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Abstract: 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.
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, Al-Zahra, Mashhad
Ferdowsi, Shiraz, Esfahan and Shahid Chamran in the academic years
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) has been used.
In order to identify research priorities in knowledge and information
science, the contents of this field and the opinions of the faculty of this
field have been reviewed. The results of these studies identified 120
topics in knowledge and information science that were divided into 22
general axes.
The results indicate that the research community should consider
new and applied topics, future topics and issues related to information
technology to the traditional topics and theoretical topics for further
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research in this field. This is due to developments in the field of knowledge and information
science in recent years (including changing the title of the course and, to some extent,
changing the curriculum, and then changing the content of the discipline, the changes brought
about by technology entry into the field and Moving further into this area becomes more
interdisciplinary).
Keywords: Research Priorities, Research Topics, Knowledge and Information Science,
Faculty, Doctoral Students
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فصلنامه | علمی پژوهشی

چكيــده :منشــأ بســیاری از مشــکالتی کــه در پژوهشهــای حــوزة علــم
اطالعــات و دانششناســی وجــود دارد (ماننــد کاربردینبــودن ،تکــراری و فاقــد
نوآوریبــودن) ،مربــوط بــه نامشــخصبودن نیازهــا و اولویتهــای پژوهشــی
ایــن رشــته اســت .در ایــن راســتا ،هــدف پژوهــش حاضــر شناســایی و دســتهبندی
موضوعــات پژوهشــی مهــم در علــم اطالعــات و دانششناســی و ســنجش میــزان
اهمیــت آنهــا بهمنظــور تعییــن اولویتهــای پژوهشــی در ایــن رشــته اســت .ایــن
پژوهــش از نــوع نظری-کاربــردی و روش پژوهــش ســندی-تحلیلی و پیمایشــی
اســت .جامعــة پژوهــش حاضــر شــامل اســتادان و دانشــجویان مقطــع دکتــری
در رشــتة علــم اطالعــات و دانششناســی در دانشــگاههای تهــران ،خوارزمــی،
الزهــرا ،فردوســی مشــهد ،شــیراز ،اصفهــان و شــهید چمــران اهــواز در ســال
تحصیلــی  1394-95اســت کــه بهدلیــل محــدود بــودن جامعــة پژوهــش (165
نفــر) ،پرسشــنامه بیــن تمامــی افــراد جامعــه (بهصــورت الکترونیکــی و حضــوری)
توزیــع و در نهایــت 112 ،پرسشــنامه (نــرخ بازگشــت  63درصــد) گــردآوری
شــد .بهمنظــور تجزیــه و تحلیــل دادههــا از آمــار اســتنباطی (آزمــون رتبــهای
فریدمــن) اســتفاده شــده اســت .بهمنظــور شناســایی اولویتهــای پژوهشــی در
علــم اطالعــات و دانششناســی بــه مــرور متــون ایــن حــوزه و نظرخواهــی از
اســتادان ایــن رشــته پرداختــه شــده اســت .نتایــج ایــن بررســیها شناســایی 120

پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران
(ایرانداک)

شاپا (چاپی) 2251-8223
شاپا (الکترونیکی) 2251-8231

نمایه در  ،ISC ،LISTAو SCOPUS
jipm.irandoc.ac.ir

دورۀ  | 34شمارۀ  | 1صص 88-57
پاییز 1397

57

پاییز  | 1397دورة  | 34شمارة 1

موضــوع پژوهشــی در علــم اطالعــات و دانششناســی بــود کــه در  22محــور کلــی تقســیمبندی شــدند.
نتایــج بیانگــر آن اســت کــه تحــت تأثیــر تحوالتــی کــه طــی ســالهای اخیــر در رشــتة علــم اطالعــات و
دانششناســی بهوجــود آمــده (از جملــه تغییــر عنــوان رشــته و تــا حــدودی تغییــر ســرفصلهای درســی و
بهتبــع آن تغییــر محتــوای رشــته ،تحــوالت ناشــی از ورود فنــاوری بــه رشــته و حرکــت بیشــتر ایــن حــوزه
بــه ســمت میانرشــتهای شــدن) جامعــة پژوهــش حاضــر موضوعــات تــازه و کاربــردی ،موضوعــات
مبتنــی بــر آینــده و موضوعــات مرتبــط بــا فناوریهــای اطالعاتــی نســبت بــه موضوعــات ســنتی و مباحــث
نظــری بــرای انجــام پژوهشهــای آینــده در ایــن رشــته را دارای اولویــت بیشــتری بداننــد.
كليدواژههــا :اولویتهــای پژوهشــی ،محورهــای پژوهشــی ،علــم اطالعــات و دانششناســی ،اســتادان،
دانشــجویان دکتری
 .1مقدمه

در عصــر کنونــی ،پیشــرفتهای مــادی ،معنــوی ،و علمــی بشــر وابســته بــه پژوهشهایــی

اســت کــه هــر ســاله در حوزههــای مختلــف انجــام میگیــرد .پژوهــش در واقــع ،یکــی از

مهمتریــن شــاخصهای رشــد و توســعة علمــی در جامعــه بــه شــمار مــیرود (حــری  .)1385بــر
ایــن بــاور اســت کــه حــوزة علــم اطالعــات و دانششناســی نیــز ماننــد هــر حــوزة علمــی دیگــر،

عرصــة کنــکاش و جســتوجو بــوده و از پژوهــش علمــی بینیــاز نیســت .نکتــهای کــه در ایــن
میــان بایــد بــه آن توجــه داشــت ایــن اســت کــه بــا وجــود افزایــش تعــداد پژوهشهــای حــوزة علــم

اطالعــات و دانششناســی ،در بعضــی مــوارد رشــد ک ّمــی پژوهشهــا بــا افزایــش کیفیــت در آنهــا

همــراه نیســت .تعــدادی از پژوهشهــای ایــن حــوزه کاربــردی نبــوده و در راســتای رفــع مســائل و
مشــکالت جامعــه نیســتند .شــماری از پژوهشهــای ایــن حــوزه تکــراری و فاقــد نــوآوری هســتند.
ایــن امــر میتوانــد ناشــی از ناتوانــی پژوهشــگران در انتخــاب موضــوع بــرای پژوهشهــای خــود

باشــد (دیانــی 1387؛ فتاحــی  1388و 1390؛ فتاحــی ،بگلــو و آخشــیک  .)1393انتخــاب موضــوع

یکــی از مهمتریــن مراحــل انجــام پژوهــش اســت کــه همــواره بــا مشــکالتی همــراه اســت؛ چــرا

کــه پیداکــردن موضوعــی کــه تــازه و کاربــردی و متناســب بــا نیــاز جامعــه و توانایــی پژوهشــگر
باشــد ،کار نســبتاً مشــکلی اســت.

ریشــة شــماری از ایــن کاســتیها و مشــکالت را میتــوان در نامشــخصبودن نیازهــای

پژوهشــی جامعــه و عــدم توجــه بــه اولویتهــای پژوهشــی در هــر حــوزة علمــی دانســت .نظــر بــه
اینکــه بودجــة اختصاصیافتــه بــه بخــش پژوهــش در کشــور مــا انــدک اســت و از همیــن مقــدار

کــم هــم بهصــورت بهینــه اســتفاده نمیشــود و همچنیــن ،بهدلیــل محدودیــت منابــع در بخــش
58
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پژوهــش ،نیــاز بــه تعییــن اولویتهــای پژوهشــی جهــت مدیریــت منابــع و بهرهگیــری مؤثــر از
پژوهشهــا کام ـ ً
ا محســوس اســت .همانطــور کــه در «خبرگــزاری تســنیم» ( )1395اشــاره شــده،

در بررســی اعتبــارات پژوهشــی کشــور تنهــا یــک درصــد از درآمــد ناخالــص ملــی کشــور بــه
پژوهــش اختصــاص یافتــه اســت .در ایــن راســتا پژوهــش حاضــر بــر آن اســت کــه بــه شناســایی و
تحلیــل اولویتهــای پژوهشــی علــم اطالعــات و دانششناســی از دیــدگاه اســتادان و دانشــجویان

دکتــری ایــن رشــته بپــردازد تــا موضوعاتــی کــه بــرای پژوهــش در ایــن حــوزه اولویــت بیشــتری
دارنــد مشــخص شــده و در اختیــار پژوهشــگران و متولیــان ایــن رشــته قــرار گیرنــد .در ایــن صــورت
میتــوان انتظــار داشــت کــه پژوهشهــای آینــده دارای جهتگیریهــای منطقیتــری باشــند و
از اتــاف منابــع انســانی و مالــی بــرای انجــام پژوهشهایــی کــه فاقــد اهمیــت و اولویــت هســتند،

جلوگیــری گــردد.

بهمنظــور تعییــن اولویتهــای پژوهشــی در علــم اطالعــات و دانششناســی توجــه بــه

موضوعــات پژوهشهایــی کــه در بازههــای زمانــی مختلــف در ایــن حــوزه صورتگرفتــه امــری

ضــروری اســت .بررســی موضوعــات پژوهــش نشــان میدهــد کــه طــی دورههــای زمانــی مختلــف،

ب ـ ه چــه موضوعاتــی بیشــتر یــا کمتــر پرداختــه شــده اســت .هنگامــی کــه کاســتیهای پژوهــش در

موضوعاتــی خــاص تعییــن شــد ،میتــوان انتظــار داشــت کــه خطمشــی پژوهشهــای آینــده را
طــوری برنامهریــزی نمــود کــه بــه موضوعهایــی کــه کمتــر پرداختــه شــده اســت ،توجــه بیشــتری

مبــذول شــود .در ایــن راســتا بــه مهمتریــن مطالعــات صورتگرفتــه در ایــن زمینــه ،کــه در شــش
محــور دســتهبندی شــدهاند ،اشــاره میشــود:

1 .1پژوهشهایــی کــه بــه بررســی رونــد موضوعــی مقــاالت منتشرشــده در مجــات رشــته
.2

پرداختهانــد (Tuomaala, Järvelin & Vakkari 2014؛ Luo, McKinney 2015؛ خاصــه .)1391

2پژوهشهایــی کــه بــه بررســی رونــد موضوعــی پایاننامههــای رشــته پرداختهانــد (Zong et

al. 2013؛ شــیرزاد ،حســینپناه و جــوکار 1393؛ گلپــاش .)1394

3 .3پژوهشهایــی کــه بــه بررســی رونــد موضوعــی مقــاالت همایشهــا و کنفرانسهــای رشــته

پرداختهانــد (Garner, Davidson & Williams 2008؛ ســپهر و شــادمانفر 1388؛ علیپــور و

خاصــه .)1390

4 .4پژوهشهایــی کــه بــه بررســی ســاختار و نقشــة موضوعــی رشــته پرداختهانــد (Zins 2007؛
بابالحوائجــی و همــکاران 1392؛ ثابتپــور و همــکاران .)1394

5 .5پژوهشهایــی کــه بهصــورت ترکیبــی بــه بررســی رونــد موضوعــی مجموعــهای از متــون
59
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رشــته (شــامل مقــاالت ،پایاننامههــا ،طرحهــای پژوهشــی و کتابهــا) پرداختهانــد (Xiao,

Zhang & Li 2015؛ حــری  1378و .)1381

6 .6پژوهشهایــی کــه بــه بررســی رونــد موضوعــی کتابهــا ،ســرفصلهای درســی دانشــگاهی،
اولویتهــای پژوهشــی و دیگــر متــون مربــوط بــه رشــته پرداختهانــد (Sarah & Pete 2004؛
امرایــی ،گرایــی و ســیامکی 1392؛ شــرفی و نورمحمــدی .)1393

بایــد یــادآوری کــرد کــه بهدلیــل حجــم زیــاد پیشــینههای گــردآوری شــده در ایــن زمینــه

از ارائــة کامــل آنهــا در پژوهــش حاضــر خــودداری میشــود .1پژوهــش حاضــر بــر آن اســت کــه

بــه پرس ـشهای زیــر پاســخ دهــد:

1 .1مهمترین محورهای پژوهشی در علم اطالعات و دانششناسی کداماند؟

2 .2در میــان موضوعــات پیشــنهادی در هــر یــک از محورهــای پژوهشــی شناساییشــده در علــم
اطالعــات و دانششناســی ،اولویتهــای پژوهشــی از دیــدگاه اســتادان و دانشــجویان دکتــری
ایــن حــوزه کدامانــد؟

3 .3آیــا تفــاوت معنــاداری میــان دیــدگاه اســتادان و دانشــجویان دکتــری علــم اطالعــات و
دانششناســی دانشــگاههای مختلــف در خصــوص اولویتهــای پژوهشــی وجــود دارد؟

 .2روش پژوهش

پژوهــش حاضــر کــه بهصــورت پیمایشــی انجــام شــده ،بــهلحــاظ هــدف از نــوع کاربــردی

و بــهلحــاظ ماهیــت از نــوع توصیفــی و تحلیلــی اســت .بهمنظــور تهیــة فهرســتی از مهمتریــن
موضوعــات پژوهشــی رشــتة علــم اطالعــات و دانششناســی از روشهــای زیــر اســتفاده گردیــد:

1 .1مطالعــة متــون مختلــف ایــن حــوزه کــه بــه ارائــة دســتهبندیهای مختلــف از موضوعــات ایــن
رشــته پرداختهانــد؛

2 .2نظرخواهــی از اســتادان و متخصصــان ایــن حــوزه در خصــوص مهمتریــن موضوعــات پژوهشــی
رشته؛

3 .3مطالعــه و بررســی اولویتهــای پژوهشــی ارائهشــده توســط کتابخانههــا و مراکــز اطالعاتــی
 .1پیشــینههای بســیاری در ایــن زمینــه گــردآوری شــده اســت و در مقالــهای تحــت عنــوان «مــروری بــر مطالعــات
مربــوط بــه اولویتهــای پژوهــش در علــم اطالعــات و دانششناســی در ایــران و جهــان» بهصــورت کامــل بــه
آنهــا پرداختــه شــده اســت .لــذا ،در پژوهــش حاضــر از پرداختــن بــه آنهــا خــودداری شــده اســت.
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در دورههــای زمانــی مختلــف کــه از طریــق وبســایت آنهــا قابــل دســترس اســت؛

4 .4مطالعــه و بررســی ســرفصلهای درســی ایــن رشــته در ســه مقطــع کارشناســی ،کارشناســی
ارشــد و دکتــری؛

5 .5تحلیــل و بررســی پژوهشهایــی کــه بهنوعــی در صــدد شناســایی موضوعــات پژوهشــی رشــته
بودهانــد و موضوعــات کتابهــا ،پایاننامههــا و مقــاالت و بهطــور کلــی ،منابــع مختلــف

رشــته را در بازههــای زمانــی مختلــف و بــا اســتفاده از روشهــای مختلــفشناســایی کردهانــد
و ایــن بررســیها نشــان میدهــد بیشــترین تعــداد پژوهشهــا مربــوط بــه چــه موضوعاتــی
اســت و بــه چــه موضوعاتــی کمتوجهــی شــده اســت؛

6 .6مطالعــه و بررســی پیشــنهادهایی بــرای پژوهشهــای آینــده در پایاننامههــا و مقــاالترشــته
در طــی چنــد ســال اخیــر.

جامعــة پژوهــش شــامل کلیــة اســتادان و دانشــجویان مقطــع دکتــری در رشــتة علــم اطالعــات

و دانششناســی در دانشــگاههای تهــران ،خوارزمــی ،الزهــرا ،فردوســی مشــهد ،شــیراز ،اصفهــان

و شــهید چمــران اهــواز در ســال تحصیلــی  1394-95هســتند کــه اطالعــات آنهــا در جــدول  1و

 2ارائــه شــده اســت .علــت انتخــاب ایــن دانشــگاهها بهعنــوان جامعــة پژوهــش ،دارا بــودن برخــی
نقــاط تشــابه ،ماننــد پذیــرش دانشــجوی علــم اطالعــات و دانششناســی در ســه ســطح کارشناســی،

کارشناســی ارشــد و دکتــری اســت .اســتدالل ایــن اســت کــه دانشــگاههایی کــه دانشــجوی دکتــری
میپذیرنــد ،از نظــر امکانــات و تجهیــزات آموزشــی و پژوهشــی و اعضــای هیئــت علمــی نســبت

بــه ســایر گروههــای آموزشــی وضعیــت مطلوبتــری دارنــد .بــ ه همیــن خاطــر ،انتظــار مــیرود

کــه بــرای ســنجش اولویتهــای پژوهشــی در حــوزة علــم اطالعــات و دانششناســی عملکــرد
بهتــری داشــته باشــند .بهدلیــل محدودبــودن جامعــة پژوهــش ( 165نفــر) ،پرسشــنامه بهصــورت

الکترونیکــی و حضــوری بیــن تمامــی افــراد جامعــه توزیــع و در نهایــت 112 ،پرسشــنامه گــردآوری

شــد .بــه ایــن ترتیــب ،نــرخ بازگشــت پرسشــنامهها  63درصــد و قابــل قبــول اســت .بهمنظــور حصــول
اطمینــان از روایــی محتوایــی پرسشــنامة مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش ،ایــن پرسشــنامه بــه  7نفــر از

متخصصــان حــوزة علــم اطالعــات و دانششناســی داده شــد .پــس از دریافــت نظــر آنهــا و اعمــال
تغییــرات مــورد نیــاز ،نســخة نهایــی تدویــن شــد .ایــن پرسشــنامه بهمنظــور ســنجش پایایــی آن

بیــن  30نفــر از جامعــة مــورد بررســی توزیــع و از روش آلفــای «کرونبــاخ» جهــت محاســبة پایایــی
اســتفاده شــد .میــزان پایایــی بهدس ـتآمده  0/98بــود کــه از ســطح قابــل قبولــی برخــوردار اســت.
تجزیــه و تحلیــل دادههــا بــا اســتفاده از آمــار اســتنباطی (آزمــون فریدمــن) انجــام گرفتــه اســت.
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جدول  .1توزیع جامعة آماری پژوهش (هیئت علمی) به تفکیک دانشگاه و مرتبة علمی
مرتبة علمی

مربی

استادیار

دانشیار

استاد

جمع

تهران

-

5

2

1

8

خوارزمی

1

2

2

1

6

الزهرا

-

4

2

1

7

فردوسی مشهد

-

5

1

1

7

شیراز

1

3

1

2

7

اصفهان

-

3

1

1

5

شهید چمران اهواز

2

2

-

3

7

جمع

4

24

9

10

47

نام دانشگاه

جدول  .2توزیع جامعة آماری پژوهش (دانشجویان) بهتفکیک دانشگاه و نیمسال تحصیلی
نیمسال تحصیلی

دوم

چهارم

ششم

هشتم

جمع

تهران

5

3

4

3

15

خوارزمی

8

7

15

-

30

الزهرا

5

6

-

-

11

فردوسی مشهد

-

7

-

9

16

شیراز

7

-

7

-

14

اصفهان

6

4

-

-

10

شهید چمران اهواز

5

7

-

10

22

جمع

36

34

26

22

118

نام دانشگاه

 .3یافت هها
الف .اطالعات جمعیتشناختی

پیــش از پرداختــن بــه پرس ـشهای پژوهــش ،اقــدام بــه بررســی مشــخصات جمعیتشــناختی

جامعــة مــورد مطالعــه ب ـه تفکیــک اســتادان ( 31نفــر) و دانشــجویان دکتــری ( 81نفــر) شــد کــه

نتایــج آن در جــدول  3و  4آمــده اســت:
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جدول  .3بررسی ویژگیهای جمعیتشناختی استادان
ویژگیهای جمعیتشناختی

جنسیت
دانشگاه محل خدمت

مرتبة علمی

سابقة خدمت

فراوانی

درصد

زن

13

41/9

مرد

18

58/1

تهران

5

16/1

خوارزمی

4

12/9

الزهرا

3

9/7

فردوسی مشهد

6

19/4

شیراز

3

9/7

اصفهان

4

12/9

شهید چمران اهواز

6

19/4

مربی

2

6/4

استادیار

19

61/2

دانشیار

4

12/9

استاد

6

19/3

زیر  10سال

17

54/8

 20-11سال

5

16/1

 30-21سال

5

16/1

 31سال به باال

2

6/4

جدول  .4بررسی ویژگیهای جمعیتشناختی دانشجویان دکتری
ویژگیهای جمعیتشناختی

جنسیت

فراوانی

درصد

زن

46

56/8

مرد

35

43/2
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ویژگیهای جمعیتشناختی

دانشگاه محل تحصیل

نیمسال تحصیلی

فراوانی

درصد

تهران

9

11/1

خوارزمی

23

28/4

الزهرا

7

8/6

فردوسی مشهد

9

11/1

شیراز

8

9/9

اصفهان

5

6/2

شهید چمران اهواز

20

24/7

نیمسال دوم

20

24/6

نیمسال چهارم

23

28/4

نیمسال ششم

21

25/9

نیمسال هشتم

17

21

ب .پاسخ به پرسشهای پژوهش

1 .1مهمترین محورهای پژوهشی در علم اطالعات و دانششناسی کداماند؟

در راســتای پاســخ بــه ایــن پرســش ،بــه مطالعــة متــون و نظرخواهــی از متخصصــان حــوزة

علــم اطالعــات و دانششناســی پرداختــه شــده اســت .نتایــج ایــن مطالعــات و بررسـیها ،شناســایی
مهمتریــن محورهــای پژوهشــی در علــم اطالعــات و دانششناســی بــود کــه در  22محــور کلــی،

شــامل «آمــوزش»« ،پژوهــش»« ،فناوری اطالعــات»« ،ســواد اطالعاتــی»« ،کارآفرینــی»« ،آیندهنگری
و آیندهپژوهــی»« ،مدیریــت منابــع اطالعاتــی»« ،ســازماندهی و بازیابــی اطالعــات»« ،کتابخانههــای
مجــازی»« ،جامعــة اطالعاتــی»« ،مدیریــت اطالعــات»« ،مدیریــت دانــش»« ،اقتصــاد اطالعــات»،

«نیازهــا و رفتارهــای اطالعاتــی»« ،ابعــاد نظــری و شــناختی علــم اطالعــات و دانششناســی»،

«علمســنجی ،اطالعســنجی و وبســنجی»« ،تعامــل انســان و اطالعــات»« ،نظامهــای اطالعاتــی»،

«مطالعــات مربــوط بــه کتابخانههــا و مدیریــت آنهــا»« ،منابــع و خدمــات اطالعاتــی»« ،مطالعــات
مربــوط بــه کتابــداران» و «مطالعــات مربــوط بــه کاربــران» تقســیمبندی شــدهاند .هــر کــدام از ایــن

محورهــا ،شــامل پنــج موضــوع اســت کــه بهطــور کلــی 120 ،موضــوع پژوهشــی در علــم اطالعــات
و دانششناســی را تشــکیل میدهنــد.

2 .2در میــان موضوعــات پیشــنهادی در هــر یــک از محورهــای پژوهشــی شناساییشــده در علــم
اطالعــات و دانششناســی ،اولویتهــای پژوهشــی از دیــدگاه اســتادان و دانشــجویان دکتــری
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ایــن حــوزه کدامانــد؟

بهمنظــور تعییــن رتبههــای هــر یــک از موضوعــات پیشــنهادی در محورهــای پژوهشــی

علــم اطالعــات و دانششناســی از آزمــون رتبــهای «فریدمــن» اســتفاده شــده و در ادامــه ،نتایــج
مربــوط بــه ایــن آزمــون ارائــه گردیــده اســت .در پرسشــنامة پژوهــش حاضــر از طیــف پنجارزشــی

«لیکــرت» (خیلــی زیــاد تــا خیلــی کــم) اســتفاده شــده اســت.

جدول  .5رتبهبندی موضوعات پیشنهادی در محور «آموزش» بر اساس آزمون «فریدمن»
درجة
اهمیت

موضوعات

میانگین
رتبه

1

ضرورت توجه به فناوری اطالعات در آموزش رشتة علم اطالعات و دانششناسی

3/21

2

آیندة آموزش در رشتة علم اطالعات و دانششناسی در ایران

3/17

3

مطالعة میزان تطابق برنامههای آموزشی رشتة علم اطالعات و دانششناسی با پیشرفتهای دانش و
فناوری

3/04

4

مطالعة تطابق دانش و مهارتهای فارغالتحصیالن رشتة علم اطالعات و دانششناسی با نیازهای بازار 3/03
کار در جامعه

5

2/56

مطالعة اهداف ،رسالتها و سیاستهای برنامههای آموزشی رشتة علم اطالعات و دانششناسی

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

یافتههــای پژوهــش نشــان میدهــد کــه در محــور آمــوزش ،موضــوع «ضــرورت توجــه بــه

فنــاوری اطالعــات در آمــوزش رشــتة علــم اطالعــات و دانششناســی» رتبــة اول را در میــان ســایر
موضوعــات بــه خــود اختصــاص داده اســت .نقــش فناوریهــای اطالعاتــی و ارتباطــی در چرخــة

آمــوزش علــم اطالعــات و دانششناســی اهمیــت بســیاری دارد .ورود فنــاوری بــه آمــوزش در ایــن
حــوزه باعــث متحولشــدن آمــوزش ســنتی میشــود .بــه ایــن ترتیــب ،بســیاری از ناکارآمدیهــای
نظــام آمــوزش ســنتی رفــع و دگرگونیهــای اساســی در آن بهوجــود خواهــد آمــد .بــه ایــن ترتیــب،
ارتباطــات میــان افــراد بهمنظــور آمــوزش و گســترش دانــش بــا ســرعت و ســهولت بیشــتری صــورت

میگیــرد؛ چــرا کــه در دنیــای اطالعاتــی امــروز ،زمــان از اهمیــت فراوانــی برخــوردار اســت و
فــرد بایــد در کوتاهتریــن زمــان ممکــن بــه کســب اطالعــات و دانــش مــورد نیــاز خــود بپــردازد.
بنابرایــن ،توجــه بــه مطالعــه و پژوهــش در ایــن زمینــه بهمنظــور کمــک بــه بهبــود و تعالــی فراینــد

آمــوزش علــم اطالعــات و دانششناســی ضــرورت مییابــد.
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جدول  .6رتبهبندی موضوعات پیشنهادی در محور «پژوهش» بر اساس آزمون «فریدمن»
درجة
اهمیت

موضوعات

میانگین
رتبه

1

مطالعه دربارة تبدیل ایدهها و یافتههای پژوهشی به ثروت ،خدمت و کار

3/25

2

آیندة پژوهش در رشتة علم اطالعات و دانششناسی در ایران

3/09

3

بررسی تناسب پژوهشهای صورتگرفته در رشتة علم اطالعات و دانششناسی با نیازهای جامعه

3/06

4

مطالعة روششناسی پژوهش در رشتة علم اطالعات و دانششناسی

2/80

5

مطالعة میزان تطابق پژوهشهای صورتگرفته در رشتة علم اطالعات و دانششناسی با پیشرفتهای 2/79
دانش و فناوری

X2=12/18, df=4, sig=0/01

تحلیــل دادههــا نشــان میدهــد کــه در محــور پژوهــش ،باالتریــن رتبــه بــه موضــوع «مطالعــه

دربــارة تبدیــل ایدههــا و یافتههــای پژوهشــی بــه ثــروت ،خدمــت و کار» اختصــاص دارد .یکــی
از آســیبهای پژوهــش در حــوزة علــم اطالعــات و دانششناســی ،کاربردینبــودن نتایــج برخــی

از پژوهشهــا ،عــدم تبدیــل ایدههــا و یافتههــای پژوهشــی بــه کار و ثــروت ،و در نتیجــه ،عــدم

اســتفاده از دســتاوردهای پژوهشهــا در راســتای رفــع نیازهــای جامعــه اســت .ایــن در حالــی

اســت کــه یکــی از دالیــل اصلــی پیشــرفت در کشــورهای توســعهیافته توجــه بــه مســئلة تبدیــل
ایدههــا و یافتههــای پژوهشــی بــه کار و ثــروت اســت .از ســوی دیگــر ،عــدم توجــه بــه اســتفاده

از دســتاوردهای پژوهشــی در جامعــه و عرضــة آنهــا بــه بــازار کار ،یکــی از نقــاط ضعــف عمــدة

کشــورهای در حــال توســعه اســت .بنابرایــن ،مطالعــه و پژوهــش در ایــن زمینــه بهمنظــور شناســایی
راهکارهــا و رهنمودهــای الزم جهــت تبدیــل ایدههــا و یافتههــای پژوهشــی در علــم اطالعــات و
دانششناســی بــه خدمــت و کار و کمــک بــه تســریع انجــام آن ضــروری اســت.

جدول  .7رتبهبندی موضوعات پیشنهادی در محور «فناوری اطالعات» بر اساس آزمون «فریدمن»
درجة
اهمیت

موضوعات

میانگین رتبه

1

آیندة فناوریهای اطالعاتی

3/26

2

ارزیابی کارآمدی نرمافزارهای کتابخانهای در پاسخگویی به نیازهای اطالعاتی کاربران

3/15

3

انواع شبکههای اجتماعی اینترنتی و کاربردهای آنها در کتابخانهها و مراکز اطالعاتی

2/94

4

مطالعة مباحث مربوط به وب و اینترنت و شیوههای جستوجوی اطالعات در آنها

2/91

5

ارزیابی وبسایت کتابخانهها و مراکز اطالعاتی

2/75

X =14/39, df=4, sig=0/006
2
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یافتههــای پژوهــش بیانگــر آن اســت کــه در میــان موضوعــات مربــوط بــه محــور فنــاوری

اطالعــات ،اولویــت اول متعلــق بــه موضــوع «آینــدة فناوریهــای اطالعاتــی» اســت .در عصــر

حاضــر کــه دورة پیشــرفت ســریع فناوریهــای اطالعاتــی اســت ،کمتــر رشــته و حرفــهای را

میبینیــم کــه فنــاوری در آن تغییــری ایجــاد نکــرده باشــد .علــم اطالعــات و دانششناســی نیــز

همپــای دیگــر رشــتهها تحــت تأثیــر ایــن تحــوالت قــرار گرفتــه اســت .بنابرایــن ،ایــن حــوزه بایــد

خــود را بــا ایــن تغییــرات هماهنــگ کنــد ،در غیــر ایــن صــورت کنــار گذاشــته خواهــد شــد .بــا

توجــه بــه پیشــرفتهای مــداوم فناوریهــای اطالعاتــی ،بهمنظــور همگامــی رشــتة علــم اطالعــات

و دانششناســی بــا ایــن پیشــرفتها و برنامهریــزی بــرای مقابلــه بــا آنهــا ،مطالعــه و پژوهــش در

زمینــة وضعیــت آینــدة فناوریهــای اطالعاتــی امــری ضــروری اســت .بــه ایــن ترتیــب ،متخصصــان
ایــن حــوزه بــا داشــتن برنام ـهای راهبــردی بــرای رویارویــی بــا مســائل و چالشهــای حاصــل از

فنــاوری اطالعــات در آینــده و هماهنگشــدن بــا تغییــرات محیطــی ،آمادگــی الزم را دارنــد.
جدول  .8رتبهبندی موضوعات پیشنهادی در محور «سواد اطالعاتی» بر اساس آزمون «فریدمن»
درجة اهمیت

موضوعات

میانگین رتبه

1

موانع توسعة سواد اطالعاتی در جامعه و ارائة راهکارهایی برای رفع آنها

3/50

2

آیندة سواد اطالعاتی

3/31

3

مطالعة روشها و راهبردهای آموزش مهارتهای سواد اطالعاتی

3/17

4

شناسایی مهارتهاي پيشنياز براي فراگيري سواد اطالعاتی

2/83

5

مبانی و تاریخچة آموزش سواد اطالعاتی

2/19

X =83/006, df=4, sig=0/00
2

طبــق یافتههــای حاصــل از پژوهــش ،در محــور ســواد اطالعاتــی باالتریــن رتبــه مربــوط بــه

موضــوع «موانــع توســعة ســواد اطالعاتــی در جامعــه و ارائــة راهکارهایــی بــرای رفــع آنها»ســت.
بــا ادامــة رونــد تحــوالت در عرصــة فنــاوری اطالعــات ،هــر روز بــر اهمیــت مهارتهــای ســواد

اطالعاتــی افــزوده میشــود؛ زیــرا حجــم و تنــوع اطالعــات هــر روز بیشــتر میشــود و بنابرایــن،
بــدون بهرهمنــدی از مهارتهــای ســواد اطالعاتــی ،تشــخیص و رفــع نیازهــای اطالعاتــی بــا مشــکل

مواجــه خواهــد شــد .ســواد اطالعاتــی مجموعــه مهارتهــای الزم بــرای جس ـتوجو ،بازیابــی و

اســتفادة مؤثــر از منابــع اطالعاتــی مختلــف اســت .افــراد برخــوردار از ایــن مهارتهــا میتواننــد
نیــاز اطالعاتــی خــود را بهدرســتی تشــخیص دهنــد ،منابــع اطالعاتــی الزم جهــت رفــع ایــن نیازهــا
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را شناســایی کننــد ،و بــا تدویــن راهبردهــای مناســب بــه جسـتوجو و گزینــش اطالعــات در ایــن
منابــع بپردازنــد و نتایــج ایــن جس ـتوجو را نقادانــه ارزیابــی کننــد و در نهایــت ،میتواننــد دانــش

خــود را در اختیــار دیگــران قــرار دهنــد .ســواد اطالعاتــی بهویــژه بــرای کتابــداران و متخصصــان

علــم اطالعــات کــه وظیفــة کمــک بــه کاربــران در خصــوص تشــخیص و رفــع نیــاز اطالعاتــی آنها
را دارنــد ،ضــروری اســت .بنابرایــن ،مطالعــه و پژوهــش در بــاب موانــع توســعة ســواد اطالعاتــی در

رشــتة علــم اطالعــات و دانششناســی اهمیــت زیــادی دارد .زیــرا بــا روشنشــدن ایــن موضــوع،

راهکارهــای الزم در جهــت رفــع آنهــا ارائــه خواهــد شــد.

جدول  .9رتبهبندی موضوعات پیشنهادی در محور «کارآفرینی» بر اساس آزمون «فریدمن»
درجة اهمیت

موضوعات

میانگین رتبه

1

نقش فناوری اطالعاتی و اینترنت در توسعة فرصتهای کارآفرینی

3/30

2

شناسایی موانع و راهکارهای توسعة کارآفرینی در رشتة علم اطالعات

3/17

3

تأثیر آموزش کارآفرینی در توسعة اشتغال در حوزة علم اطالعات

3/10

4

نقش کتابخانهها و مراکز اطالعاتی در ایجاد و توسعة کارآفرینی

2/89

5

دیدگاهها و نظریههای مربوط به کارآفرینی

2/54

X2=33/05, df=4, sig=0/00

تحلیــل دادههــا نشــان میدهــد کــه در محــور کارآفرینــی ،موضــوع «نقــش فنــاوری اطالعاتــی

و اینترنــت در توســعة فرصتهــای کارآفرینــی» باالتریــن رتبــه را در میــان ســایر موضوعــات

داراســت .فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ،تحوالتــی در بســیاری از فعالیتهــای اجتماعــی از جملــه

كارآفرینــی پدیــد آورده اســت کــه ایــن امــر میتوانــد باعــث تســهیل فرایندهــای کارآفرینــی در
علــم اطالعــات و دانششناســی نیــز شــود .اطالعــات و ارتباطــات از ملزومــات اساســی بــرای هــر

فعالیــت کارآفرینــی هســتند .فنــاوری و در رأس آن اینترنــت ،شــرایط تــازهای را پدیــد آورده اســت
کــه در آن تولیدکننــدگان ،فروشــندگان و مشــتریان و تقریبـاً همــة عوامــل یــک چرخــة اقتصــادی
میتواننــد بهراحتــی در یــک فضــای مجــازی مشــترک بــا یکدیگــر در ارتبــاط باشــند و بــه تبــادل

اطالعــات ،خدمــات ،تولیــدات و پــول بپردازنــد .همیــن ویژگیهــا ســبب افزایــش کارایــی در امــر

کارآفرینــی و ایجــاد و توســعة اشــتغال در جامعــه میشــود .بنابرایــن ،توجــه بــه فنــاوری اطالعــات
بهعنــوان یکــی از مهمتریــن ابزارهــای كارآفرینــی در علــم اطالعــات و دانششناســی و بهتبــع آن
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پژوهــش در ایــن زمینــه بهمنظــور کمــک بــه توســعة نــوآوری و خوداشــتغالی در رشــته ضــروری

اســت.

جدول  .10رتبهبندی موضوعات پیشنهادی در محور «آیندهنگری و آیندهپژوهی» بر اساس آزمون «فریدمن»
میانگین رتبه

درجة اهمیت موضوعات

1

چالشهای مربوط به آیندة رشتة علم اطالعات و دانششناسی و ارائة راهکارهایی برای
رفع آنها

3/42

2

آیندة مشاغل اطالعاتی و دانشی

3/20

3

آیندة منابع و خدمات اطالعاتی

3/19

4

پیشبینی جایگاه علمی رشتة علم اطالعات و دانششناسی در جامعة اطالعاتی آینده

3/02

5

مبانی و تاریخچة آیندهپژوهی

2/17

X2=81/91, df=4, sig=0/00

یافتههــای پژوهــش حاکــی از آن اســت کــه در محــور آیندهنگــری و آیندهپژوهــی ،موضــوع

«چالشهــای مربــوط بــه آینــدة رشــتة علــم اطالعــات و دانششناســی و ارائــة راهکارهایــی بــرای

رفــع آنهــا» اولویــت اول را در میــان ســایر موضوعــات بــه خــود اختصــاص داده اســت .رشــتة علــم
اطالعــات و دانششناســی بــا چالشهــای متعــددی در زمنیههــای مختلــف از جملــه آمــوزش،

پژوهــش و اشــتغال روبـهرو اســت کــه بــرای حــل آنهــا بایــد چارهاندیشــی شــود .ایــن حــوزه بــرای
اینکــه بتوانــد جایــگاه خــود را در فراینــد تغییــر و تحــوالت جامعــه تثبیــت کنــد ،بایــد از یکســو

تــوان همراهــی و ســازگاری بــا رونــد تحــوالت و از ســوی دیگــر ،تــوان مدیریــت ایــن تغییــرات را
در راســتای رســیدن بــه اهــداف خــود داشــته باشــد .بنابرایــن ،رشــتة علــم اطالعــات و دانششناســی
نیازمنــد مطالعــ ه در بــاب چالشهــای احتمالــی آینــدة رشــته اســت تــا ضمــن آمادگــی بــرای

رویارویــی بــا آنهــا ،بتوانــد در جهــت رفــع آنهــا اقــدام کنــد.

جدول  .11رتبهبندی موضوعات پیشنهادی در محور «مدیریت منابع اطالعاتی» بر اساس آزمون «فریدمن»
درجة اهمیت موضوعات

میانگین رتبه

1

اصول و معیارهای گزینش منابع اطالعاتی برای کتابخانهها و مراکز اطالعاتی

3/12

2

مطالعة فرایند فراهمآوری منابع اطالعاتی

3/04

3

مطالعة مدیریت مالی مجموعه و شیوههای هزینهکردن آن

3

4

مطالعة چگونگی حفاظت از منابع اطالعاتی در کتابخانهها و مراکز اطالعاتی

2/94
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درجة اهمیت موضوعات

5

میانگین رتبه

مطالعة مباحث مربوط به ارزشیابی مجموعه و وجین منابع اطالعاتی زائد

2/89

X =3/05, df=4, sig=0/00
2

تحلیــل یافتههــای پژوهــش نشــان میدهــد کــه در محــور مدیریــت منابــع اطالعاتــی،

باالتریــن رتبــه بــه موضــوع «اصــول و معیارهــای گزینــش منابــع اطالعاتــی بــرای کتابخانههــا و

مراکــز اطالعاتــی» اختصــاص یافتــه اســت .یکــی از اصلیتریــن مســئولیتهای کتابخانههــا و
مراکــز اطالعاتــی ،انتخــاب منابــع اطالعاتــی متناســب بــا نیــاز اطالعاتــی کاربــران اســت .مســئلهای

کــه در ایــن میــان بایــد بــه آن توجــه داشــت ایــن اســت کــه گزینــش منابــع متناســب بــا نیــاز کاربران
بهســادگی صــورت نمیگیــرد .بــا توجــه بــه نیازهــای اطالعاتــی متنــوع مراجعــان کتابخانــه،

افزایــش حجــم اطالعــات ،افزایــش قیمــت و مســئلة کمبــود بودجــه ،مســئلة گزینــش مناسـبترین
منابــع بــا ســختی بیشــتری همــراه اســت .بنابرایــن ،بــرای انتخــاب منابــع نیــاز بــه اصــول و معیارهــای

ویــژهای اســت کــه مطالعــة ایــن اصــول و معیارهــا بهمنظــور کمــک بــه تســهیل فراینــد گزینــش
مناســبترین منابــع ،اهمیــت ویــژهای در ایــن رشــته دارد.

جدول  .12رتبهبندی موضوعات پیشنهادی در محور «سازماندهی و بازیابی اطالعات» بر اساس آزمون
«فریدمن»
درجة اهمیت

موضوعات

میانگین رتبه

1

جایگاه اصطالحنامهها و هستیشناسیها در بازیابی اطالعات

3/63

2

نقش فرایند نمایهسازی و چکیدهنویسی در بازیابی اطالعات

3/10

3

ضرورت سازماندهی منابع اطالعاتی

2/94

4

ارزیابی كيفيت فهرستنويسي و ردهبندي منابع اطالعاتی در كتابخانهها

2/76

5

اصول و قواعد فهرستنویسی منابع اطالعاتی

2/57

X =55/14, df=4, sig=0/00
2

یافتههــای پژوهــش بیانگــر آن اســت کــه در میــان موضوعــات مربــوط بــه محــور ســازماندهی

و بازیابــی اطالعــات ،اولویــت اول متعلــق بــه موضــوع «جایــگاه اصطالحنامههــا و هستیشناس ـیها

در بازیابــی اطالعــات» اســت .در عصــر کنونــی کــه بــا پدیــدة انفجــار اطالعــات مواجــه هســتیم،
ســازماندهی اطالعــات امــری ضــروری و اجتنابناپذیــر اســت .اصطالحنامههــا و هستیشناس ـیها

یکــی از پیشــرفتهترین ابزارهــای ســازماندهی اطالعــات هســتند کــه بــا فراه ـمآوری اصطالحــات
70
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و مشــخصکردن روابــط میــان آنهــا ،نقــش مهمــی در بازیابــی اطالعــات ایفــا میکننــد .ایــن

ابزارهــا کمــک میکننــد تــا کاربــران بتواننــد اطالعــات مرتبــط و مــورد نیــاز خــود را از میــان

حجــم انبــوه اطالعــات موجــود بازیابــی کننــد .در حقیقــت ،اصطالحنامههــا و هستیشناســیها

ابزارهــای کمکــی بــرای نمایهســازان (کمــک بــه انتخــاب اصطالحــات مناســب بــرای نمایهســازی)

و کاربــران (کمــک بــه انتخــاب اصطالحــات مناســب بــرای جســتوجوی اطالعــات) در امــر
بازیابــی اطالعــات محســوب میشــوند .اهمیــت اصطالحنامههــا و هستیشناســیها در بازیابــی
اطالعــات ،پژوهشهــای وســیعی را در ایــن حــوزه میطلبــد.

جدول  .13رتبهبندی موضوعات پیشنهادی در محور «کتابخانههای مجازی» بر اساس آزمون «فریدمن»
میانگین رتبه

درجة اهمیت موضوعات

1

شناسایی زیرساختها و مهارتهای الزم برای ایجاد کتابخانههای مجازی

3/21

2

ارزیابی امنیت اطالعات در وبسایت کتابخانههای مجازی

3/17

3

آیندة کتابخانههای مجازی

2/97

4

انواع خدمات اطالعاتی در کتابخانههای مجازی

2/83

5

چالشهای تغییر کتابخانهها از شکل سنتی بهصورت مجازی

2/81

X =12/71, df=4, sig=0/01
2

دادههــای گردآوریشــده نشــان میدهــد کــه در محــور کتابخانههــای مجــازی ،باالتریــن

رتبــه مربــوط بــه موضــوع «شناســایی زیرســاختها و مهارتهــای الزم بــرای ایجــاد کتابخانههــای

مجــازی» اســت .ایجــاد کتابخانههــای مجــازی در وهلــة اول بــه مهارتهــا و زیرســاختهایی از

جملــه زیرســاختهای فرهنگــی ،ســازمانی ،فنــی ،نیــروی انســانی و بودجــه نیــاز دارد .موفقیــت ایــن
کتابخانههــا در ارائــة خدمــات مؤثــر بــه کاربــران تــا حــدی تابــع توجــه بــه زیرســاختهای قــوی

ایــن کتابخانههاســت تــا امــکان دسترســی ســریع و آســان کاربــران بــه منابــع مــورد نیــاز آنهــا
فراهــم و امنیــت ایــن منابــع و اطالعــات برقــرار شــود .کتابــداران و متخصصــان علــم اطالعــات
نقــش مهمــی در ایجــاد ،مدیریــت و توســعة ایــن کتابخانههــا دارنــد ،بنابرایــن ،پژوهــش در زمینــة

مهارتهــا و زیرســاختهای مــورد نیــاز جهــت ایجــاد ایــن کتابخانههــا بایــد مــورد توجــه جــدی

قــرار گیــرد.
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جدول  .14رتبهبندی موضوعات پیشنهادی در محور «جامعة اطالعاتی» بر اساس آزمون «فریدمن»
درجة
اهمیت

موضوعات

میانگین رتبه

1

نقش کتابخانهها و مراکز اطالعاتی در تحقق و توسعة جامعة اطالعاتی

3/40

2

مطالعة فرصتها و چالشهای ناشی از جامعة اطالعاتی

3/29

3

چشمانداز و آیندة جامعة اطالعاتی

3/24

4

ابعاد جامعة اطالعاتی (شامل بعد فناورانه ،بعد اقتصادی ،بعد شغلی ،بعد فضایی و بعد فرهنگی) 2/81

5

2/26

مبانی و تاریخچة جامعة اطالعاتی

X2=76/60, df=4, sig=0/00

در محــور جامعــة اطالعاتــی ،موضــوع «نقــش کتابخانههــا و مراکــز اطالعاتــی در تحقــق و

توســعة جامعــة اطالعاتــی» اولویــت اول را در میــان ســایر موضوعــات بــه خــود اختصــاص داد .نظــر
بــه اینکــه در جامعــة اطالعاتــی تمامــی ســاختارهای جامعــه بهطــرز قابــل توجهــی تحــت تأثیــر

اطالعــات قــرار دارنــد ،توجــه بــه مراکــز و نهادهایــی کــه بــا هــر دو مفهــوم جامعــة اطالعاتــی یعنــی

«جامعــه» و «اطالعــات» ســروکار دارنــد ،بهویــژه کتابخانههــا و مراکــز اطالعاتــی ،میتوانــد در

تحقــق و توســعة ایــن جامعــه نقــش مهمــی ایفــا کنــد .از ایــن روســت کــه ایــن نهادهــا اطالعــات را
گــردآوری ،ذخیــره ،نگـهداری و اشــاعه مینماینــد .بدینترتیــب ،بحــث دربــارة نقــش کتابخانههــا

در تحقــق و توســعة جامعــة اطالعاتــی ،یکــی از زمینههــای پژوهشــی مهــم در رشــتة علــم اطالعــات

و دانششناســی محســوب میشــود.

جدول  .15رتبهبندی موضوعات پیشنهادی در محور «مدیریت اطالعات» بر اساس آزمون «فریدمن»
میانگین رتبه

درجة اهمیت موضوعات

1

نقش فناوری اطالعات در مدیریت اطالعات

3/47

2

مطالعة مباحث مربوط به حریم خصوصی و امنیت اطالعات

3/21

3

انواع سامانههای مدیریت اطالعات شخصی و چگونگی عملکرد آنها

3/31

4

سنجش و ارزیابی اطالعات

2/96

5

مبانی و تاریخچة مدیریت اطالعات

2/24

X =65/52, df=4, sig=0/00
2

در محــور مدیریــت اطالعــات ،موضــوع «نقــش فنــاوری اطالعــات در مدیریــت اطالعــات»

رتبــة اول را در میــان ســایر موضوعــات بــه خــود اختصــاص داده اســت .یکــی از رســالتهای
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کتابــداران و متخصصــان علــم اطالعــات ،مدیریــت اطالعــات اســت .ایــن اســت کــه آنهــا بــه

فراهـمآوری ،ســازماندهی و اشــاعة اطالعــات میپردازنــد .مســئلهای کــه در ایــن میــان بایــد بــه آن

توجــه داشــت ایــن اســت کــه اجــرای موفقیتآمیــز مدیریــت اطالعــات مســتلزم توســعه و کاربــرد

فناوریهــای مــدرن اطالعاتــی و ارتباطــی اســت .نظــر بــه اینکــه تأکیــد مدیریــت اطالعــات بــر
پــردازش و ســازماندهی اطالعــات اســت ،فنــاوری اطالعاتــی میتوانــد نقــش مؤثــری در ایــن راســتا

ایفــا کنــد .بنابرایــن ،مطالعــة کاربردهــای فنــاوری اطالعــات بهعنــوان ابــزار پیشــرفت و موفقیــت در

مدیریــت اطالعــات امــری ضــروری اســت.

جدول  .16رتبهبندی موضوعات پیشنهادی در محور «مدیریت دانش» بر اساس آزمون «فریدمن»
درجة اهمیت

موضوعات

میانگین رتبه

1

نقش فناوری اطالعات در مدیریت دانش

3/35

2

پیادهسازی مدیریت دانش در کتابخانهها و مراکز اطالعاتی

3/25

3

نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش

3/14

4

فرایند مدیریت دانش شامل خلق ،گردآوری ،پردازش ،اشاعه و اشتراک دانش

2/82

5

فلسفه و نظریههای مدیریت دانش

2/44

X2=48/59, df=4, sig=0/00

در محــور مدیریــت دانــش ،باالتریــن رتبــه بــه موضــوع «نقــش فنــاوری اطالعــات در

مدیریــت دانــش» اختصــاص یافتــه اســت .نقــش فنــاوری اطالعــات در مدیریــت دانــش موضــوع
مهمــی در علــم اطالعــات و دانششناســی اســت .ایــن اســت کــه مدیریــت دانــش میتوانــد بــا
اســتفادة مناســب از فنــاوری اطالعــات ،نتایــج مهمــی را بهدنبــال داشــته باشــد .اگــر فنــاوری مناســب

بــرای هــر مرحلــه از فراینــد مدیریــت دانــش بهدرســتی ب ـهکار گرفتــه شــود ،میتوانــد اثربخشــی
و کارایــی فراینــد مدیریــت دانــش را بهبــود بخشــد .نقــش اصلــی فنــاوری اطالعــات در مدیریــت

دانــش ،کمــک بــه اشــتراک دانــش در ســازمان اســت .همچنیــن ،فنــاوری در ارتبــاط بیشــتر میــان

کتابــداران و متخصصــان علــم اطالعــات بهمنظــور اشــاعة دانــش در کتابخانههــا نیــز مؤثــر اســت.
جدول  .17رتبهبندی موضوعات پیشنهادی در محور «اقتصاد اطالعات» بر اساس آزمون «فریدمن»
درجة اهمیت موضوعات

1

روشهای قیمتگذاری منابع و خدمات اطالعاتی

میانگین رتبه

3/34
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میانگین رتبه

درجة اهمیت موضوعات

2

ارزیابی هزینه -سودمندی اطالعات و نظامهای اطالعاتی

3/04

3

مطالعة نقشهای اقتصادی اطالعات

2/96

4

بازاریابی اطالعات و خدمات اطالعاتی توسط کتابخانهها و مراکز اطالعاتی

2/84

5

مطالعة نظریههای اقتصادی در بازارهای تولید و مصرف اطالعات

2/81

X =15/99, df=4, sig=0/003
2

طبــق دادههــای جــدول  ،17در میــان موضوعــات مربــوط بــه محــور اقتصــاد اطالعــات،

اولویــت اول متعلــق بــه موضــوع «روشهــای قیمتگــذاری منابــع و خدمــات اطالعاتــی» اســت.
اطالعــات بهعنــوان عنصــر اصلــی جامعــة اطالعاتــی امــروز و آینــده ،در ابعــاد مختلــف سیاســی،
اجتماعــی ،اقتصــادی و فرهنگــی نقــش اساســی دارد .عواملــی از قبیــل افزایــش قیمتهــا ،بودجــة

محــدود و کاهــش قــدرت خریــد کتابخانههــا ،افزایــش حجــم اطالعــات ،تنــوع نیازهــا و انتظــارات
مراجعــان کتابخانههــا بــرای دسترســی ســریعتر و بهتــر بــه اطالعــات روزآمــد ،لــزوم توجــه بــه

قیمتگــذاری منابــع و خدمــات اطالعاتــی را مشــخص میکنــد .در چنیــن جامعــهای توســعه و

تــداوم عرضــة منابــع و خدمــات اطالعاتــی تــا حــد زیــادی مســتلزم توجــه بــه جنبههــای ســودآوری

و اقتصادیبــودن آن دارد .بنابرایــن ،مطالعــة روشهــای بــرآورد هزینــة منابــع و خدمــات اطالعاتــی
بهمنظــور گزینــش بهتریــن روشهــا و ارائــة خدمــات مؤثرتــر و کارآمدتــر بــه کاربــران اهمیــت

زیــادی دارد.

جدول  .18رتبهبندی موضوعات پیشنهادی در محور «نیازها و رفتارهای اطالعاتی» بر اساس آزمون «فریدمن»
درجة اهمیت موضوعات

میانگین رتبه

3/28

1

مطالعة رفتار اطالعاتی کاربران در محیط مجازی

2

موانع اطالعجويي کاربران کتابخانهها و مراکز اطالعاتی و ارائة راهكارهایی برای رفع این 3/13
موانع

3

مطالعة انواع نیازهای اطالعاتی کاربران کتابخانهها و مراکز اطالعاتی

3/06

4

مقایسة رفتارهای اطالعاتی گروههای مختلف کاربران کتابخانهها و مراکز اطالعاتی

2/79

5

مطالعة الگوها و نظریههای مربوط به رفتار اطالعجویی کاربران کتابخانهها و مراکز
اطالعاتی

2/74

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

در محــور نیازهــا و رفتارهــای اطالعاتــی ،باالتریــن رتبــه مربــوط بــه موضــوع «مطالعــة رفتــار
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اطالعاتــی کاربــران در محیــط مجــازی» اســت .امــروزه ،فعالیتهــاي آموزشــی و پژوهشــی تــا حــد

زیــادی وابســته بــه اســتفاده از وب و کامپیوتــر بــوده و انجــام ایــن فعالیتهــا بــدون اســتفاده از ایــن
ابزارهــا بــا مشــکل مواجــه خواهــد شــد .بــا وجــود اینکــه منابــع الکترونیکــی بهطــوری روزافــزون

توســعه مییابنــد ،همچنــان دســتیابی بــه اطالعــات مرتبــط و مــورد نظــر ،تــا حــدودي بــرای کاربــران
مشــکل بــه نظــر میرســد .بــه ایــن ترتیــب ،بررســی و آگاهــی از نیازهــا و رفتارهــای اطالعاتــی

کاربــران در محیــط مجــازی و تــاش بــرای رفــع نیازهــا و اصــاح رفتــار اطالعاتــی کـــاربران در

فضــای مجــازی ضــروری بــه نظــر میرســد .همیــن امــر ،لــزوم پژوهــش در ایــن زمینــه را بــراي رفــع
موانــع و مشــکالت موجــود روشــن مینمایــد.

جدول  .19رتبهبندی موضوعات پیشنهادی در محور «ابعاد نظری علم اطالعات و دانششناسی» بر اساس
آزمون «فریدمن»
درجة اهمیت

موضوعات

میانگین رتبه

1

رابطة فناوری اطالعات و علم اطالعات و دانششناسی

3/15

2

مطالعة روابط میانرشتهای در حوزة علم اطالعات و دانششناسی

3/13

3

مطالعة مشکالت و چالشهای موجود در علم اطالعات و دانششناسی

3/12

4

مطالعة فلسفه و نظریههای علم اطالعات و دانششناسی

2/87

5

مطالعة مفاهیم ،واژگان و اصطالحات پایه در رشتة علم اطالعات و دانششناسی

2/73

X2=12/19, df=4, sig=0/01

تحلیــل دادههــا نشــان میدهــد کــه در محــور ابعــاد نظــری و شــناختی علــم اطالعــات و

دانششناســی ،موضــوع «رابطــة فنــاوری اطالعــات و علــم اطالعــات» باالتریــن رتبــه را بــه خــود
اختصــاص داده اســت .ورود فنــاوری بــه رشــتة علــم اطالعــات و دانششناســی ،تحوالتــی در
زمینههــای مختلــف ایــن رشــته از جملــه آمــوزش ،پژوهــش و اشــتغال بهوجــود آورده اســت.

اســتفاده از فناوریهــای اطالعاتــی در کتابخانههــا باعــث افزایــش ســرعت و ســهولت دسترســی

کاربــران مختلــف بــه اطالعــات مــورد نیازشــان بــدون محدودیــت زمانــی و مکانــی میشــود .در
ایــن راســتا ،پژوهــش در زمینــة رابطــة فنــاوری اطالعــات و رشــتة علــم اطالعــات و دانششناســی

میتوانــد بســتر الزم را بــرای اســتفادة بیشــتر ایــن رشــته از فناوریهــای روز فراهــم کنــد.
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جدول  .20رتبهبندی موضوعات پیشنهادی در محور «علمسنجی ،اطالعسنجی و وبسنجی» بر اساس آزمون
«فریدمن»
درجة اهمیت

موضوعات

میانگین رتبه

1

بومیسازی شاخصها و معیارهای علمسنجی و اطالعسنجی

3/23

2

علمسنجی در محیط الکترونیکی ،وبسنجی و سایبرسنجی

3/19

3

مطالعة پایگاههای اطالعاتی و نرمافزارهای علمسنجی

3/11

4

مطالعة شاخصها ،معیارها و روشهای علمسنجی و اطالعسنجی

3/92

5

مبانی و تاریخچة علمسنجی و اطالعسنجی

2/55

X2=27/51, df=4, sig=0/00

یافتههــا حاکــی از آن اســت کــه در محــور علمســنجی ،اطالعســنجی و وبســنجی ،موضــوع

«بومیســازی شــاخصها و معیارهــای علمســنجی و اطالعســنجی» رتبــة اول را بــه خــود اختصــاص

داده اســت .امــروزه ،ارزیابــی تولیــدات و بروندادهــای علمــی از ملزومــات رشــد و توســعة علمــی

در جامعــه بــ ه شــمار میآیــد .بــا توجــه بــه کاســتیها و نواقصــی کــه در شــاخصهای موجــود

وجــود دارد و نیــز بهعنــوان مکملــی بــرای آنهــا الزم اســت کــه هــر کشــور ،جهــت ارزیابــی و
مدیریــت علــم ،پژوهــش و فنــاوری بــر اســاس شــرایط خــاص خــود ،سیاسـتهایی را تعییــن کــرده

و شــاخصهای خــاص خــود را تدویــن کنــد .زمانــی کــه بــا شــاخصهای بومــی بــه ســنجش علــوم
پرداختــه شــود ،میتــوان انتظــار داشــت کــه شــاخصهای علمســنجی در یــک بســتر فرهنگــی،

اجتماعــی و تاریخــی در یــک جامعــة خــاص بــرای پاســخگویی بــه نیازهــای آن جامعــه بــهکار
رونــد .بنابرایــن ،اهمیــت مطالعــه در ایــن زمینــه روشــن میشــود.

جدول  .21رتبهبندی موضوعات پیشنهادی در محور «تعامل انسان و اطالعات» بر اساس آزمون «فریدمن»
درجة اهمیت موضوعات

میانگین رتبه

1

آیندة تعامل انسان و اطالعات

3/38

2

مطالعة جنبههای شناختی تعامل انسان و اطالعات

3/18

3

مطالعة مباحث مربوط به تعامل انسان و رایانه

3/16

4

مطالعة جنبههای فنی تعامل انسان و اطالعات

3/10

5

مبانی و تاریخچة تعامل انسان و اطالعات

2/19

X2=91/65, df=4, sig=0/00

در محــور تعامــل انســان و اطالعــات ،باالتریــن رتبــه بــه موضــوع «آینــدة تعامــل انســان و
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اطالعــات» اختصــاص یافتــه اســت .ظهــور فناوریهــای اطالعاتــی تأثیــر زیــادی بــر ابعــاد مختلــف
زندگــی بشــر داشــته و باعــث پیشــرفتها و تحــوالت بزرگــی در جامعــه شــده اســت .بــا گذشــت

زمــان ایــن فناوریهــا نســبت بــه قبــل دارای امکانــات بیشــتری میشــوند ،از پیشــرفتهای جدیــد

بهــره میگیرنــد و کارکــردن بــا آنهــا آســانتر میشــود .عــاوه بــر آن ،ایــن فناوریهــا همــواره
کوچکتــر شــده و از انعطافپذیــری باالتــری نیــز برخــوردار میشــوند .بدینترتیــب ،تحــت

تأثیــر تحــوالت گســتردهای کــه در حــال شــکلگیری اســت ،ســطح نوینــی از تعامــل میــان انســان و

اطالعــات ایجــاد خواهــد شــد .بــا توجــه بــه اینکــه فناوریهــا بهصــورت شــتابان و فزاینــدهای در

حــال تحــول و پیشــرفت هســتند و ضــرورت همگامشــدن بــا ایــن تحــوالت ،و بــا توجــه بــه اهمیــت
ایــن حــوزه و ضــرورت همگامشــدن بــا تحوالتــی کــه همــواره در ایــن حــوزه در حــال وقــوع

اســت ،مطالعــه در زمینــة آینــدة تعامــل انســان و اطالعــات ضــروری بــه نظــر میرســد.

جدول  .22رتبهبندی موضوعات پیشنهادی در محور «نظامهای اطالعاتی» بر اساس آزمون «فریدمن»
درجة اهمیت

موضوعات

میانگین رتبه

1

آیندة نظامهای اطالعاتی

3/24

2

ابزارها و روشهای ارزیابی نظامهای اطالعاتی

3/21

3

طراحی و پیادهسازی نظامهای اطالعاتی در کتابخانهها و مراکز اطالعاتی

3/07

4

آموزش دانش و مهارتهای استفاده از نظامهای اطالعاتی

2/82

5

نظریههای مربوط به نظامهای اطالعاتی

2/67

X2=22/87, df=4, sig=0/00

یافتههــای پژوهــش نشــان میدهــد کــه در میــان موضوعــات مربــوط بــه محــور نظامهــای

اطالعاتــی ،اولویــت اول متعلــق بــه موضــوع «آینــدة نظامهــای اطالعاتــی» اســت .بــا توجــه بــه

کارکردهــای کتابخانههــا و مراکــز اطالعاتــی میتــوان آنهــا را یــک نظــام اطالعاتــی بــه شــمار
آورد .ایــن اســت کــه اطالعــات مــورد نیــاز اســتفادهکنندگان خــود را گزینــش ،فراهــمآوری،

ذخیــره ،ســازماندهی ،قابــل دســترس و اشــاعه میکنــد .بنابرایــن ،دسترســی آســان و ســریع
بــه اطالعــات مناســب از مشــخصههای بــارز یــک نظــام اطالعاتــی اســت .امــروزه ،بــه يــاري

فناوريهــاي جديــد تغييراتــی در نظامهــای اطالعاتــی بهوجــود آمــده كــه نتيجــة آن پيشــرفتهاي

ســريع در پــردازش ،ذخيرهســازي و ارائــة اطالعــات روزآمــد بــه جامعــه اســت .لــزوم آگاهــی از این
تغییــرات و تحــوالت و همگامــی بــا آنهــا ،ضــرورت مطالعــه و پژوهــش در زمینــة آینــدة نظامهــای
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اطالعاتــی را توجیــه میکنــد .آیندهپژوهــی در زمینــة نظامهــای اطالعاتــی کمــک میکنــد بــا

اطمینــان و آگاهــی بیشــتری بتوانیــم بــرای تغییــرات آینــده برنامهریــزی و تصمیمگیــری کنیــم.

جدول  .23رتبهبندی موضوعات پیشنهادی در محور «کتابخانهها و مدیریت آنها» بر اساس آزمون «فریدمن»
درجة اهمیت موضوعات

میانگین رتبه

1

مطالعة آیندة کتابخانهها و مراکز اطالعاتی

3/46

2

کاربرد فناوریهای نوین در مدیریت کتابخانهها و مراکز اطالعاتی

3/38

3

مقایسة همهجانبة کتابخانهها با استانداردهای بینالمللی موجود در مورد کتابخانهها

3/15

4

شناسایی مهارتهاي مورد نیاز برای مدیران كتابخانهها و ارزیابی عملکرد آنها

2/80

5

مطالعة فلسفة کتابخانهها و مراکز اطالعاتی

2/21

X2=83/63, df=4, sig=0/00

دادههــای گردآوریشــده نشــان میدهــد کــه در محــور کتابخانههــا و مدیریــت آنهــا،

باالتریــن رتبــه مربــوط بــه موضــوع «مطالعــة آینــدة کتابخانههــا و مراکــز اطالعاتــی» اســت.

کتابخانههــا بــا درک تغییــرات ناشــی از فناوریهــای اطالعاتــی ،رشــد ســریع اطالعــات و ظهــور

اشــکال مختلــف منابــع اطالعاتــی بایــد بــه نیازهــای اطالعاتــی مختلــف کاربــران خــود توجــه داشــته

باشــند .کتابــداران در واقــع ،مســئول رفــع نیازهــای اطالعاتــی جامعــة خــود هســتند و بایــد در اســرع

وقــت نیازهــای جامعــة اســتفادهکننده از کتابخانــه را تشــخیص داده و اطالعــات و خدمــات مناســب
و روزآمــد را بــرای آنهــا فراهــم آورنــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه کتابخانههایــی موفــق خواهنــد

بــود کــه تغییــرات و تحــوالت تأثیرگــذار در آینــده را پیشبینــی نمــوده و بــا توجــه بــه آنهــا
بــه انجــام اصالحــات الزم اقــدام نماینــد .بــا توجــه بــه ایــن دگرگونیهــا ،بــرای همگامشــدن بــا

تحــوالت امــروز و آمادگــی بــرای پیشــرفتهای آینــده الزم اســت بــه مطالعــه و پژوهــش در زمینــة

آینــدة کتابخانههــا پرداختــه شــود.

جدول  .24رتبهبندی موضوعات پیشنهادی در محور «منابع و خدمات اطالعاتی» بر اساس آزمون «فریدمن»
درجة اهمیت موضوعات

78

میانگین رتبه

1

شاخصها و روشهای ارزیابی منابع و خدمات اطالعاتی در کتابخانهها و مراکز
اطالعاتی

3/46

2

مطالعة مباحث مربوط به منابع مرجع در کتابخانهها و مراکز اطالعاتی

3/13

3

مطالعة مباحث مربوط به خدمات مرجع در کتابخانهها و مراکز اطالعاتی

3/13

شناسایی و تحلیل اولویتهای پژوهشی در هر یک از محورهای پژوهشی علم اطالعات و  | ...قنادینژاد و حیدری

میانگین رتبه

درجة اهمیت موضوعات

4

مطالعة انواع خدمات اطالعاتی در کتابخانهها و مراکز اطالعاتی

2/83

5

مطالعة انواع منابع و محملهای اطالعاتی

2/45

X2=50/47, df=4, sig=0/00

در محــور منابــع و خدمــات اطالعاتــی ،موضــوع «شــاخصها و روشهــای ارزیابــی منابــع

و خدمــات اطالعاتــی در کتابخانههــا و مراکــز اطالعاتــی» باالتریــن رتبــه را بــه خــود اختصــاص

داد .در عصــر حاضــر ،عواملــی ماننــد حجــم زیــاد منابــع اطالعاتــی و نیــاز بــه آنهــا در عرصههــای

علمــی و پژوهشــی و گســترش روزافــزون نقــش فنــاوری اطالعــات در کتابخانههــا باعــث شــده
اســت کــه کتابخانههایــی بتواننــد موفقتــر عمــل کننــد کــه خــود را بــا شــرایط جدیــد وفــق داده

و ســطح کیفیــت خدمــات خــود را در حــد قابــل مالحظ ـهای حفــظ کننــد .کتابخانههــا بهمنظــور

حفــظ ســطح کیفیــت خدمــات خویــش بایــد بهطــور مــداوم بــه ارزیابــی منابــع و خدمــات خــود

بپردازنــد تــا میــزان موفقیــت آنهــا در تحقــق اهدافشــان مشــخص شــود و بــه ایــن ترتیــب ،بتواننــد

از نتایــج آنهــا در برنامهریزیهــا و تصمیمگیریهــای آینــده اســتفاده کننــد .بنابرایــن ،مطالعــه و

پژوهــش در خصــوص شــاخصها روشهــای ارزیابــی منابــع و خدمــات اطالعاتــی در کتابخانههــا
و مراکــز اطالعاتــی بهمنظــور گزینــش مناس ـبترین شــاخصها و روشهــا بــرای ارزیابــی و انجــام

فراینــد ارزیابــی بــه بهتریــن صــورت ضــروری اســت.

جدول  .25رتبهبندی موضوعات پیشنهادی در محور «مطالعات مربوط به کتابداران» بر اساس آزمون
«فریدمن»
درجة اهمیت موضوعات

میانگین رتبه

1

بررسی جایگاه اجتماعی کتابداران و ارائة راهکارهایی برای ارتقای آن

3/11

2

شناسایی صالحیتها و مهارتهای عملی الزم برای کتابداران

3/08

3

ارزیابی قابليتهاي كارآفريني كتابداران

3/06

4

مطالعة میزان برخورداری کتابداران از مؤلفههای اخالق حرفهای

3

5

بررسی شرایط ارگونومیکی محیط کار کتابداران

2/75

X2=7/74, df=4, sig=0/10

همانطــور کــه یافتههــای پژوهــش نشــان میدهــد ،در محــور مطالعــات مربــوط بــه

کتابــداران ،موضــوع «بررســی جایــگاه اجتماعــی کتابــداران و ارائــة راهکارهایــی بــرای ارتقــای
آن» رتبــة اول را در میــان ســایر موضوعــات داراســت .رشــتة علــم اطالعــات و دانششناســی چنــد
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دهــهای اســت کــه بهعنــوان یکــی از رشــتههای دانشــگاهی و نیــز یکــی از حرفههــای فرهنگــی

در جامعــه پــا بــه عرصــة وجــود گذاشــته اســت؛ امــا هنــوز ایــن حرفــهچنــان کــه بایــد میــان افــراد
جامعــه شــناخته نشــده و جایــگاه واقعــی خــود را نیافتــه اســت .بنابرایــن ،هنــوز هــم پرس ـشها و
ابهاماتــی نســبت بــه کارکردهــا ،جایــگاه اجتماعــی و هویــت آن در جامعــه و بهخصــوص در میــان
کتابــداران وجــود دارد .بنابرایــن ،پژوهــش در زمینــة جایــگاه اجتماعــی کتابــداران بــه شناختهشــدن
ایــن حرفــه ،ارتقــاء جايــگاه آن در جامعــه و فراهمســاختن بســتر مناســب بــراي رشــد علمــی و

حرفــهاي دســتاندركاران ايــن رشــته در ســطح كشــور کمــک میکنــد.

جدول  .26رتبهبندی موضوعات پیشنهادی در محور «مطالعات مربوط به کاربران» بر اساس آزمون «فریدمن»
درجة
اهمیت

موضوعات

میانگین رتبه

1

ارزیابی کیفیت خدمات مشاورة اطالعاتی به کاربران و تأثير آن بر بهبود رفتارهاي اطالعاتی 3/20
آنها

2

شناسایی موانع عمدة جذب کاربران به کتابخانه و ارائة راهکارهایی برای رفع آنها

3/17

3

مطالعة انواع خدمات اطالعاتی به کاربران خاص

2/97

4

تأثیر آموزش بر بهبود رفتار اطالعاتی کاربران

2/93

5

مطالعة نظریههای مربوط به کاربران

2/73

X2=15/11, df=4, sig=0/004

در محــور مطالعــات مربــوط بــه کاربــران ،باالتریــن رتبــه بــه موضــوع «ارزیابــی کیفیــت

خدمــات مشــاورة اطالعاتــی بــه کاربــران و تأثيــر آن بــر بهبــود رفتارهــاي اطالعاتــی آنهــا»

اختصــاص یافتــه اســت .اکثــر فعالیتهــا و خدمــات کتابخانههــا و مراکــز اطالعاتــی در راســتای
رفــع نیازهــای اطالعاتــی کاربــران اســت .خدمــات مشــاوره بــه کاربــران موجــب بهبــود رفتــار

اطالعاتــی آنهــا میشــود و کمــک میکنــد کــه کاربــران بهراحتــی بتواننــد نیــاز اطالعاتــی خــود
را تشــخیص داده و بهطــور مســتقل بــه جس ـتوجو در منابــع مختلــف بپردازنــد و نیــاز اطالعاتــی

خــود را برطــرف کننــد .از ایــن رو ،موضــوع ارزیابــی کیفیــت خدمــات مشــاورة اطالعاتــی بــه

کاربــران و تأثيــر آن بــر بهبــود رفتارهــاي اطالعاتــی آنهــا از نیازهــای پژوهشــی ضــروری بــرای

رشــتة علــم اطالعــات و دانششناســی محســوب میشــود.

3 .3آیــا تفــاوت معنــاداری میــان دیــدگاه اســتادان و دانشــجویان دکتــری علــم اطالعــات و
دانششناســی دانشــگاههای مختلــف ،در خصــوص اولویتهــای پژوهشــی وجــود دارد؟

بهمنظــور تحلیــل ایــن پرســش از آزمــون تــی گروههــای مســتقل اســتفاده شــده اســت کــه

80

شناسایی و تحلیل اولویتهای پژوهشی در هر یک از محورهای پژوهشی علم اطالعات و  | ...قنادینژاد و حیدری

نتایــج ایــن تحلیــل در جــدول  ،27ذکــر شــده اســت.
جدول  .27نتایج آزمون تی مستقل بهمنظور مقایسة دیدگاه استادان و دانشجویان دکتری در خصوص
اولویتهای پژوهشی
مقیاس

نوع دیدگاه

میانگین

انحراف معیار

مقدار تی

درجه آزادی

سطح معناداری

اولویتهای
پژوهشی

استادان

423/8

66/09

1/79

110

0/07

دانشجویان

397/56

70/38

نتایــج جــدول  ،27نشــان میدهــد کــه بیــن دیــدگاه اســتادان و دانشــجویان دکتــری در

خصــوص اولویتهــای پژوهشــی تعیینشــده اختــاف معنــاداری وجــود نــدارد (.)p=0/07 ،t=1/79
نبــو ِد تفــاوت معنــادار در دیــدگاه اســتادان و دانشــجویان بیانگــر آن اســت کــه از نظــر اســتادان و
دانشــجویان دکتــری ،اولویتهــای پژوهشــی تعیینشــده مشــابه هســتند .علــت ایــن امــر میتوانــد

ایــن باشــد کــه اکثریــت جامعــة پاسـخدهنده ( 81نفــر) را دانشــجویان تشــکیل میدهنــد و اســتادان

پاســخدهنده در اقلیــت هســتند ( 31نفــر) .از طرفــی ،بیــش از نیمــی از اســتادان شــرکتکننده در
پژوهــش دارای مرتبــة علمــی اســتادیار بــوده و ســابقة خدمــت آنهــا زیــر  10ســال اســت .از ایــن

رو ،فاصلــة چندانــی میــان اســتادان و دانشــجویان نبــوده و همیــن امــر ســبب شــده کــه دیدگاهشــان

یکســان باشــد .عــاوه بــر ایــن ،موضوعــات پژوهشــی شناساییشــده در پژوهــش حاضــر از
طریــق مشــورت و نظرخواهــی از اســتادان رشــتة علــم اطالعــات و دانششناســی تهیــه شــدهاند

و متخصصــان ایــن رشــته در مــورد موضوعــات پیشــنهادی اتفــاق نظــر داشــتهاند .لــذا ،در دیــدگاه
اســتادان و دانشــجویان پاس ـخدهنده در پژوهــش حاضــر نســبت بــه اولویتهــای پژوهشــی تفــاوت
چندانــی مشــاهده نشــده اســت.
 .4نتیجهگیری و بحث

نخســتین گام بــرای پژوهشهــای علمــی در هــر رشــته ،داشــتن منابــع انســانی متخصــص و

منابــع مالــی و امکانــات از یکســو و تعییــن اولویتهــای پژوهشــی از ســوی دیگــر اســت .در

صورتــی کــه اولویتهــای پژوهشــی رشــته بهطــور دقیــق و مناســب تعییــن شــود ،امــکان بیشــتری

را بــرای انجــام ســایر مراحــل پژوهــش فراهــم مــیآورد و در نتیجــه ،میتــوان انتظــار داشــت

کــه از نتایــج پژوهــش بهصــورت مؤثــر و کارآمدتــری اســتفاده شــود .بهعبــارت روشــنتر،
تصمیمگیــری مبتنــی بــر پژوهــش نیازمنــد آن اســت کــه پژوهشهــای انجامشــده در راســتای
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نیازهــا و مشــکالت واقعــی جامعــه باشــد .رشــتة علــم اطالعــات و دانششناســی نیــز از ایــن امــر

مســتثنی نیســت.

تعییــن اولویتهــای پژوهشــی در رشــتة علــم اطالعــات و دانششناســی کمــک میکنــد کــه

خألهــا و کاســتیهای موجــود در ایــن رشــته شناســایی شــوند تــا از ایــن طریــق بتــوان پژوهشهــای

آینــده را در جهــت پرکــردن ایــن خألهــا و رفــع نیازهــای جدیــد هدایــت کــرد .بــه ایــن ترتیــب ،از
دوبارهکاریهــا و اتــاف وقــت و انــرژی افــراد و انجــام پژوهشهــای بیاســتفاده و کماهمیــت

کــه در مــواردی بــا صــرف هزینــه و زمــان قابــل توجهــی همــراه اســت ،جلوگیــری شــده و زمینههای
پربــاری در خصــوص مطالعــه و پژوهــش بــرای پژوهشــگران ایــن رشــته فراهــم شــود .شــایان ذکــر

اســت کــه مانــدگاری و کارآمــدی رشــتة علــم اطالعــات و دانششناســی بســتگی بــه ایــن مســئله

دارد کــه تــا چــه حــد ایــن رشــته بتوانــد نیازهــای جامعــه را بــرآورده کنــد .ایــن در حالــی اســت کــه

تأمیــن نیازهــای جامعــه نیــز وابســته بــه تعییــن اولویتهــای پژوهشــی ایــن رشــته اســت.

بهطــور کلــی ،یافتههــای پژوهــش حاکــی از آن اســت کــه مهمتریــن محورهــای پژوهشــی

در علــم اطالعــات و دانششناســی شــامل  120موضــوع پژوهشــی اســت کــه در  22محــور کلــی
دســتهبندی شــدهاند .نکتــة قابــل توجــه در پژوهــش حاضــر ایــن بــود کــه از دیــدگاه جامعــة مــورد
مطالعــه ،مهمتریــن موضوعــات ایــن رشــته شــامل موضوعــات تــازه و کاربــردی ،موضوعــات مبتنــی

بــر آینــده و موضوعــات مرتبــط بــا فناوریهــای اطالعاتــی بــوده کــه بــرای انجــام پژوهشهــای

آینــده در ایــن رشــته دارای اولویــت بیشــتری هســتند .ایــن امــر میتوانــد ناشــی از تحوالتــی باشــد
کــه طــی ســالهای اخیــر در ایــن رشــته بهوجــود آمــده اســت؛ از جملــه تغییــر عنــوان رشــته و
تــا حــدودی تغییــر ســرفصلهای درســی و بهتبــع آن محتــوای رشــته ،تحــوالت ناشــی از ورود

فنــاوری بــه رشــته و حرکــت بیشــتر ایــن حــوزه بــه ســمت میانرشــتهای شــدن .ایــن در حالــی

اســت کــه جامعــة مــورد بررســی ،موضوعــات ســنتی رشــته از جملــه «مدیریــت منابــع اطالعاتــی» و
«منابــع و خدمــات اطالعاتــی» و موضوعــات نظــری را کماهمیتتــر ارزیابــی کردهانــد .علیرغــم

ســهم کــم مطالعــات نظــری در رشــتة علــم اطالعــات و دانششناســی و نیــاز بــه پژوهــش بیشــتر

در ایــن حــوزه ،اهمیــت ایــن مباحــث از دیــدگاه جامعــة پژوهــش بســیار کــم ارزیابــی شــده اســت.

مــروری بــر مطالعــات پیشــین و پژوهشهــای صورتگرفتــه در ایــن رشــته نشــان میدهــد کــه
همــواره میــزان مطالعــات نظــری کمتــر از پژوهشهــای کاربــردی در ایــن رشــته بــوده اســت .ســهم

کــم مطالعــات نظــری در ایــن رشــته میتوانــد بنــا بــه دالیلــی ماننــد عــدم عالقــة پژوهشــگران
ایــن حــوزه بــه پژوهشهــای نظــری ،ضعــف تفکــر فلســفی و انتقــادی آنهــا ،درک ناکافــی از
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ضــرورت مطالعــات نظــری ،عــدم آشــنایی بــا فراینــد پژوهشهــای بنیــادی و تأکیــد بیشــتر مجــات
ایــن رشــته بــر پذیــرش مقــاالت کاربــردی و پذیــرش کــم مقــاالت تحلیلــی و نظــری باشــد .بــا

توجــه بــه دسترســی اطالعــات در محیطهــای وب و محملهــای اطالعاتــی دیگــر نظیــر لوحهــای

فشــرده و پایگاههــای اطالعاتــی پیوســته ،مراجعــه بــه کتابخانههــا بــرای اســتفاده از منابــع چاپــی
و بهتبــع آن نیــاز کاربــران بــه کتابــداران و اطالعرســانان کاهــش یافتــه اســت .بــه ایــن ترتیــب،

اهمیــت موضوعــات ســنتی و موضوعــات مبتنــی بــر کتابخانــه از دیــدگاه جامعــة مــورد مطالعــه

کمتــر ارزیابــی شــده اســت.

بــا توجــه بــه نتایــج بهدســتآمده از ایــن پژوهــش امیــد اســت کــه پژوهشــگران رشــته بــا

توجــه بــه ظهــور فناوریهــای جدیــدی کــه باعــث متحولشــدن ایــن رشــته شــده ،بــه مطالعــه و
پژوهــش در جهــت رفــع نیازهــای جامعــه بپردازنــد و در پژوهشهــای خــود بــه موضوعاتــی توجــه
کننــد کــه متناســب بــا نیــاز جامعــه و همــگام بــا پیشــرفتهای فنــاوری در حــوزة علــم اطالعــات و
دانششناســی هســتند .ایــن امــر زمانــی میســر میشــود کــه نســبت بــه شناســایی و ارائــة اولویتهــای

پژوهشــی در رشــته اقــدام شــود .در حقیقــت ،چنانچــه نســبت بــه تعییــن موضوعــات اساســی و

رســالت نهایــی رشــته بیاهمیــت باشــیم ،ممکــن اســت ایــن رشــته در آینــده جایــگاه خــود را در

جامعــه از دســت بدهــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه ارتبــاط و تعامــل میــان انســان و اطالعــات همــواره

در طــول تاریــخ و در قالــب محملهــای اطالعاتــی مختلفــی برقــرار بــوده اســت .در حــال حاضــر
هــم ایــن ارتبــاط اهمیــت خــود را همچنــان حفــظ کــرده اســت .بــه نظــر میرســد ،محتــوا و اصــل

ایــن ارتبــاط در آینــده نیــز نهتنهــا از اهمیــت برخــوردار باشــد ،بلکــه حتــی ضــرورت آن روزافــزون
گــردد .امــا بایــد دیــد کــه ایــن ارتبــاط نســبت بــه وضعیــت کنونــی جامعــه ،چگونــه و در قالــب چــه

اولویتهایــی خودنمایــی خواهــد کــرد؟

در پژوهــش حاضــر 120 ،موضــوع پژوهشــی مهــم در علــم اطالعــات و دانششناســی معرفــی

شــد کــه میتــوان بــا توجــه بــه رســالتهای جامعــه ،آنهــا را حداقــل در چهــار محــور بهگون ـهای
خالصهتــر ارائــه کــرد کــه ایــن چهــار محــور عبارتانــد از:
طراحی ،ایجاد و توسعة نظامهای اطالعاتی؛

توسعه و بهبود وضعیت مطالعه در بین عموم مردم و متخصصان و مدیران؛
کمک به مدیریت و توسعة علم؛

کمک به دیگر رشتهها در نهضت میانرشتهایها.
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الزم بــه ذکــر اســت کــه آنچــه در ایــن پژوهــش ،تحــت عنــوان مهمتریــن موضوعــات و

اولویتهــای پژوهشــی در رشــتة علــم اطالعــات و دانششناســی معرفــی شــده ،بیشــتر بــر اســاس

مطالعــة متــون ،دیدگاههــای صاحبنظــران و پیمایــش از اســتادان و متخصصــان ایــن رشــته بــوده

اســت .بــا وجــود تالشــی کــه در ایــن پژوهــش بــرای دســتیابی بــه اولویتهــای پژوهشــی شــده،

پرســش از اولویتهــای پژوهشــی رشــته پیوســته بهصــورت بــاز خواهــد مانــد و از ارزش پیگیــری و
پژوهــش باالیــی برخــوردار خواهــد بــود .در ایــن راســتا و بــرای برانگیختــن ذهــن جسـتوجوگران،

میتــوان ســؤاالتی را در ســطوح مختلــف مطــرح ســاخت کــه همچنــان مــا را بــه پژوهــش بیشــتر در

ایــن زمینــه فــرا میخواننــد :اولویتهــای پژوهشــی واقعــی در ایــن رشــته کدامانــد؟ آیــا میتــوان

گفــت کــه محورهــای معرفیشــده در ایــن پژوهــش همــان اولویتهــای پژوهشــی واقعــی در ایــن

رشــته هســتند؟ آیــا اولویتهــای پژوهشــی شناساییشــده در راســتای اولویتهــای نقشــة جامــع

علمــی کشــور هســتند؟

 .5پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده

1 .1هــر یــک از محورهــای پژوهشــی مــورد بحــث در پژوهــش حاضــر ایــن قابلیــت را دارنــد کــه
موضــوع پژوهشــی جداگانــه باشــند .از ایــن رو ،پیشــنهاد میشــود کــه هــر یــک از محورهــای
پژوهشــی بهمنظــور شناســایی موضوعــات اساســی در ایــن محورهــا بهصــورت مســتقل و

مفصــل مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گیرنــد.

2 .2پژوهشهایــی در راســتای مقایســة موضوعــات مجــات یــا پایاننامههــای ایرانــی بــا

موضوعــات مجــات یــا پایاننامههــای خارجــی انجــام گیــرد تــا بــه ایــن ترتیــب شــکافها و

کاســتیهای پژوهشهــای داخلــی روشــن شــود و بــه موضوعــات روزآمدتــر در رشــته توجــه
بیشــتری انجــام گیــرد.

3 .3پژوهشــی در ارتبــاط بــا شناســایی چالشهــا و نیازهــای پژوهشــی حــوزة علــم اطالعــات و
دانششناســی در ســطح ملــی و بــا توجــه بــه نیازهــای واقعــی جامعــة ایــران انجــام شــود.
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ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﻮﻧﺖ  | Bzar7ﻧﺎم ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل و دﻳﮕﺮان ﺑﺎ ﻓﻮﻧﺖ Bzar7

فرزانه قنادینژاد

متولــد ســال  1370و دارای مــدرک تحصیلــی کارشناســی ارشــد در رشــتة علــم

اطالعــات و دانششناســی از دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز اســت .ایشــان
هماکنــون دانشــجوی دکتــری علــم اطالعــات و دانششناســی دانشــگاه شــهید

چمــران اهــواز اســت.

پژوهــش ،کارآفرینــی در اطالعــات و دانــش ،فنــاوری اطالعــات و علمســنجی
از جملــه عالیــق پژوهشــی وی اســت.

ﻓﺮزاﻧﻪ ﻗﻨﺎديﻧﮋاد ،ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  1370و داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ در رﺷﺘﺔ ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ از
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن ﻫﻢاﻛﻨﻮن داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ
ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز اﺳﺖ .ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ در اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ،ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ
وي اﺳﺖ.
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ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز اﺳﺖ .ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ در اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ،ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ
وي اﺳﺖ.

غالمرضا حیدری

متولــد ســال  1352و دارای مــدرک تحصیلــی دکتــری در رشــتة علــم اطالعات
و دانششناســی از دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز اســت .ایشــان هماکنــون

دانشــیار گــروه علــم اطالعــات و دانششناســی دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز

اســت.

مبانــی و نظریههــای اطالعــات و دانــش ،مدیریــت دانــش ،علمســنجی،

مطالعــات علــم ،روششناســی پژوهــش ،آمــوزش ،پژوهــش و کارآفرینــی در

دﻛﺘﺮ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺣﻴﺪري ،ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  1352و داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دﻛﺘﺮي در رﺷﺘﺔ ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ از

پژوهشــی وی اســت.
عالیــق
جملــه
ﮔﺮوهوﻋﻠﻢدانــش
اطالعــات
ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان
ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه
از داﻧﺶ
اﻃﻼﻋﺎت و
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن ﻫﻢاﻛﻨﻮن داﻧﺸﻴﺎر

اﻫﻮاز اﺳﺖ .ﻣﺒﺎﻧﻲ و ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ،ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻢ ،روشﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﮋوﻫﺶ،
آﻣﻮزش ،ﭘﮋوﻫﺶ و ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ در اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.
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