiao, Zhang & Li
Sarah & Pete
 .3ژیشین های بسیاری در اتش زمین گردبوری شده اس

و در مقاو ای تح

1
2

عنوان «مروری بر مطاویات مربوط ب اوووت های

ژهوهش در علم اطالعات و دانششناسی در اتران و جهان» ب هورت کامل ب بنها ژرداخت شده اس ا وذا در ژهوهش واضر از
ژرداختش ب بنها خودداری شده اس ا
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5ا ژهوهشهاتی ک ب هورت ترکیوی ب بررسی روند موضوعی مجموع ای از متون رشت (شامل
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دورههای زمانی مختلف ک از طرتق وبسات

بنها نابل دسترس اس :

4ا مطاوی و بررسی سردصلهای درسی اتش رشت در س مقط کارشناسیت کارشناسی ارشد و
دکتری؛
5ا تحلیل و بررسی ژهوهشهاتی ک ب نوعی در هدد شناساتی موضوعات ژهوهشی رشت بودهاند
و موضوعات کتابهات ژاتاننام ها و مقاتت و ب طور کلی مناب مختلف رشت را در بازههای زمانی
مختلف و با استناده از روشهای مختلف شناساتی کردهاند ک اتش بررسیها نشان میدهد بیش-
ترتش تیداد ژهوهشها مربوط ب چ موضوعاتی اس

و ب چ موضوعاتی کم توجهی شده اس ؛

6ا مطاوی و بررسی ژیشنهادهاتی برای ژهوهشهای بتنده در ژاتاننام ها و مقاتت رشت در طی
چند سا اخیرا
جامی ی ژهوهش شامل کلی ی استادان و دانشجوتان مقط دکتری در رشت ی علم اطالعات و
دانششناسی در دانشگاه های تهرانت خوارزمیت اوزهرات دردوسی مشهدت شیرازت اهنهان و شهید
چمران اهواز در سا تحصیلی  1394-95هستند ک اطالعات بنها در جدو  1و  2ارائ شده
اس ا عل

انتخاب اتش دانشگاهها ب عنوان جامی ی ژهوهشت دارا بودن برخی نقاط تشاب ت مانند

ژذترش دانشجوی علم اطالعات و دانششناسی در س سطح کارشناسیت کارشناسیارشد و دکتری
اس ؛ استدت اتش اس

ک دانشگاههاتی ک دانشجوی دکتری میژذترندت از نظر امکانات و

تجهیزات بموزشی و ژهوهشی و اع)ای هیئ

علمی نسو

ب ساتر گروههای بموزشی وضیی

مطلوبتری دارندت ب همیش خاطر انتظار میرود ک برای سنجش اوووت های ژهوهشی در ووزهی
علم اطالعات و دانششناسی عملکرد بهتری داشت باشندا ب دویل محدود بودن جامی ی ژهوهش
( 165ننر ت ژرسشنام بیش تمامی ادراد جامی توزت (ب هورت اوکترونیکی و و)وری و در
نهات

 112ژرسشنام گردبوری شدا ب اتش ترتیبت نرخ بازگش

ژرسشنام ها  63درهد و نابل

نوو اس ا ب منظور وصو اطمینان از رواتی محتواتی ژرسشنام ی مورد استناده در اتش ژهوهشت
ژرسشنام ی مورد نظر ب  7ننر از متخصصان ووزهی علم اطالعات و دانششناسی داده شدا ژس از
درتاد

نظر بنها و اعما تغییرات مورد نیازت نسخ ی نهاتی ژرسشنام تدوتش شدا ب منظور

سنجش ژاتاتی بنت ژرسشنام ی ژهوهش بیش  30ننر از جامی ی مورد بررسی توزت و از روش
بونای کرونواخ جه

محاسو ی ژاتاتی استناده شدا میزان ژاتاتی ب دس

بمده  0/98بود ک از
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3ا مطاوی و بررسی اوووت های ژهوهشی ارائ شده توسط کتابخان ها و مراکز اطالعاتی در
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درتدمش انجام گردت اس ا
جدول  .1توزیع جامعهی آماری پژوهش (هیئت علمی) به تفکیک دانشگاه و مرتبهی علمی
مرتبهی علمی

مربی

استادیار

دانشیار

استاد

جمع

تهران

-

5

2

1

8

خوارزمی

1

2

2

1

6

اوزهرا

-

4

2

1

7

دردوسی مشهد

-

5

1

1

7

شیراز

1

3

1

2

7

اهنهان

-

3

1

1

5

شهید چمران اهواز

2

2

-

3

7

جم

4

24

9

10

47

نام دانشگاه

جدول  .2توزیع جامعهی آماری پژوهش (دانشجویان) به تفکیک دانشگاه و نیمسال تحصیلی
نیمسال تحصیلی

دوم

چهارم

ششم

هشتم

جمع

تهران

5

3

4

3

15

خوارزمی

8

7

15

-

30

اوزهرا

5

6

-

-

11

دردوسی مشهد

-

7

-

9

16

شیراز

7

-

7

-

14

اهنهان

6

4

-

-

10

شهید چمران اهواز

5

7

-

10

22

جم

36

34

26

22

118

نام دانشگاه
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الف .اطالعات جمعیتشناختی

ژیش از ژرداختش ب ژرسشهای ژهوهشت اندام ب بررسی مشخصات جمیی شناختی جامی ی
مورد مطاوی ب تنکیک استادان ( 31ننر و دانشجوتان دکتری ( 81ننر میشود ک نتات بن در
جدو  3و  4بمده اس :
جدول  .3بررسی ویژگیهای جمعیتشناختی استادان
ویژگیهای جمعیتشناختی

جنسی

دانشگاه محل
خدم

مرتو ی علمی

سابق خدم

فراوانی

درصد

زن

13

41/9

مرد

18

58/1

تهران

5

16/1

خوارزمی

4

12/9

اوزهرا

3

9 /7

دردوسی مشهد

6

19/4

شیراز

3

9 /7

اهنهان

4

12/9

شهید چمران اهواز

6

19/4

مربی

2

6 /4

استادتار

19

61/2

دانشیار

4

12/9

استاد

6

19/3

زتر  10سا

17

54/8

 20-11سا

5

16/1

 30-21سا

5

16/1

 31سا ب بات

2

6 /4

جدول  .4بررسی ویژگیهای جمعیتشناختی دانشجویان دکتری
ویژگیهای جمعیتشناختی

جنسی
دانشگاه محل

فراوانی

درصد

زن

46

56/8

مرد

35

43/2

تهران

9

11/1
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نیمسا تحصیلی

خوارزمی

23

28/4

اوزهرا

7

8 /6

دردوسی مشهد

9

11/1

شیراز

8

9 /9

اهنهان

5

6 /2

شهید چمران اهواز

20

24/7

نیمسا دوم

20

24/6

نیمسا چهارم

23

28/4

نیمسا ششم

21

25/9

نیمسا هشتم

17

21

ب .پاسخ به پرسشهای پژوهش

1ا مهمترتش محورهای ژهوهشی در علم اطالعات و دانششناسی کدامند؟
در راستای ژاسخ ب اتش ژرسشت ب مطاوی ی متون و نظرخواهی از متخصصان ووزهی علم
اطالعات و دانششناسی ژرداخت شده اس ا نتات اتش مطاویات و بررسیهات شناساتی مهمترتش
محورهای ژهوهشی در علم اطالعات و دانششناسی بود ک در  22محور کلی شامل «بموزش»ت
«ژهوهش»ت «دناوری اطالعات»ت «سواد اطالعاتی»ت «کاربدرتنی»ت «بتندهنگری و بتندهژهوهی»ت
«مدترت

مناب اطالعاتی»ت «سازماندهی و بازتابی اطالعات»ت «کتابخان های مجازی»ت «جامی ی

اطالعاتی»ت «مدترت

اطالعات»ت «مدترت

دانش»ت «انتصاد اطالعات»ت «نیازها و ردتارهای

اطالعاتی»ت «ابیاد نظری و شناختی علم اطالعات و دانششناسی»ت «علمسنجیت اطالعسنجی و
وبسنجی»ت «تیامل انسان و اطالعات»ت «نظامهای اطالعاتی»ت «مطاویات مربوط ب کتابخان ها و
مدترت

بنها»ت «مناب و خدمات اطالعاتی»ت «مطاویات مربوط ب کتابداران» و «مطاویات مربوط ب

کاربران» تقسیمبندی شدهاندا هر کدام از اتش محورهات شامل  5موضوع اس

ک ب طور کلی 120

موضوع ژهوهشی در علم اطالعات و دانششناسی را تشکیل میدهندا
2ا در میان موضوعات ژیشنهادی در هر تک از محورهای ژهوهشی شناساتی شده در علم اطالعات
و دانششناسیت اوووت های ژهوهشی از دتدگاه استادان و دانشجوتان دکتری اتش ووزه کدامند؟
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ویژگیهای جمعیتشناختی

تحصیل

فراوانی

درصد

عنوان مقاله فونت  | Bzar7نام نویسنده مسئول و دیگران با فونت Bzar7

و دانششناسی از بزمون رتو ای درتدمش استناده شده اس

و در ادام نتات مربوط ب اتش بزمون

ارائ شده اس ا در ژرسشنام ی ژهوهش واضر از طیف ژن ارزشی ویکرت (خیلی زتاد تا خیلی
کم استناده شده اس ا
جدول  :5رتبهبندی موضوعات پیشنهادی در محور «آموزش» بر اساس آزمون فریدمن
درجهی

موضوعات

اهمیت

میانگین
رتبه

1

ضرورت توج ب دناوری اطالعات در بموزش رشت ی علم اطالعات و دانششناسی

3/21

2

بتندهی بموزش در رشت ی علم اطالعات و دانششناسی در اتران

3/17

3
4
5

مطاوی ی میزان تطابق برنام های بموزشی رشت ی علم اطالعات و دانششناسی با
ژیشرد های دانش و دناوری
مطاوی ی تطابق دانش و مهارتهای دارغاوتحصیالن رشت ی علم اطالعات و دانش-
شناسی با نیازهای بازار کار در جامی
مطاوی ی اهدافت رساو ها و سیاس های برنام های بموزشی رشت ی علم اطالعات
و دانششناسی

3/04
3/03
2/56

X2=19/16, df=4, sig=0/001

تادت های ژهوهش نشان میدهد در محور بموزشت موضوع «ضرورت توج ب دناوری
اطالعات در بموزش رشت ی علم اطالعات و دانششناسی» رتو ی او را در میان ساتر موضوعات
ب خود اختصاص داده اس ا نقش دناوریهای اطالعاتی و ارتواطی در چرخ ی بموزش علم
اطالعات و دانش شناسی اهمی

بسیاری داردا ورود دناوری ب بموزش در اتش ووزه باعث متحو

شدن بموزش سنتی میشودا ب اتش ترتیب بسیاری از ناکاربمدیهای نظام بموزش سنتی رد و
دگرگونی های اساسی در بن ب وجود خواهد بمدا ب اتش ترتیبت ارتواطات میان ادراد ب منظور
بموزش و گسترش دانش با سرع
امروزت زمان از اهمی

و سهوو

دراوانی برخوردار اس

بیشتری هورت گیردا چرا ک در دنیای اطالعاتی
و درد باتد در کوتاهترتش زمان ممکش ب کسب

اطالعات و دانش مورد نیاز خود بپردازدا بنابراتش توج ب مطاوی و ژهوهش در اتش زمین ب منظور
کمک ب بهوود و تیاوی دراتند بموزش علم اطالعات و دانششناسی ضرورت میتابدا
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درجهی

میانگین

موضوعات

اهمیت

رتبه

1

مطاوی دربارهی تودتل اتدهها و تادت های ژهوهشی ب روتت خدم

2

بتندهی ژهوهش در رشت ی علم اطالعات و دانششناسی در اتران

3/25

و کار

3/09

بررسی تناسب ژهوهشهای هورت گردت در رشت ی علم اطالعات و دانششناسی

3

3/06

با نیازهای جامی

4

2/80

مطاوی ی روششناسی ژهوهش در رشت ی علم اطالعات و دانششناسی
مطاوی ی میزان تطابق ژهوهشهای هورت گردت در رشت ی علم اطالعات و

5

2/79

دانششناسی با ژیشرد های دانش و دناوری
X2=12/18, df=4, sig=0/01

تحلیل دادهها نشان میدهد ک در محور ژهوهشت باتترتش رتو ب موضوع «مطاوی دربارهی
تودتل اتدهها و تادت های ژهوهشی ب روتت خدم

و کار» اختصاص داردا تکی از بسیبهای

ژهوهش در ووزهی علم اطالعات و دانششناسیت کاربردی نوودن نتات برخی از ژهوهشهات عدم
تودتل اتدهها و تادت های ژهوهشی ب کار و روت و در نتیج عدم استناده از دستاوردهای ژهوهش-
ها در راستای رد نیازهای جامی اس ا اتش در واوی اس

ک تکی از دتتل اهلی ژیشرد

در

کشورهای توسی تادت توج ب مسئل ی تودتل اتدهها و تادت های ژهوهشی ب کار و روت اس ا از
سوی دتگرت عدم توج ب استناده از دستاوردهای ژهوهشی در جامی و عرض ی بنها ب بازار کارت
تکی از نقاط ضیف عمدهی کشورهای در وا توسی اس ا بنابراتش مطاوی و ژهوهش در اتش
زمین ب منظور شناساتی راهکارها و رهنمودهای تزم جه
علم اطالعات و دانش شناسی ب خدم

تودتل اتدهها و تادت های ژهوهشی در

و کار و کمک ب تسرت انجام بن ضروری اس ا

جدول  :7رتبهبندی موضوعات پیشنهادی در محور «فناوری اطالعات» بر اساس آزمون فریدمن
درجهی

موضوعات

اهمیت

1
2
3

بتندهی دناوریهای اطالعاتی
ارزتابی کاربمدی نرمادزارهای کتابخان ای در ژاسخگوتی ب نیازهای اطالعاتی
کاربران
انواع شوک های اجتماعی اتنترنتی و کاربردهای بنها در کتابخان ها و مراکز
اطالعاتی

میانگین
رتبه

3/26
3/15
2/94
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4

بنها
ارزتابی وبسات

5

2/75

کتابخان ها و مراکز اطالعاتی
2

X =14/39, df=4, sig=0/006

تادت های ژهوهش بیانگر بن اس

ک در میان موضوعات مربوط ب محور دناوری اطالعاتت

اوووت

او متیلق ب موضوع «بتندهی دناوریهای اطالعاتی» اس ا در عصر واضر ک دورهی

ژیشرد

سرت دناوریهای اطالعاتی اس ت کمتر رشت و ورد ای را میبینیم ک دناوری در بن

تغییری اتجاد نکرده باشدا علم اطالعات و دانششناسی نیز همژای دتگر رشت ها تح

تأ یر اتش

تحوتت نرار گردت اس ا بنابراتش اتش ووزه باتد خود را با اتش تغییرات هماهنگ کندت در غیر اتش
هورت کنار گذاشت خواهد شدا با توج ب ژیشرد های مداوم دناوریهای اطالعاتیت ب منظور
همگامی رشت ی علم اطالعات و دانششناسی با اتش ژیشرد ها و برنام رتزی برای مقابل با بنهات
مطاوی و ژهوهش در زمین ی وضیی

بتندهی دناوریهای اطالعاتی امری ضروری اس ا ب اتش

ترتیبت متخصصان اتش ووزه با داشتش برنام ای راهوردی برای روتاروتی با مسائل و چاوشهای
واهل از دناوری اطالعات در بتنده و هماهنگ شدن با تغییرات محیطیت بمادگی تزم را دارندا
جدول  :8رتبهبندی موضوعات پیشنهادی در محور «سواد اطالعاتی» بر اساس آزمون فریدمن
درجهی

موضوعات

اهمیت

1

میانگین
رتبه

موان توسی ی سواد اطالعاتی در جامی و ارائ ی راهکارهاتی برای
رد بنها

3/50

2

بتندهی سواد اطالعاتی

3/31

3

مطاوی ی روشها و راهوردهای بموزش مهارتهای سواد اطالعاتی

3/17

4

شناساتی مهارتهای ژیشنیاز برای دراگیری سواد اطالعاتی

2/83

5

موانی و تارتخچ ی بموزش سواد اطالعاتی

2/19
2

X =83/006, df=4, sig=0/00

طوق تادت های واهل از ژهوهشت در محور سواد اطالعاتیت باتترتش رتو مربوط ب موضوع
«موان توسی ی سواد اطالعاتی در جامی و ارائ ی راهکارهاتی برای رد بنها» اس ا با ادام ی
روند تحوتت در عره ی دناوری اطالعاتت هر روز بر اهمی

مهارتهای سواد اطالعاتی ادزوده

میشودا زترا وجم و تنوع اطالعات هر روز بیشتر میشود و بنابراتش بدون بهرهمندی از
مهارتهای سواد اطالعاتیت تشخیص و رد نیازهای اطالعاتی با مشکل مواج خواهد شدا سواد
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مختلف اس ا ادراد برخوردار از اتش مهارتها میتوانند نیاز اطالعاتی خود را ب درستی تشخیص
دهندت مناب اطالعاتی تزم جه

رد اتش نیازها را شناساتی کنند و با تدوتش راهوردهای مناسب ب

جستجو و گزتنش اطالعات در اتش مناب بپردازند و نتات اتش جستجو را نقادان ارزتابی کنند و در
می توانند دانش خود را در اختیار دتگران نرار دهندا سواد اطالعاتی ب وتهه برای کتابداران

نهات

و متخصصان علم اطالعات ک وظین ی کمک ب کاربران در خصوص تشخیص و رد نیاز
اطالعاتی بنها را دارندت ضروری اس ا بنابراتش مطاوی و ژهوهش در باب موان توسی ی سواد
اطالعاتی در رشت ی علم اطالعات و دانششناسی اهمی
راهکارهای تزم در جه

زتادی داردا زترا با روشش شدن اتش ت

رد بنها ارائ خواهد شدا

جدول  :9رتبهبندی موضوعات پیشنهادی در محور «کارآفرینی» بر اساس آزمون فریدمن
درجهی

میانگین

موضوعات

اهمیت

رتبه

3/30

در توسی ی دره های کاربدرتنی

1

نقش دناوری اطالعاتی و اتنترن

2

شناساتی موان و راهکارهای توسی ی کاربدرتنی در رشت ی علم اطالعات

3/17

3

تأ یر بموزش کاربدرتنی در توسی ی اشتغا در ووزهی علم اطالعات

3/10

4

نقش کتابخان ها و مراکز اطالعاتی در اتجاد و توسی ی کاربدرتنی

2/89

5

دتدگاهها و نظرت های مربوط ب کاربدرتنی

2/54
2

X =33/05, df=4, sig=0/00

تحلیل دادهها نشان میدهد ک در محور کاربدرتنیت موضوع «نقش دناوری اطالعاتی و
اتنترن

در توسی ی دره های کاربدرتنی» باتترتش رتو را در میان ساتر موضوعات داراس ا

دناوری اطالعات و ارتواطاتت تحوتتی در بسیاری از دیاوی های اجتماعی از جمل کاربدرتنی
ژدتد بورده اس

ک اتش امر میتواند باعث تسهیل دربتندهای کاربدرتنی در علم اطالعات و

دانششناسی نیز شودا اطالعات و ارتواطات از ملزومات اساسی برای هر دیاوی
دناوری و در رأس بن اتنترن ت شراتط تازهای را ژدتد بورده اس

کاربدرتنی هستندا

ک در بن توویدکنندگانت

دروشندگان و مشترتان و تقرتواً هم ی عوامل تک چرخ ی انتصادی میتوانند ب راوتی در تک
د)ای مجازی مشترک با تکدتگر در ارتواط باشند و ب تواد اطالعاتت خدماتت توویدات و ژو
بپردازندا همیش وتهگیها سوب ادزاتش کاراتی در امر کاربدرتنی و اتجاد و توسی ی اشتغا در
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در علم اطالعات و دانش شناسی و ب تو بن ژهوهش در اتش زمین ب منظور کمک ب توسی ی
نوبوری و خوداشتغاوی در رشت ضروری اس ا
جدول  :10رتبهبندی موضوعات پیشنهادی در محور «آیندهنگری و آیندهپژوهی» بر اساس آزمون فریدمن
درجهی

میانگین

موضوعات

اهمیت

رتبه

چاوشهای مربوط ب بتندهی رشت ی علم اطالعات و دانششناسی و ارائ ی

1

راهکارهاتی برای رد بنها

3/42

2

بتندهی مشاغل اطالعاتی و دانشی

3/20

3

بتندهی مناب و خدمات اطالعاتی

3/19

ژیشبینی جاتگاه علمی رشت ی علم اطالعات و دانششناسی در جامی ی اطالعاتی

4

بتنده
موانی و تارتخچ ی بتندهژهوهی

5

3/02
2/17

2

X =81/91, df=4, sig=0/00

تادت های ژهوهش واکی از بن اس

ک در محور بتندهنگری و بتندهژهوهیت موضوع

چاوشهای مربوط ب بتندهی رشت ی علم اطالعات و دانششناسی و ارائ ی راهکارهاتی برای

«
رد بنها» اوووت

او را در میان ساتر موضوعات ب خود اختصاص داده اس ا رشت ی علم

اطالعات و دانششناسی با چاوشهای متیددی در زمنی های مختلف از جمل بموزشت ژهوهش و
اشتغا رو ب رو اس

ک برای ول بنها باتد چارهاندتشی شودا اتش ووزه برای اتشک بتواند

جاتگاه خود را در دراتند تغییر و تحوتت جامی تثوی

کندت باتد از تک سو توان همراهی و

سازگاری با روند تحوتت و از سوی دتگر توان مدترت

اتش تغییرات را در راستای رسیدن ب

اهداف خود داشت باشدا بنابراتش رشت ی علم اطالعات و دانششناسی نیازمند مطاوی در باب
چاوش های اوتماوی بتنده رشت اس

تا ضمش بمادگی برای روتاروتی با بنهات بتواند در جه

رد بنها اندام کندا
جدول  :11رتبهبندی موضوعات پیشنهادی در محور «مدیریت منابع اطالعاتی» بر اساس آزمون فریدمن
درجهی
اهمیت

1

موضوعات

اهو و مییارهای گزتنش مناب اطالعاتی برای کتابخان ها و مراکز اطالعاتی

میانگین
رتبه

3/12
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مطاوی ی دراتند دراهمبوری مناب اطالعاتی

3

ماوی مجموع و شیوههای هزتن کردن بن

3

مطاوی ی مدترت

4

مطاوی ی چگونگی وناظ

5

مطاوی ی مواوث مربوط ب ارزشیابی مجموع و وجیش مناب اطالعاتی زائد

2/94

از مناب اطالعاتی در کتابخان ها و مراکز اطالعاتی

2/89

X2=3/05, df=4, sig=0/00

تحلیل تادت های ژهوهش نشان میدهد ک در محور مدترت

مناب اطالعاتیت باتترتش رتو ب

موضوع «اهو و مییارهای گزتنش مناب اطالعاتی برای کتابخان ها و مراکز اطالعاتی» اختصاص
تادت اس ا تکی از اهلیترتش مسئووی های کتابخان ها و مراکز اطالعاتیت انتخاب مناب اطالعاتی
متناسب با نیاز اطالعاتی کاربران اس ا مسئل ای ک در اتش میان باتد ب بن توج داش

اتش اس

ک گزتنش مناب متناسب با نیاز کاربران ب سادگی هورت نمیگیردا با توج ب نیازهای اطالعاتی
متنوع مراجیان کتابخان ت ادزاتش وجم اطالعاتت ادزاتش نیم

و مسئل ی کموود بودج ت مسئل ی

گزتنش مناسبترتش مناب با سختی بیشتری همراه اس ا بنابراتش برای انتخاب مناب نیاز ب اهو و
مییارهای وتههای اس
مناسبترتش مناب ت اهمی

ک مطاوی ی اتش اهو و مییارها ب منظور کمک ب تسهیل دراتند گزتنش
وتههای در اتش رشت داردا

جدول  :12رتبهبندی موضوعات پیشنهادی در محور «سازماندهی و بازیابی اطالعات» بر اساس آزمون
فریدمن
درجهی

میانگین

موضوعات

اهمیت

رتبه

1

جاتگاه اهطالونام ها و هستیشناسیها در بازتابی اطالعات

3/63

2

نقش دراتند نمات سازی و چکیدهنوتسی در بازتابی اطالعات

3/10

3

ضرورت سازماندهی مناب اطالعاتی

2/94

دهرس نوتسی و ردهبندی مناب اطالعاتی در کتابخان ها

4

ارزتابی کینی

5

اهو و نواعد دهرس نوتسی مناب اطالعاتی

2/76
2/57

2

X =55/14, df=4, sig=0/00

تادت های ژهوهش بیانگر بن اس
اطالعاتت اوووت

ک در میان موضوعات مربوط ب محور سازماندهی و بازتابی

او متیلق ب موضوع «جاتگاه اهطالونام ها و هستیشناسیها در بازتابی

اطالعات» اس ا در عصر کنونی ک با ژدتدهی اننجار اطالعات مواج هستیمت سازماندهی
اطالعات امری ضروری و اجتنابناژذتر اس ا اهطالحنام ها و هستیشناسیها تکی از ژیشردت -
ترتش ابزارهای سازماندهی اطالعات هستند ک با دراهمبوری اهطالوات و مشخص کردن روابط
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بتوانند اطالعات مرتوط و مورد نیاز خود را از میان وجم انووه اطالعات موجود بازتابی کنندا در
وقیق ت اهطالحنام ها و هستیشناسیها ابزارهای کمکی برای نمات سازان (کمک ب انتخاب
اهطالوات مناسب برای نمات سازی و کاربران (کمک ب انتخاب اهطالوات مناسب برای
جستجوی اطالعات در امر بازتابی اطالعات محسوب میشوندا اهمی

اهطالحنام ها و هستی-

شناسیها در بازتابی اطالعاتت ژهوهشهای وسییی را در اتش ووزه میطلودا
جدول  :13رتبهبندی موضوعات پیشنهادی در محور «کتابخانههای مجازی» بر اساس آزمون فریدمن
درجهی

موضوعات

اهمیت

1

میانگین
رتبه

شناساتی زترساخ ها و مهارتهای تزم برای اتجاد کتابخان های مجازی
کتابخان های مجازی

اطالعات در وبسات

3/21
3/17

2

ارزتابی امنی

3

بتندهی کتابخان های مجازی

2/97

4

انواع خدمات اطالعاتی در کتابخان های مجازی

2/83

5

چاوشهای تغییر کتابخان ها از شکل سنتی ب هورت مجازی

2/81
2

X =12/71, df=4, sig=0/01

دادههای گردبوری شده نشان میدهد ک در محور کتابخان های مجازیت باتترتش رتو مربوط
ب موضوع «شناساتی زترساخ ها و مهارتهای تزم برای اتجاد کتابخان های مجازی» اس ا اتجاد
کتابخان های مجازی در وهل ی او ب مهارتها و زترساخ هاتی از جمل زترساخ های
درهنگیت سازمانیت دنیت نیروی انسانی و بودج نیاز داردا مودقی

اتش کتابخان ها در ارائ ی

خدمات مؤ ر ب کاربران تا ودی تاب توج ب زترساخ های نوی اتش کتابخان هاس
دسترسی سرت و بسان کاربران ب مناب مورد نیاز بنها دراهم و امنی

تا امکان

اتش مناب و اطالعات برنرار

شودا کتابداران و متخصصان علم اطالعات نقش مهمی در اتجادت مدترت

و توسی ی اتش

کتابخان ها دارندت بنابراتش ژهوهش در زمین ی مهارتها و زترساخ های مورد نیاز جه

اتجاد

اتش کتابخان ها باتد مورد توج جدی نرار گیردا
جدول  :14رتبهبندی موضوعات پیشنهادی در محور «جامعهی اطالعاتی» بر اساس آزمون فریدمن
درجهی
اهمیت

1

موضوعات

نقش کتابخان ها و مراکز اطالعاتی در تحقق و توسی ی جامی ی اطالعاتی

میانگین
رتبه

3/40
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3

چشمانداز و بتندهی جامی ی اطالعاتی

3/24

ابیاد جامی ی اطالعاتی (شامل بید دناوران ت بید انتصادیت بید شغلیت بید د)اتی و بید

4

2/81

درهنگی

5

2/26

موانی و تارتخچ ی جامی ی اطالعاتی
2

X =76/60, df=4, sig=0/00

در محور جامی ی اطالعاتیت موضوع «نقش کتابخان ها و مراکز اطالعاتی در تحقق و توسی ی
جامی ی اطالعاتی» اوووت

او را در میان ساتر موضوعات ب خود اختصاص دادا نظر ب اتشک در

جامی ی اطالعاتی تمامی ساختارهای جامی ب طرز نابل توجهی تح

تأ یر اطالعات نرار دارندت

توج ب مراکز و نهادهاتی ک با هر دو منهوم جامی ی اطالعاتی تینی «جامی » و «اطالعات» سر و
کار دارندت ب وتهه کتابخان ها و مراکز اطالعاتیت میتواند در تحقق و توسی ی اتش جامی نقش
مهمی اتنا کندا از اتش رو ک اتش نهادها اطالعات را گردبوریت ذخیرهت نگ داری و اشاع می-
نماتندا بدتش ترتیب بحث دربارهی نقش کتابخان ها در تحقق و توسی ی جامی ی اطالعاتیت تکی
از زمین های ژهوهشی مهم در رشت ی علم اطالعات و دانششناسی محسوب میشودا
جدول  :15رتبهبندی موضوعات پیشنهادی در محور «مدیریت اطالعات» بر اساس آزمون فریدمن
درجهی

میانگین

موضوعات

اهمیت

1

نقش دناوری اطالعات در مدترت

2

مطاوی ی مواوث مربوط ب ورتم خصوهی و امنی

3

انواع سامان های مدترت

4

سنجش و ارزتابی اطالعات

5

موانی و تارتخچ ی مدترت

رتبه

3/47

اطالعات

3/21

اطالعات

3/31

اطالعات شخصی و چگونگی عملکرد بنها

2/96
2/24

اطالعات
2

X =65/52, df=4, sig=0/00

در محور مدترت

اطالعاتت موضوع «نقش دناوری اطالعات در مدترت

اطالعات» رتو ی

او را در میان ساتر موضوعات ب خود اختصاص داده اس ا تکی از رساو های کتابداران و
متخصصان علم اطالعاتت مدترت

اطالعات اس ا از اتش رو ک ب دراهمبوریت سازماندهی و

اشاع ی اطالعات میژردازندا مسئل ای ک در اتش میان باتد ب بن توج داش
مودقی بمیز مدترت

اتش اس

ک اجرای

اطالعات مستلزم توسی و کاربرد دناوریهای مدرن اطالعاتی و ارتواطی

اس ا نظر ب اتشک تأکید مدترت

اطالعات بر ژردازش و سازماندهی اطالعات اس ت دناوری
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ا طالعات ب عنوان ابزار ژیشرد

و مودقی

در مدترت

اطالعات امری ضروری اس ا

جدول  :16رتبهبندی موضوعات پیشنهادی در محور «مدیریت دانش» بر اساس آزمون فریدمن
درجهی

موضوعات

اهمیت

1

میانگین

نقش دناوری اطالعات در مدترت

2

ژیادهسازی مدترت

3

نقش درهنگ سازمانی در مدترت

رتبه

3/35

دانش

دانش در کتابخان ها و مراکز اطالعاتی

4

دراتند مدترت

5

دلسن و نظرت های مدترت

3/25
3/14

دانش

دانش شامل خلقت گردبوریت ژردازشت اشاع و اشتراک دانش
دانش

2/82
2/44

2

X =48/59, df=4, sig=0/00

در محور مدترت

دانشت باتترتش رتو ب موضوع «نقش دناوری اطالعات در مدترت

اختصاص تادت اس ا نقش دناوری اطالعات در مدترت
دانششناسی اس ا از اتش رو ک مدترت

دانش موضوع مهمی در علم اطالعات و

دانش میتواند با استنادهی مناسب از دناوری اطالعاتت

نتات مهمی را ب دنوا داشت باشدا اگر دناوری مناسب برای هر مرول از دراتند مدترت
درستی ب کار گردت شودت می تواند ا ربخشی و کاراتی دراتند مدترت
اهلی دناوری اطالعات در مدترت

دانش»

دانش ب

دانش را بهوود بخشدا نقش

دانشت کمک ب اشتراک دانش در سازمان اس ا همچنیش

دناوری در ارتواط بیشتر میان کتابداران و متخصصان علم اطالعات ب منظور اشاع ی دانش در
کتابخان ها نیز مؤ ر اس ا
جدول  :17رتبهبندی موضوعات پیشنهادی در محور «اقتصاد اطالعات» بر اساس آزمون فریدمن
درجهی
اهمیت

میانگین

موضوعات

رتبه

1

روشهای نیم گذاری مناب و خدمات اطالعاتی

3/34

2

ارزتابی هزتن  -سودمندی اطالعات و نظامهای اطالعاتی

3/04

3

مطاوی ی نقشهای انتصادی اطالعات

2/96

4

بازارتابی اطالعات و خدمات اطالعاتی توسط کتابخان ها و مراکز اطالعاتی

2/84

5

مطاوی ی نظرت های انتصادی در بازارهای تووید و مصرف اطالعات

2/81

2

X =15/99, df=4, sig=0/003

طوق دادههای جدو 17ت در میان موضوعات مربوط ب محور انتصاد اطالعاتت اوووت

او

متیلق ب موضوع «روشهای نیم گذاری مناب و خدمات اطالعاتی» اس ا اطالعات ب عنوان
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درهنگی نقش اساسی داردا عواملی از نویل ادزاتش نیم هات بودج ی محدود و کاهش ندرت
خرتد کتابخان هات ادزاتش وجم اطالعاتت تنوع نیازها و انتظارات مراجیان کتابخان ها برای
دسترسی سرت تر و بهتر ب اطالعات روزبمدت وزوم توج ب نیم گذاری مناب و خدمات اطالعاتی
را مشخص میکندا در چنیش جامی ای توسی و تداوم عرض ی مناب و خدمات اطالعاتیت تا ود
زتادی مستلزم توج ب جنو های سودبوری و انتصادی بودن بن داردا بنابراتش مطاوی ی روشهای
بربورد هزتن ی مناب و خدمات اطالعاتی ب منظور گزتنش بهترتش روشها و ارائ ی خدمات
مؤ رتر و کاربمدتر ب کاربرانت اهمی

زتادی داردا

جدول  :18رتبهبندی موضوعات پیشنهادی در محور «نیازها و رفتارهای اطالعاتی» بر اساس آزمون فریدمن
درجهی

موضوعات

اهمیت

1
2

مطاوی ی ردتار اطالعاتی کاربران در محیط مجازی
موان اطالعجوتی کاربران کتابخان ها و مراکز اطالعاتی و ارائ ی راهکارهاتی برای رد
اتش موان

میانگین
رتبه

3/28
3/13

3

مطاوی ی انواع نیازهای اطالعاتی کاربران کتابخان ها و مراکز اطالعاتی

3/06

4

مقاتس ی ردتارهای اطالعاتی گروههای مختلف کاربران کتابخان ها و مراکز اطالعاتی

2/79

5

مطاوی ی اوگوها و نظرت های مربوط ب ردتار اطالعجوتی کاربران کتابخان ها و مراکز
اطالعاتی

2/74

X2=19/15, df=4, sig=0/001

در محور نیازها و ردتارهای اطالعاتیت باتترتش رتو مربوط ب موضوع «مطاوی ی ردتار
اطالعاتی کاربران در محیط مجازی» اس ا امروزه دیاوی های بموزشی و ژهوهشی تا ود زتادی
وابست ب استناده از وب و کامپیوتر بوده و انجام اتش دیاوی ها بدون استناده از اتش ابزارها با مشکل
مواج خواهد شدا با وجود اتشک مناب اوکترونیکی ب طور روزادزونی توسی میتابندت همچنان
دستیابی ب اطالعات مرتوط و مورد نظرت تا ودودی برای کاربران مشکل ب نظر میرسدا ب اتش
ترتیب بررسی و بگاهی از نیازها و ردتارهای اطالعاتی کاربران در محیط مجازی و تالش برای
رد نیازها و اهالح ردتار اطالعاتی کهاربران در د)ای مجازی ضروری ب نظر میرسدا همیش امرت
وزوم ژهوهش در اتش زمین را برای رد موان و مشکالت موجود روشش مینماتدا
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آزمون فریدمن
درجهی

میانگین

موضوعات

اهمیت

رتبه

1

رابط ی دناوری اطالعات و علم اطالعات و دانششناسی

3/15

2

مطاوی ی روابط میانرشت ای در ووزهی علم اطالعات و دانششناسی

3/13

3

مطاوی ی مشکالت و چاوشهای موجود در علم اطالعات و دانششناسی

3/12

4

مطاوی ی دلسن و نظرت های علم اطالعات و دانششناسی

2/87

5

مطاوی ی مناهیمت واژگان و اهطالوات ژات در رشت ی علم اطالعات و دانششناسی

2/73

2

X =12/19, df=4, sig=0/01

تحلیل دادهها نشان میدهد ک در محور ابیاد نظری و شناختی علم اطالعات و دانششناسیت
موضوع «رابط ی دناوری اطالعات و علم اطالعات» باتترتش رتو را ب خود اختصاص داده اس ا
ورود دناوری ب رشت ی علم اطالعات و دانششناسیت تحوتتی در زمین های مختلف اتش رشت از
جمل بموزشت ژهوهش و اشتغا ب وجود بورده اس ا استناده از دناوریهای اطالعاتی در
کتابخان ها ت باعث ادزاتش سرع
بدون محدودت

و سهوو

دسترسی کاربران مختلف ب اطالعات مورد نیازشان

زمانی و مکانی میشودا در اتش راستات ژهوهش در زمین ی رابط ی دناوری

اطالعات و رشت ی علم اطالعات و دانششناسی میتواند بستر تزم را برای استنادهی بیشتر اتش
رشت از دناوریهای روز دراهم کندا
جدول  :20رتبهبندی موضوعات پیشنهادی در محور «علمسنجی ،اطالعسنجی و وبسنجی» بر اساس آزمون
فریدمن
درجهی

میانگین

موضوعات

اهمیت

رتبه

1

بومیسازی شاخصها و مییارهای علمسنجی و اطالعسنجی

3/23

2

علمسنجی در محیط اوکترونیکیت وبسنجی و ساتورسنجی

3/19

3

مطاوی ی ژاتگاههای اطالعاتی و نرمادزارهای علمسنجی

3/11

4

مطاوی ی شاخصهات مییارها و روشهای علمسنجی و اطالعسنجی

3/92

5

موانی و تارتخچ ی علمسنجی و اطالعسنجی

2/55
2

X =27/51, df=4, sig=0/00

تادت ها واکی از بن اس

ک در محور علمسنجیت اطالعسنجی و وبسنجیت موضوع

«بومیسازی شاخصها و مییارهای علمسنجی و اطالعسنجی» رتو ی او را ب خود اختصاص داده
اس ا امروزه ارزتابی توویدات و بروندادهای علمی از ملزومات رشد و توسی ی علمی در جامی ب
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مکملی برای بنهات تزم اس

ک هر کشورت جه

ارزتابی و مدترت

علمت ژهوهش و دناوری بر

اساس شراتط خاص خودت سیاس هاتی را تیییش کرده و شاخصهای خاص خود را تدوتش کنندا
زمانی ک با شاخصهای بومی ب سنجش علوم ژرداخت شودت میتوان انتظار داش

ک شاخصهای

علمسنجی در تک بستر درهنگیت اجتماعی و تارتخی در تک جامی ی خاص برای ژاسخگوتی ب
نیازهای بن جامی ب کار روندا بنابراتشت اهمی مطاوی در اتش زمین روشش میشودا
جدول  :21رتبهبندی موضوعات پیشنهادی در محور «تعامل انسان و اطالعات» بر اساس آزمون فریدمن
درجهی

میانگین

موضوعات

اهمیت

رتبه

1

بتندهی تیامل انسان و اطالعات

3/38

2

مطاوی ی جنو های شناختی تیامل انسان و اطالعات

3/18

3

مطاوی ی مواوث مربوط ب تیامل انسان و راتان

3/16

4

مطاوی ی جنو های دنی تیامل انسان و اطالعات

3/10

5

موانی و تارتخچ تیامل انسان و اطالعات

2/19

2

X =91/65, df=4, sig=0/00

در محور تیامل انسان و اطالعاتت باتترتش رتو ب موضوع «بتندهی تیامل انسان و اطالعات»
اختصاص تادت اس ا ظهور دناوریهای اطالعاتی تأ یر زتادی بر ابیاد مختلف زندگی بشر داشت و
باعث ژیشرد ها و تحوتت بزرگی در جامی شده اس ا با گذش

زمان اتش دناوریها نسو

ب

نول دارای امکانات بیشتری میشوندت از ژیشرد های جدتد بهره میگیرند و کار کردن با بنها
بسانتر میشودا عالوه بر بنت اتش دناوریها همواره کوچکتر شده و از انیطافژذتری باتتری
نیز برخوردار میشوندا بدتش ترتیب تح

تأ یر تحوتت گستردهای ک در وا شکلگیری اس ت

سطح نوتنی از تیامل میان انسان و اطالعات اتجاد خواهد شدا با توج ب اتشک دناوریها ب
هورت شتابان و دزاتندهای در وا تحو و ژیشرد
تحوتت و با توج ب اهمی

هستند و ضرورت همگام شدن با اتش

اتش ووزه و ضرورت همگام شدم با تحوتتی ک همواره در اتش

ووزه در وا ونوع اس ت مطاوی در زمین ی بتندهی تیامل انسان و اطالعات ضروری ب نظر می-
رسدا
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درجهی

میانگین

موضوعات

اهمیت

رتبه

1

بتندهی نظامهای اطالعاتی

3/24

2

ابزارها و روشهای ارزتابی نظامهای اطالعاتی

3/21

3

طراوی و ژیادهسازی نظامهای اطالعاتی در کتابخان ها و مراکز اطالعاتی

3/07

4

بموزش دانش و مهارتهای استناده از نظامهای اطالعاتی

2/82

5

نظرت های مربوط ب نظامهای اطالعاتی

2/67
2

X =22/87, df=4, sig=0/00

تادت های ژهوهش نشان میدهد ک در میان موضوعات مربوط ب محور نظامهای اطالعاتیت
او متیلق ب موضوع «بتندهی نظامهای اطالعاتی» اس ا با توج ب کارکردهای کتابخان -

اوووت

ها و مراکز اطالعاتی میتوان بنها را تک نظام اطالعاتی ب شمار بوردا از اتش رو ک اطالعات
مورد نیاز استنادهکنندگان خود را گزتنشت دراهمبوریت ذخیرهت سازماندهیت نابل دسترس و اشاع
میکندا بنابراتش دسترسی بسان و سرت ب اطالعات مناسبت از مشخص های بارز تک نظام
اطالعاتی اس ا امروزه ب تاری دناوریهای جدتدت تغییراتی در نظامهای اطالعاتی ب وجود بمده
ک نتیج ی بن ژیشرد های سرت در ژردازشت ذخیرهسازی و ارائ ی اطالعات روزبمد ب جامی
اس ا وزوم بگاهی از اتش تغییرات و تحوتت و همگامی با بنهات ضرورت مطاوی و ژهوهش در
زمین ی بتندهی نظامهای اطالعاتی را توجی میکندا بتندهژهوهی در زمین ی نظامهای اطالعاتی
کمک میکند با اطمینان و بگاهی بیشتری بتوانیم برای تغییرات بتنده برنام رتزی و تصمیمگیری
کنیما
جدول  :23رتبهبندی موضوعات پیشنهادی در محور «کتابخانهها و مدیریت آنها» بر اساس آزمون فریدمن
درجهی

موضوعات

اهمیت

1
2
3

مطاوی ی بتندهی کتابخان ها و مراکز اطالعاتی
کاربرد دناوریهای نوتش در مدترت

کتابخان ها و مراکز اطالعاتی

مقاتس ی هم جانو ی کتابخان ها با استانداردهای بیشاومللی موجود در مورد
کتابخان ها

میانگین
رتبه

3/46
3/38
3/15
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5

مطاوی ی دلسن ی کتابخان ها و مراکز اطالعاتی

2/21
2

X =83/63, df=4, sig=0/00

دادههای گردبوری شده نشان میدهد ک در محور کتابخان ها و مدترت

بنهات باتترتش رتو

مربوط ب موضوع «مطاوی ی بتندهی کتابخان ها و مراکز اطالعاتی» اس ا کتابخان ها با درک
تغییرات ناشی از دناوریهای اطالعاتیت رشد سرت اطالعات و ظهور اشکا مختلف مناب
اطالعاتی باتد ب نیازهای اطالعاتی مختلف کاربران خود توج داشت باشندا در وان کتابدارانت
مسئو رد نیازهای اطالعاتی جامی ی خود هستند و باتد در اسرع ون

نیازهای جامی ی استناده-

کننده از کتابخان را تشخیص داده و اطالعات و خدمات مناسب و روزبمد را برای بنها دراهم
بورندا تزم ب ذکر اس

ک کتابخان هاتی مودق خواهند بود ک تغییرات و تحوتت تأ یرگذار در

بتنده را ژیشبینی نموده و با توج ب بنها ب انجام اهالوات تزم اندام نماتندا با توج ب اتش
دگرگونیهات برای همگام شدن با تحوتت امروز و بمادگی برای ژیشرد های بتنده تزم اس

ب

مطاوی و ژهوهش در زمین ی بتندهی کتابخان ها ژرداخت شودا
جدول  :24رتبهبندی موضوعات پیشنهادی در محور «منابع و خدمات اطالعاتی» بر اساس آزمون فریدمن
درجهی

موضوعات

اهمیت

1

میانگین
رتبه

شاخصها و روشهای ارزتابی مناب و خدمات اطالعاتی در کتابخان ها و مراکز
اطالعاتی

3/46

2

مطاوی ی مواوث مربوط ب مناب مرج در کتابخان ها و مراکز اطالعاتی

3/13

3

مطاوی ی مواوث مربوط ب خدمات مرج در کتابخان ها و مراکز اطالعاتی

3/13

4

مطاوی ی انواع خدمات اطالعاتی در کتابخان ها و مراکز اطالعاتی

2/83

5

مطاوی ی انواع مناب و محملهای اطالعاتی

2/45
2

X =50/47, df=4, sig=0/00

در محور مناب و خدمات اطالعاتیت موضوع «شاخصها و روشهای ارزتابی مناب و خدمات
اطالعاتی در کتابخان ها و مراکز اطالعاتی» باتترتش رتو را ب خود اختصاص دادا در عصر واضرت
عواملی مانند وجم زتاد مناب اطالعاتی و نیاز ب بنها در عره های علمی و ژهوهشی و گسترش
روزادزون نقش دناوری اطالعات در کتابخان ها باعث شده اس

تا کتابخان هاتی بتوانند مودقتر

عمل کنند ک خود را با شراتط جدتد ودق داده و سطح کینی

خدمات خود را در ود نابل
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4

شناساتی مهارتهای مورد نیاز برای مدتران کتابخان ها و ارزتابی عملکرد بنها

2/80
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ب ارزتابی مناب و خدمات خود بپردازند تا میزان مودقی

بنها در تحقق اهدادشان مشخص شود و

ب اتش ترتیب بتوان از نتات بنها در برنام رتزیها و تصمیمگیریهای بتنده استناده کردا بنابراتش
مطاوی و ژهوهش در خصوص شاخصها روشهای ارزتابی مناب و خدمات اطالعاتی در کتابخان -
ها و مراکز اطالعاتی ب منظور گزتنش مناسبترتش شاخصها و روشها برای ارزتابی و انجام
دراتند ارزتابی ب بهترتش هورتت ضروری اس ا
جدول  :25رتبهبندی موضوعات پیشنهادی در محور «مطالعات مربوط به کتابداران» بر اساس آزمون فریدمن
درجهی

موضوعات

اهمیت

1

میانگین
رتبه

بررسی جاتگاه اجتماعی کتابداران و ارائ ی راهکارهاتی برای
ارتقای بن

3/11

2

شناساتی هالوی ها و مهارتهای عملی تزم برای کتابداران

3/08

3

ارزتابی نابلی های کاربدرتنی کتابداران

3/06

4

مطاوی ی میزان برخورداری کتابداران از مؤون های اخالق ورد ای

5

بررسی شراتط ارگونومیکی محیط کار کتابداران

3
2/75

2

X =7/74, df=4, sig=0/10

همانطور ک تادت های ژهوهش نشان میدهدت در محور مطاویات مربوط ب کتابدارانت موضوع
«بررسی جاتگاه اجتماعی کتابداران و ارائ ی راهکارهاتی برای ارتقای بن» رتو ی او را در میان
ساتر موضوعات داراس ا رشت ی علم اطالعات و دانششناسی چند ده ای اس

ک ب عنوان تکی

از رشت های دانشگاهی و نیز تکی از ورد های درهنگی در جامی ژا ب عره ی وجود گذاشت
اس ت اما هنوز اتش ورد بنچنان ک باتد میان ادراد جامی شناخت نشده و جاتگاه وانیی خود را
نیادت اس ا بنابراتش هنوز هم ژرسشها و ابهاماتی نسو

ب کارکردهات جاتگاه اجتماعی و هوت

بن در جامی و ب خصوص در میان کتابداران وجود داردا بنابراتش ژهوهش در زمین ی جاتگاه
اجتماعی کتابداران ب شناخت شدن اتش ورد ت ارتقاء جاتگاه بن در جامی و دراهم ساختش بستر
مناسب برای رشد علمی و ورد ای دس اندرکاران اتش رشت در سطح کشور کمک میکندا
جدول  :26رتبهبندی موضوعات پیشنهادی در محور «مطالعات مربوط به کاربران» بر اساس آزمون فریدمن
درجهی
اهمیت

موضوعات

میانگین
رتبه
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اطالعاتی بنها

2

شناساتی موان عمدهی جذب کاربران ب کتابخان و ارائ ی راهکارهاتی برای رد بنها

3/17

3

مطاوی ی انواع خدمات اطالعاتی ب کاربران خاص

2/97

4

تأ یر بموزش بر بهوود ردتار اطالعاتی کاربران

2/93

5

مطاوی ی نظرت های مربوط ب کاربران

2/73
2

X =15/11, df=4, sig=0/004

در محور مطاویات مربوط ب کاربرانت باتترتش رتو ب موضوع «ارزتابی کینی

خدمات

مشاورهی اطالعاتی ب کاربران و تأ یر بن بر بهوود ردتارهای اطالعاتی بنها» اختصاص تادت اس ا
اکثر دیاوی ها و خدمات کتابخان ها و مراکز اطالعاتی در راستای رد نیازهای اطالعاتی کاربران
اس ا خدمات مشاوره ب کاربران موجب بهوود ردتار اطالعاتی بنها میشود و کمک میکند ک
کاربران ب راوتی بتوانند نیاز اطالعاتی خود را تشخیص داده و ب طور مستقل ب جستجو در مناب
مختلف بپردازند و نیاز اطالعاتی خود را برطرف کنندا از اتش رو موضوع ارزتابی کینی

خدمات

مشاورهی اطالعاتی ب کاربران و تأ یر بن بر بهوود ردتارهای اطالعاتی بنها از نیازهای ژهوهشی
ضروری برای رشت ی علم اطالعات و دانششناسی محسوب میشودا
3ا بتا تناوت مینیداری میان دتدگاه استادان و دانشجوتان دکتری علم اطالعات و دانششناسی
دانشگاههای مختلفت در خصوص اوووت های ژهوهشی وجود دارد؟
ب منظور تحلیل اتش ژرسش از بزمون تی گروههای مستقل استناده شده اس

ک نتات اتش

تحلیل در جدو  27ذکر شده اس ا
جدول  .27نتایج آزمون تی مستقل به منظور مقایسهی دیدگاه استادان و دانشجویان دکتری در خصوص
اولویتهای پژوهشی
مقیاس

نوع دیدگاه

میانگین

انحراف معیار

اوووت های

استادان

423/8

66/09

ژهوهشی

دانشجوتان

397/56

70/38

مقدار تی

1/79

درجه آزادی

110

سطح معناداری

0/07

نتات جدو  27نشان میدهد ک بیش دتدگاه استادان و دانشجوتان دکتری در خصوص
اوووت های ژهوهشی تیییش شده اختالف مینیداری وجود ندارد (t =1/79ت  p=0/07ا نوود تناوت
مینیدار در دتدگاه استادان و دانشجوتان بیانگر بن اس

ک از نظر استادان و دانشجوتان دکتریت
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ارزتابی کینی

خدمات مشاورهی اطالعاتی ب کاربران و تأ یر بن بر بهوود ردتارهای

3/20
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ژاسخدهنده ( 81ننر را دانشجوتان تشکیل میدهند و استادان ژاسخدهنده در انلی
نن ر ا از طردیت بیش از نیمی از استادان شرک
بوده و سابق ی خدم

هستند (31

کننده در ژهوهش دارای مرتو ی علمی استادتار

بنها زتر  10سا اس ؛ از اتش رو داهل ی چندانی میان استادان و

دانشجوتان نووده و همیش امر سوب شده ک دتدگاهشان تکسان باشدا عالوه بر اتشت موضوعات
ژهوهشی ش ناساتی شده در ژهوهش واضر از طرتق مشورت و نظرخواهی از استادان رشت ی علم
اطالعات و دانششناسی تهی شدهاند و متخصصان اتش رشت در مورد موضوعات ژیشنهادی اتناق
نظر داشت اندت وذا در دتدگاه استادان و دانشجوتان ژاسخ دهنده در ژهوهش واضر نسو

ب

اوووت های ژهوهشی تناوت چندانی مشاهده نشده اس ا
 .4نتیجهگیری و بحث

نخستیش گام برای ژهوهش های علمی در هر رشت ت داشتش مناب انسانی متخصص و مناب ماوی و
امکانات از تک سو و تیییش اوووت های ژهوهشی از سوی دتگر اس ا در هورتی ک اوووت های
ژهوهشی رشت ب طور دنیق و مناسب تیییش شودت امکان بیشتری را برای انجام ساتر مراول
ژهوهش دراهم میبورد و در نتیج میتوان انتظار داش

ک از نتات ژهوهش ب هورت مؤ ر و

کاربمدتری استناده شودا ب عوارت روششترت تصمیمگیری موتنی بر ژهوهش نیازمند بن اس

ک

ژهوهشهای انجام شده در راستای نیازها و مشکالت وانیی جامی باشدا رشت ی علم اطالعات و
دانششناسی نیز از اتش امر مستثنی نیس ا
تیییش اوووت های ژهوهشی در رشت ی علم اطالعات و دانششناسی کمک میکند تا خألها و
کاستی های موجود در اتش رشت شناساتی شوند تا از اتش طرتق بتوان ژهوهشهای بتنده را در
جه

ژر کردن اتش خألها و رد نیازهای جدتد هدات

اتالف ون

کردا ب اتش ترتیب از دوبارهکاریها و

و انرژی ادراد و انجام ژهوهشهای بیاستناده و کماهمی

ک در مواردی با هرف

هزتن و زمان نابل توجهی همراه اس ت جلوگیری و زمین های ژرباری در خصوص مطاوی و
ژهوهش برای ژهوهشگران اتش رشت دراهم شودا شاتان ذکر اس

ک ماندگاری و کاربمدی رشت -

ی علم اطالعات و دانش شناسی بستگی ب اتش مسئل دارد ک تا چ ود اتش رشت بتواند نیازهای
جامی را بربورده کندت اتش در واوی اس
ژهوهشی اتش رشت اس ا

ک تأمیش نیازهای جامی نیز وابست ب تیییش اوووت های
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اوووت های ژهوهشی تیییش شده مشاب هستندا عل

اتش امر میتواند اتش باشد ک اکثرت

جامی ی
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اطالعات و دانششناسی شامل  120موضوع ژهوهشی هستند ک در  22محور کلی دست بندی
شدندا نکت ی نابل توج در اتش ژهوهش اتش بود ک از دتدگاه جامی ی مورد مطاوی ت مهمترتش
موضوعات اتش رشت ت شامل موضوعات تازه و کاربردیت موضوعات موتنی بر بتنده و موضوعات
مرتوط با دناوریهای اطالعاتی بوده ک برای انجام ژهوهشهای بتنده در اتش رشت دارای اوووت
بیشتری هستندا اتش امر میتواند ناشی از تحوتتی ک در طی سا های اخیر در اتش رشت ب وجود
بمده اس

از جمل تغییر عنوان رشت و تا ودودی تغییر سردصلهای درسی و ب تو بن محتوای

رشت ت تحوتت ناشی از ورود دناوری ب رشت و ورک
شدن باشدا اتش در واوی اس
«مدترت

بیشتر اتش ووزه ب سم

میان رشت ای

ک ت جامی ی مورد بررسیت موضوعات سنتی رشت از جمل

مناب اطالعاتی» و «مناب و خدمات اطالعاتی» و موضوعات نظری را کماهمی تر ارزتابی

کردهاندا علیرغم سهم کم مطاویات نظری در رشت ی علم اطالعات و دانششناسی و نیاز ب
ژهوهش بیشتر در اتش ووزهت اهمی

اتش مواوث از دتدگاه جامی ی ژهوهش بسیار کم ارزتابی

شده اس ا مروری بر مطاویات ژیشیش و ژهوهشهای هورت گردت در اتش رشت نشان میدهد ک
همواره میزان مطاویات نظری کمتر از ژهوهشهای کاربردی در اتش رشت بوده اس ا سهم کم
مطاویات نظری در اتش رشت میتواند بنا ب دتتلی مانند عدم عالن ی ژهوهشگران اتش ووزه ب
ژهوهشهای نظریت ضیف تنکر دلسنی و انتقادی بنهات درک ناکادی از ضرورت مطاویات
نظریت عدم بشناتی با دراتند ژهوهشهای بنیادی و تأکید بیشتر مجالت اتش رشت بر ژذترش
مقاتت کاربردی و ژذترش کم مقاتت تحلیلی و نظری باشدا با توج ب دسترسی اطالعات در
محیطهای وب و محملهای اطالعاتی دتگر نظیر ووحهای دشرده و ژاتگاههای اطالعاتی ژیوست ت
مراجی ب کتابخان ها برای استناده از مناب چاژی و ب تو بن نیاز کاربران ب کتابداران و اطالع-
رسانان کاهش تادت اس ا ب اتش ترتیب اهمی

موضوعات سنتی و موضوعات موتنی بر کتابخان از

دتدگاه جامی ی مورد مطاوی کمتر ارزتابی شده اس ا
با توج ب نتات ب دس

بمده از اتش ژهوهش امید اس

ک ژهوهشگران رشت با توج ب ظهور

دناوریهای جدتدی ک باعث متحو شدن اتش رشت شده اس ت ب مطاوی و ژهوهش در جه

رد

نیازهای جامی بپردازند و در ژهوهشهای خود ب موضوعاتی توج کنند ک متناسب با نیاز جامی
و همگام با ژیشرد های دناوری در ووزهی علم اطالعات و دانششناسی باشندا اتش امر زمانی
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ب طور کلیت تادت های ژهوهش واکی از بن اس

ک مهمترتش محورهای ژهوهشی در علم
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چنانچ نسو

ب تیییش موضوعات اساسی و رساو

رشت در بتنده جاتگاه خود را در جامی از دس

نهاتی رشت بیاهمی
بدهدا تزم ب ذکر اس

باشیمت ممکش اس

اتش

ک ارتواط و تیامل میان

انسان و اطالعات همواره در طو تارتخ و در ناوب محملهای اطالعاتی مختلنی برنرار بوده اس ت
در وا واضر هم اتش ارتواط اهمی

خود را همچنان ونظ کرده اس ا ب نظر میرسدت محتوا و

اهل اتش ارتواط در بتنده نیز ن تنها از اهمی
گرددا اما باتد دتد ک نسو

ب وضیی

برخوردار باشدت بلک وتی ضرورت بن روزادزون
کنونی جامی چگون و در ناوب چ اوووت هاتی

خودنماتی خواهد کرد؟ در ژهوهش واضرت  120موضوع ژهوهشی مهم در علم اطالعات و دانش-
شناسی میردی شد ک میتوان با توج ب رساو های جامی ت بنها را ودانل در چهار محور ب
گون ای خاله تر ارائ کرد ک اتش چهار محور عوارتند از:
 طراویت اتجاد و توسی ی نظامهای اطالعاتی؛
 توسی و بهوود وضیی مطاوی در بیش عموم مردم و متخصصان و مدتران؛
 کمک ب مدترت

و توسی ی علم؛

 کمک ب دتگر رشت ها در نه) میانرشت ایهاا
تزم ب ذکر اس

ک بنچ در اتش ژهوهشت تح

عنوان مهمترتش موضوعات و اوووت های

ژهوهشی در رشت ی علم اطالعات و دانششناسیت میردی شده اس ت بیشتر بر اساس مطاوی ی
متونت دتدگاههای هاوب نظران و ژیماتش از استادان و متخصصان اتش رشت بوده اس ا با وجود
تالشی ک در اتش ژهوهش برای دستیابی ب اوووت های ژهوهشی شده اس ت ژرسش از اوووت های
ژهوهشی رشت ژیوست ب هورت باز خواهد ماند و از ارزش ژیگیری و ژهوهش باتتی برخوردار
خواهد بودا در اتش راستا و برای برانگیختش ذهش جستجوگرانت در سطوح مختلف میتوان سؤاتتی
را مطرح ساخ

ک همچنان ما را ب ژهوهش بیشتر در اتش زمین درا میخوانند :اوووت های

ژهوهشی وانیی در اتش رشت کدامند؟ بتا میتوان گن

ک محورهای میردی شده در اتش ژهوهش

همان اوووت های ژهوهشی وانیی در اتش رشت هستند؟ بتا اوووت های ژهوهشی شناساتی شده در
راستای اوووت های نقش ی جام علمی کشور هستند؟
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میسر میشود ک نسو

ب شناساتی و ارائ ی اوووت های ژهوهشی در رشت اندام شودا در وقیق ت
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1ا هر تک از محورهای ژهوهشی مورد بحث در ژهوهش واضر اتش نابلی

را دارند ک موضوع

ژهوهشی جداگان باشندا از اتش رو ژیشنهاد میشود ک هر تک از محورهای ژهوهشی ب منظور
شناساتی موضوعات اساسی در اتش محورها ب هورت مستقل و منصل مورد تجزت و تحلیل نرار
گیرندا
2ا ژهوهشهاتی در راستای مقاتس ی موضوعات مجالت تا ژاتاننام های اترانی با موضوعات
مجالت تا ژاتاننام های خارجی انجام گیرد تا ب اتش ترتیب شکافها و کاستیهای ژهوهشهای
داخلی روشش شود و توج بیشتری ب موضوعات روزبمدتر در رشت هورت گیردا
3ا ژهوهشی در ارتواط با شناساتی چاوشها و نیازهای ژهوهشی ووزهی علم اطالعات و دانش-
شناسی در سطح ملی و با توج ب نیازهای وانیی جامی ی اتران انجام شودا
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امراتیت ما؛ گراتیت اوف؛ سیامکیت صا ( 1392ا گراتش موضوعی کتابهای تأوینی و ترجم شده کتابداری و
اطالعرسانی طی سا های 1387 -1373ا دصلنام مطاویات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعاتت  3( 24ت -78
91ا
باب اوحوائجیت فا؛ زارعیت عا؛ نشاطت نا؛ ورتریت نا ( 1392ا نقش ی دانش علم اطالعات و دانششناسی بر اساس
مقوو بندی موضوعی اهلی و درعیا مطاویات کتابداری و علم اطالعاتت  13( 21ت 24-1ا
اب ژورت اوفا؛ دداتیت غا؛ نقشین ت نا؛ و نوادژورت وا ( 1394ا بازنمون تصوتری دانش در رشت ی کتابداری

واطالعرسانی اترانا دصلنام ی ژردازش و مدترت اطالعاتت  3( 30ت 645-631ا
وریت عواس ( 1385ا اطالعرسانی :نگرشها و ژهوهشهاا (چاپ دوم ا تهران :کتابدارا
وریت عا (ببان  1378ا بررسی گراتش موضوعی ب ار علمی و ژهوهشی رشت ی کتابداری و اطالعرسانی اتران از بغاز
تا ژاتان سا 1377ا مجموع مقاتت هماتش کاربرد و توسی ی دهرس های راتان ای در کتابخان های اترانا
مقاو ی منتشر شده در کننرانس دهرس های راتان ای :کاربرد و توسی ت دانشگاه دردوسی (هص 25-5ا مشهد:
دانشگاه دردوسی مشهد؛ تهران :مرکز اطالعرسانی و خدمات علمی وزارت جهاد سازندگیا
وریت عا ( 1381ا مطاوی ی میزان هموستگی موضوعی ژاتاننام ها و مقاتت دارسی در رشت ی کتابداری و اطالع-
رسانی

اترانت مجل روانشناسی و علوم تربیتیت  1( 32ت 72-43ا

خاه ت عا ( 1391ا تحلیل محتوای مقاتت کتابداری اتران در وب بو ساتنس  :در کجای تووید علم کتابداری جهان
نرار دارتما دصلنام کتابداری و اطالع رسانیت  59( 3ت 170-145ا
دتانیت محمد وسیش ( 1387ا رواج مسئل سازی و ادو مسئل تابی در تحقیقات کتابداریا کتابداری و اطالعرسانیا 41
( 1ت 3-1ا
سپهرت فا؛ شادماندرت سا ( 1388ا تحلیل محتوای مقاتت هماتشهای انجمش کتابداری و اطالعرسانی اتران از
سا

79تا ژاتان سا 85ا دانششناسیت 38-25 : 4( 2ا

سهم بودج ژهوهش از تووید ناخاوص داخلی ب تک درهد رسیده اس ا خورگزاری تنسیما  17دروردتش 1395ا
دسترسی در

14

اسنند

1395

از

طرتق

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/01/17/1040134ا
شردیت ع؛ نور محمدیت حا ( 1393ا تیییش ژوشش موضوعی اوووت های ژهوهشی علم اطالعات و دانششناسیا
ژهوهشنام کتابداری و اطالعرسانیت  1( 4ت 182-169ا
شیرزادت مجید؛ وسیشژناهت علی؛ جوکارت عوداورسو ( 1393ا بررسی سیر گراتش موضوعی ژاتاننام های کارشناسی

ارشد علم اطالعات و دانششناسی دانشگاههای دووتی شهر تهران بیش سا های 1390-1384ا مدترت اطالعات و
دانششناسیت  1( 1ت 88-75ا
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Abstract
Purpose: The origin of many of the problems encountered in research
in the field of knowledge and information science (such as nonapplicability, repetition, and lack of innovation) relates to the
uncertainty of research needs and priorities in this field. In this regard,
the purpose of this study is to identify and categorize important
research topics in knowledge and information science, and to measure
their significance in order to determine research priorities in this field.
Method: The present research is a theoretical-practical type and a
research method-analytical and survey method. The research
population consists of faculty and doctoral students in the field of
knowledge and information science in the universities of Tehran,
kharazmi University, Al-Zahra University, Mashhad Ferdowsi
University, Shiraz university, University of Esfahan and Shahid
Chamran University in the academic year 2015-2016. Due to the
limited research community (165 persons), a questionnaire was
distributed among all the people in the distribution community
(electronically and in person) and finally 112 questionnaires were
collected (return rate 63%). For data analysis, inferential statistics
(Friedman rank test) have been used.
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Results: In order to identify of research priorities in knowledge and
information science, the contents of this field and the opinion of the
faculty of this field have been reviewed. The results of these studies
identified 120 topics in the knowledge and information science that
were divided into 22 general axes.
Conclusion: The results indicate that it has been influenced by the
developments that have taken place in recent years in the field of
knowledge and information science, including changing the title of the
field and, to some extent, changing the syllabus and, consequently, the
content of the field, the changes caused by The entry of technology
into the field and the further movement of this field into
interdiscipline have caused the current research community to focus
on new and applied topics, future topics and issues related to
information technology to traditional topics and theoretical topics for
doing. Future research in this field will have a higher priority.
Key words: research priorities, research topics, knowledge and
information science, faculty, doctoral students.

 دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشت علم اطالعات و دانش شناسی1370  متوود سا:"درزان ننادی نهاد
از دانشگاه شهید چمران اهواز اس ا اتشان هماکنون دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه شهید
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وی اس "ا

"دکتر غالمرضا ویدری :متوود سا  1352دارای مدرک تحصیلی دکتری در رشت علم اطالعات و دانششناسی از
دانشگاه شهید چمران اهواز اس ا اتشان هماکنون دانشیار گروه علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه شهید چمران
اهواز اس ا موانی و نظرت های اطالعات و دانشت مدترت

دانشت علمسنجیت مطاویات علمت روششناسی ژهوهشت

بموزشت ژهوهش و کاربدرتنی در اطالعات و دانش از جمل عالتق ژهوهشی وی اس "ا
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