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  دهیچک

دف ه  یاز منظر متخصصان  دانشگاه یپژوهش در رشته علم اطالعات و دانش شناس یشناس بیآس  :هدف

 حاضر است. قیتحق یکل

 یبزار گردآوراانجام شد.  یا نهیزم یپرداز هیو با استفاده از روش نظر یفیک کردیپژوهش با رو نیا:  روش

 یرحله کدگذارمسه  یداده ها ط یو کدگذار لیوتحل هیبود و تجز افتهیساختار مهیو ن قیداده ها، مصاحبه عم

. جامعه انجام شد MAXQDA 10یفیک یداده ها لیبا استفاده از نرم افزار تحل ،یو انتخاب یباز، محور

دادندکه  لیشکت ی، و صاحبنظرا ن دانشگاه  یعلم اطالعات و دانش شناس یزیبرنامه ر تهیکم یپژوهش را اعضا

 نفر به عنوا ن حجم نمونه انتخاب شدند. 13تعداد  یبیهدفمند ترک یریبا روش نمونه گ

شد.   یدسته بند انتخاب و یمقوله اصل 25و   یمقوله فرع 46باز در یمفهوم در مرحله کدگذار 405  ها: افتهی

و  یمقوله فرع15مفهوم و 89 یعل طی؛ در شرا یمقوله اصل 3و  یمقوله فرع 5مفهوم و  34 یا نهیزم طیدر شرا

مفهوم  114دها ، در راهبر یمقوله اصل9و  یمقوله فرع 13مفهوم و  142مداخله گر  طی؛ درشرا یمقوله اصل 5

 ستخراج شد. ا یمقوله اصل 4و  یمقوله فرع5مفهوم و  26 امدهای؛ و در پ یمقوله اصل 4و  یمقوله فرع 8و 

الگو  کی شد و در قالب لیوتحل ییشناسا قیتحق نیدر ا "پژوهش یشناس بیآس"عوامل موثردر اثر: اصالت

 .دیگرد هیارا

 . یا نهیزم هینظر ،ی، پژوهش، رشته علم اطالعات و دانش شناس یشناس بیآس :یدیکل هاواژه
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ای دارد و در تحول و توسعه روزافزون علوم رشتهای است که ماهیت بینعلم اطالعات و دانش شناسی رشته

ها و مراکز آموزش عالی حضاااور دارد. رشاااته کتابداری و هاسااات در دانشاااگاهدیگر نقش دارد. لذا، ساااال

م یافت، بامطالعه ماهیت در ایران به علم اطالعات و دانش شاااناسااای تاییر نا 1391رساااانی که از ساااال اطالع

دهی،اشاعه و مدیریت اطالعات زمینه اطالعات و دانش و تدوین مکانیزمهایی برای  تولید،گردآوری، سازمان

رو، رشااته علم سااازد. ازاینها و کل جامعه( فراهم میرا برای پویایی جریان دانش در جامعه )اعم از سااازمان

کند از که ماهیت، رفتار و کاربردهای اطالعات را مطالعه میای عنوان رشاااتهاطالعات و دانش شاااناسااای به

آید. در نظام آموزشی رشته علم اطالعات و حساب میهای دانشگاهی در کشورهای پیشرفته بهترین رشتهمهم

دانش شناسی سه وجه وجود دارد؛ نخست مبانی نظری به اعتبار وجهه آموزش عالی)و البته نیز به اعتباربخشی 

رساااانی ها و مراکز اطالعرو که قرار اسااات در کتابخانهای، ازآنچوب حرفه(، و دوم تعلقات حرفهاز چهار

های الزم برای استفاده از منابع و ابزارها و متفاوت با مخاطبان مختلف و متنوع  به کار بپردازند، و سوم مهارت

ناوری نه وظایف حرفهف به انجام بهی نابراین ، های مربوط   پژوهدانشدر طول دوره دانشاااگاهی ای اسااات . ب

شود: دانش نظری ، دانش حرفهمی آنچه در آموزش این سه ای و دانش عملی. بایست به سه نوع دانش مجهز 

ست کهنوع دانش اهمیت دارد این  سه از طریق آمیزه ا ها ، ای هنرمندانه و زیرکانه در کلیه دروس ، برنامهاین 

. طراحی 1شاااود: و بساااتر اجرابی با باروری جدی دنبال می هانهیزمار در ها حضاااور دارند، و این کو تمرین

ها و جز آن را . مراکز آموزشی که شرایط ، امکانات، آزمایشگاه2های مرتبط؛های درسی و شرح درسبرنامه

یکی از عوامل  پویایی و کارآمدی این  رشاااته (. لذا، 1390ساااازند)حر،ی ، برای اجرای چنین مهمی مهیا می

رویکرد آن به تاییرات و تحوالتی اسااات که همواره در حال را دادن اسااات: نخسااات ساااازگاری با روند 

ست. لذا از یکسو با تحوالت  تحوالت و دیگری توان مدیریت و راهبری تحوالت دررسیدن به اهداف خود ا

ع و متحول جامعه و ارابه خدمات نوگرا مواجه اسااات که این  امر فناوری ، و از طرف دیگر با نیازهای متنو

ضر با چالش شته را در عصر حا ست. با یک بررسی اجمالی به نظر میر ساخته ا رسد که به های جدی مواجه 

سی امروز در کشور از قافله تحول و دگرگونی بنیادی تا حدودی  شنا دالیل  مختلف ، علم اطالعات و دانش 

روز اهمیت بیشاااتری پیدا رغم تأکید بزرگان  در این رشاااته، چالش بزرگی که روزبهاسااات. بهمافول مانده 

(. ازجمله مسابل مطروحه در آموزش این رشته 1386کند، ضعف مسابل نظری و فلسفی است)رها دوست،می

ن رشاااته در کشاااور فقر مبانی نظری و عدم توجه کافی به تاییرات فناوری اطالعات و ارتباطات در دروس ای

های موجود مقاطع کارشاااناسااای و آوری در برنامهها و فناسااات،  که ناشااای از عدم توجه کافی به نظریه

شجویان ، عدم توجه به تفکر  شناخت در دان ست. درنتیجه، عدم توجه به ایجاد  شد و  دکتری ا سی ار شنا کار

را به دنبال دارد )فتاحی،بگلو و  های آموزشااایخالق و ایجاد روحیه نوآوری،  عدم تمایل برای تاییر برنامه

های علمی، با مشکالت و مسابلی مواجه رشته علم اطالعات و دانش شناسی مانند بسیاری از رشته(. 1393آخشیک، 

ها نیاز به تفکر، مطالعه و پژوهش است و تا زمانی که مسابل و مشکالت اساسی رشته شناسایی است که برای رفع آن

کارکرد اصلی پژوهش ،  ان جهت انجام پژوهش ، اتالف منابع انسانی و مادی خواهد بود .نشوند، صرف هزینه و زم

های نوین و ارابه راهکارهایی مؤثر برای حل مساااابل جاری هایی روشااان و علمی برای پرساااشیافتن پاسااا 
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مکمل  های آموزشیانجامد ، چراکه دانش نو و برنامهدرزمینه ای مشخص است . پژوهش به آموزش بهتر می

ای که در این میان باید به آن توجه مسئله (.1374شود. )کومار،ها میها و سازمانیکدیگرند و موجب اعتبار انسان

هایی که در حوزه علم اطالعات و دانش شااناساای ای از پژوهشداشاات این اساات که در حال حاضاار ، بخش عمده

های این حوزه فاقد اثربخشاای الزم بوده و ری از پژوهشگیرند ، از کارایی الزم برخوردار نیسااتند . شااماصااورت می

های توجهی از پژوهش( معتقد است: تعداد قابل1387متناسب با نیازها ، و حل مسابل و مشکالت جامعه نیستند . دیانی )

یشااتر گرفتند اما در بهای متفاوت این رشااته، با مساائله یابی شااکل میهای دور و نزدیک در حوزهکتابداری درگذشااته

سئله یابی»جای های تحصیالت تکمیلی ، بههای دورهنامهویژه پایانرسانی بهی کتابداری و اطالعتحقیقات حوزه به « م

سئله» سویی، افزایش تعداد گروهپرداخته می« سازیم صیالت های مجری دورهشود وی دالیل این امر را از  های تح

های موجود در قلمرو پژوهش علم اطالعات داند. از دیگر چالشبه میتکمیلی و از سوی دیگر، کمبود مدرسان باتجر

ضعف در کاربردی بودن پژوهش سی ،  شنا ست . بهو دانش  ها و نتایج شود که از یافتهندرت دیده میطورکلی،بهها ا

ها (اساااتفاده کاربردی شاااود )فتاحی؛ ها در عرصاااه محصاااوالت و خدمات در جامعه )بازار کار و ساااازمانآن

توان در نامشخص بودن نیازهای پژوهشی جامعه و (.و همچنین ریشه شماری از مشکالت را می1393بگلو،آخشیک،

های پژوهشاای در حوزه علم اطالعات و دانش شااناساای دانساات .نظر به اینکه بودجه پژوهش در عدم توجه به اولویت

شود  و  با توجه به اهمیت پژوهش و هزینه و میصورت بهینه استفاده نکشور ما اندک است و از همین مقدار کم هم به

شند ، نگاه ها  میشود و تأثیری که این پژوهشزمان زیادی که صرف انجام آن می شته با توانند بر روند غنای رشته دا

ی های تازه و کاربردی و متناسب با نیاز جامعه و توانایها امری ضروری است . چراکه انجام پژوهشتر به پژوهشدقیق

زا پژوهش حل در این زمینه شناسایی عوامل آسیبترین راهرسد مناسبپژوهشگر ، نسبتاً کار مشکلی است.به نظر می

 ها و حل مسابل  است علم اطالعات و دانش شناسی است و اقدام در رفع این آسیب

پژوهش رشااته علم های موجود و عوامل ایجادکننده آن در طورکلی هدف اصاالی این پژوهش شااناسااایی آساایببه

 اند از:اطالعات و دانش شناسی در نظام آموزش عالی کشور است. اهداف ویژه پژوهش عبارت

 های رشته علم اطالعات و دانش شناسی بر اساس نظر متخصصان رشتهتعیین موانع موجود در انجام پژوهش -

ها و ارابه و دانش شناسی همراه باراه حل های موجود در رشته علم اطالعاتراهکارهایی جهت مقابله و رفع آسیب . -

 ست.االگو 

 پیشینه پژوهش

له ناگون در مقو هان و ایران وجود دارد.   این مقوالت را میگساااتردگی و تنوع گو توان در های پژوهش در ج

های پژوهش ، اثربخشاای اسااتادان در پژوهش و مشااکالت هایی نظیر پژوهش در مبانی نظری ، محدودیتبندیدسااته

 موجود درروش پژوهش  قرارداد.
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کند، نتیجه را تحلیل می 20ای  کتابداری در سااارزمین چین از قرن ( درتحقیقی که روند  تحقیقات نظریه2017) 1رانگ

شاااوند ؛الگوی علوم کتابداری از ای میرشاااتههای نظری کتابداری باعث  یک توساااعه بینگیرد که پژوهشمی

 کند. های قومی روند محلی سازی چینی را بیشتر منعکس میود. و ویژگیشگرایی به وحدت تبدیل میکثرت

رسانی  مؤسسات آموزش عالی هند را بررسی کرده است های پژوهشی کتابداری و اطالع( فعالیت2017) 2بهاردوج 

سازمانکه مهم شگاهترین چالش را  ، که  شویق کردن متخصصان کتابداری وهای مالی و دان سانی اطالع ها نیاز به ت ر

( به بررساای 1388قدم شاادن  در امر  تحقیقات و انتشااار  دارند و در همین موضااوع زارعی و فامیل روحانی)برای پیش

ها در تولید اطالعات ها آزاد اسالمی منطقه پنج و شناسایی مشکالت آنعلمی دانشگاهوضعیت تحقیقات اعضای هیئت

سه مقوله کلی دستهعپردازند که مشکالت اعضای هیئتعلمی می بندی نمود: الف . مشکالت پژوهشی ؛ لمی را در 

وضاااعیت تولید (1383داند و همچنین گنجی)ب. مشااکالت آموزشاای ؛ مشااکالت منابع و تجهیزات کتابخانه را می

شهد  را موردبررسی قرار میاطالعات علمی اعضای هیئت شگاه فردوسی م سطح تحصیالت،  دهد که علمی دان بین 

و رابطه  داند .تدریس در دوره تحصاایالت تکمیلی، اسااتفاده از فرصاات مطالعاتی و تولید علمی تفاوت معناداری می

 شناسد. های اشتاال در دانشگاه، درجه آشنایی با زبان انگلیسی و تولید علمی را میمعناداری بین سال

ستادان  کتابداری و اطالعوری پژو( بهره2012) 3بول و کنان و ویالرد  سات آموزش هش و پدیداری ا س سانی در مؤ ر

های مطالعاتی وری اساااتفاده از فرصاااتترین عامل را در این بهرهدهد  که مهمعالی اساااترالیا را موردبررسااای قرار می

 داند.استادان و توسعه موضوعات پژوهشی می

پردازد رساااانی در چین میهای علمی کتابداری و اطالع( به جنبه دیگر از پژوهش ،بررسااای روش2011) 4چوان وکین

شکالت روش بهبود روش نظام پژوهش علم کتابداری  -1دهد شناختی پژوهش پنج اقدام را ارابه میکه جهت حل م

های اهمیت آموزش روش -3رساااانی های پژوهش علم کتابداری و اطالعتنظیم مفهوم روش -2رساااانی و اطالع

 های مختلف.تأکید بر استفاده یکپارچه پژوهش- 5های تجربی تقویت روش -4رسانیری و اطالعپژوهش علم کتابدا

 اطالعات علم در ممه پژوهشی محورهای بندیدسته و ( به مطالعه شناسایی1395حیدری؛ قنادی نژاد و چینی پرداز)

ارتباطی  دریافتند که موضااوعات ساانتی و مباحث نظری نساابت به موضااوعات فناوری و و دانش شااناساای پرداختند و

 اولویت کمتری دارند .

سیامکی ) صاره و فرج پهلو و  شده در حوزه علم اطالعات و 1393ع شر سی منت سی  انشد( به تحلیل مقاالت فار شنا

مقاالت منتشاارشااده حاکی از پراکندگی پردازند که مطالعه ها میکشااور ازنظر روش پژوهش و ابزار گردآوری داده

 ات و دانش شناسی کشور است.کاررفته در حوزه علم اطالعهای بههای پژوهش و ابزار گردآوری دادهنامتوازن روش

_______________________________________________________________ 
1Rong  
2 Bhardwaj 

3 Boell & Kennan & Willard 

4 Chuan & qin 
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ها آزاد اسالمی منطقه علمی دانشگاه( به بررسی وضعیت تحقیقات اعضای هیئت1388زارعی و فامیل روحانی)

شکالت آن سایی م شنا ضای هیئت پردازندیمدر تولید اطالعات علمی  هاپنج و  شکالت اع علمی را در که م

بندی نمود: الف . مشااکالت پژوهشاای ؛ ب. مشااکالت آموزشاای ؛ مشااکالت منابع و سااه مقوله کلی دسااته

 . داندیمتجهیزات کتابخانه را 

قرار  یموردبررسعلمی دانشگاه فردوسی مشهد  را (وضعیت تولید اطالعات علمی اعضای هیئت1383گنجی) 

صت مطالعاتی که  دهدیم ستفاده از فر سطح تحصیالت، تدریس در دوره تحصیالت تکمیلی، ا و تولید  بین 

گاه، درجه آشاانایی با زبان های اشااتاال در دانشااورابطه معناداری بین سااال . داندیمعلمی تفاوت معناداری 

 . شناسدیمانگلیسی و تولید علمی را 

صااورت پراکنده و نه منسااجم به های صااورت گرفته بههای صااورت گرفته مبین این نکته اساات که پژوهشپژوهش

های  بررسااای نظرات و دیدگاه توان نتیجه گرفت کهطورکلی میبررسااای یک یا چند جنبه از پژوهش پرداختند به

رسااانی نساابت به امر پژوهش خود سااهم اندکی از کارهای صااورت گرفته را به خود اسااتادان علوم کتابداری و اطالع

ست که با بررسی نظرات و دیدگاهاختصاص می ضر بر آن ا ستادان دهد. لذا پژوهش حا طالعات و دانش اعلم های  ا

 به سؤاالت زیر پاس  دهد :شناسی  

 عات و دانش شناسی وجود دارد؟های رشته علم اطالها و موانعی در انجام پژوهشچه آسیب

 اند؟مراهکارهای مقابله و رفع موانع موجود در پژوهش  رشته علم اطالعات و دانش شناسی در ایران کد

 شناسی روش

شااده اساات. در پژوهش کیفی برای تعیین انجام 1ایو با اسااتفاده از رویکرد نظریه زمینه پژوهش حاضاار از نوع  کیفی

( در مورد اندازه نمونه در مطالعات کیفی 1379توان از فرمول مشااخص و واحدی اسااتفاده کرد. پاول)اندازه نمونه نمی

سانی ، راهکتابداری و اطالع ساده  را در این میر سی بیند که گردآوری دادهحل  سا صر ا ها تا زمانی ادامه یابد که عنا

کنند ، ها اضافه نکنند و یا آنچه مطرح میمطالعه به حد اشباع برسند ، یعنی تا زمانی که افراد نمونه ، دیگر چیزی به داده

گیری گلوله برفی یعنی  انتخاب معدود شده نباشد .لذا در مرحله اشباع با توجه به نمونههای گردآوریدر تضاد با دانسته

کننده نوبه خود، تعدادی مشارکتاسب دیگری را برای مطالعه معرفی کنند و این افراد نیز بهتوانند افراد منافرادی که می

شتر درباره تحقیق معرفی می ست که زمینه دیگر را برای گردآوری اطالعات بی سودمند ا سیار  کنند، این روش زمانی ب

شند یا بهگونهتحقیق به شد که افراد مطلع درباره آن پراکنده با شهصوای با شوند رت خو ساس .ای یافت ن لذا  بر این ا

نفراز متخصااصااان علم اطالعات و دانش  13ها عمیق و نیمه ساااختاریافته  با این پژوهش از طریق مصاااحبه های داده

منظور تدوین  عوامل پژوهش در رشته علم اطالعات و دانش شناسی با استفاده از روش شده است. بهشناسی استخراج

عضو بودند  8ریزی علم اطالعات و دانش شناسی که هایی ابتدا  با اعضای کمیته برنامهای، مصاحبهزمینه پردازینظریه

های مختلف)دانشگاه آزاد، های دانشگاهانجام شد  و این گروه افراد دیگری را برای اطالعات بیشتر نظیر مدیران گروه

_______________________________________________________________ 
1 Grounded theory 
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شک ستادان پی صاحبهغیرانتفاعی، پیام نور، علمی و کاربردی(و ا سعی سوت  را معرفی کردند. در انجام م شگر  ها پژوه

ها ها تحلیل مصاحبهداشته با احاطه بر موضوع، ارتباط سؤاالت باهدف مصاحبه را حفظ نماید. پس از گردآوری داده

شااد  و انجام فرایند کدگذاری باز و محوری انجام1تا مرحله اشااباع ، با اتخار روش تحلیل تفساایری اشااتراوس و کوربین

ها و اطالعات به مفاهیم شکسته و خرد شدند و تشکیل مفاهیم بخشی که طی عمل کدگذاری در مرحله نخست ، داده

شااناساای ها آغاز شاادند . در مرحله کدگذاری باز برای آساایبها اساات که در جریان گردآوری دادهاز تحلیل داده

های فرعی به رآیند مرتبط کردن موضااوعمفهوم اسااتخراج شااد و سااپس در کدگذاری محوری که ف 405پژوهش  

بندی شدند و تشکیل مقوالت تر است ، مفاهیم دارای ایده مشترک در سطحی با انتزاع باالتر دستههای اصلیموضوع

بایساات با شاایوه جدیدی به ها در کدگذاری محوری میشااده به مفاهیم و موضااوعهای تجزیهفرعی را دادند و داده

شوند.  شرایط مداخلهیکدیگر مرتبط  شرایط علی پدیده، شامل  گر،راهبردهای کنش/ این کار با بکار بردن یک الگو 

 شده است. انجام امدهایو پکنش متقابل، 

گرها ای و مداخلهگیرند. شاارایط زمینههایی هسااتند که در پاساا  به مقوله مرکزی صااورت میراهبردها کنش

تایج  ای از متایرهای میانجی و واساااط( عوامل)مجموعه یامدها ن خاص و عمومی تأثیرگذار بر راهبردها و پ

  . (2005، 2)کرسولحاصل از اجرای راهبردها هستند 

ها شااکل گرفتند . در مرحله های اصاالی یا تمسااپس ایده مشااترکی میان مقوالت فرعی ایجادشااده اساات که مقوله

مند با صورت نظامها بهشناسی  پژوهش( شناسایی و سایر موضوعای )آسیبی پدیده هستهکدگذاری گزینشی یا انتخاب

شناسی  پژوهش ارابه شد تا روابط متقابل مقوالت را نشان دهد. شوند و سرانجام مدل مفهومی از آسیبآن مرتبط می

ای تضمین اعتبار تماس گرفت و بربرای روایی مصاحبه و تأیید درستی برداشت، پژوهشگر با جامعه موردمطالعه خود 

و نظرات آنان  ها به دلیل تعامل طوالنی با نمونه موردمطالعه، این فرصاات را داشاات تا با مرور و بازنگری به دیدگاهداده

ها از نظرات تکمیلی همکارانی که با رویکرد پژوهش کیفی آشانا بودند و مرور نزدیک شاود. برای ثبات و پایایی داده

                                               ها نشان داده است. ها و تمها در یک جدول جمالت و عبارات، مفاهیم ، مقولهاستفاده شد. برای مصاحبهها مصاحبه

 های پژوهش یافته

 یسازادهیپپس از  نظرانصاحبو جمالت  هامصاحبه بر اساسشناسی پژوهش آسیب های اصلی عواملمقوله

 در قالب کدگذاری باز، محوری، و گزینشی  استخراج و تحلیل شدند. هامصاحبه

تحلیل با نخسااتین مصاااحبه آغاز شااد و به مصاااحبه بعدی منجر شااد . لذا تعامل دابمی میان پژوهشااگر و عمل 

دقیق از و  طرفانهیبپژوهش ، با حفظ موازنه میان عینیت و حساسیت برقرار بود . عینیت برای رسیدن به تفسیر 

و تشااخیص ربط میان مفاهیم  هاداده یمعناهارویدادها ضاارورت دارد و حساااساایت نیز برای درک ظرایف و 

الزم اسااات. در پژوهش کیفی ، عینیت نه به معنای کنترل متایرها، که به معنای آمادگی برای گوش دادن و 

با  هامصااااحبهپژوهش نیز،  (.  در این1391اجازه ساااخن دادن به پاساااخگویان اسااات )اساااتراوس و کوربین،
_______________________________________________________________ 
1Strauss& Corbin  
2 Creswell 
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بگویند و توصاایف کنند . همچنین پس از  دانندیمباز همراه بود تا پاسااخگویان هر چه را مرتبط  ییهاپرسااش

گفته و توصیف  ازآنچه هاآن باتجربهکه بگویند آیا تفسیر ما  شدیمهر مصاحبه ، از پاسخگویان درخواست 

و  هایژگیوو  هامقولهها ،  دردادهو با اساااتفاده از کدگذاری باز ، مفاهیم موجود  نه ایمطابقت دارد  اندکرده

. سپس در کدگذاری محوری مقوله محوری شناسایی گشته و رابطه این مقوله  اندشدهییشناسا هامقولهابعاد 

و تشریح شده است . ( به تصویر کشیده 1فرعی با استفاده از پارادایم استراوس و کوربین) شکل  یهامقولهبا 

 هاآنو ابعاد  هایژگیوو  آمدهدستبه یهامقولهدر کدگذاری گزینشی روایتی منسجم با استفاده از  تیدرنها

 است . شدهارابه
 
 

 هابندی مصاحبه. کدگذاری باز و مقوله۱جدول                                                    
 جمالت مفاهیم)کدهای باز( فرعی یهامقوله )تم(های اصلی مقوله ویژگی 

شی
ژوه
نابع پ
م

 

تأثیر پایان
نامه

ط علی(
ها)شرای

 

 

نامه شود که در پایاننامه استخراج میمقاالت از پایان نامه بانام استادان نگرانی دانشجو از چاپ مقاله/ چاپ مقاالت پایان  درگیر کردن دانشجویان

ندارند ولی متأسفانه  هم استادان همکاری و دلسوزی

 ها چاپ شود.باید مقاالت به نام آن

 استخراج مقاله از 

 هانامهپایان
 

نامه دانشجو ها اکثر تولید علم مربوط به پایاندر دانشگاه ها در غنای رشتهنامهای/ جایگاه پایاننامهها / تاثیرمقاالت پایاننامهافزایش  مقاالت مستخرج از پایان

نامه استخراج جالب که این مقاالت از پایاناست و 

 شود.می

ط علی(
تولید مقاله)شرای

 

 

 افزایش کمی مقاالت       
 

پژوهشی داخلی در این -تعداد نشریات علمی ناشران و مجالت علمی/ ملزوم بودن تولید مقاله/ اهمیت  تولید مقاله

حوزه زیاد شده و هم مشارکت اعضای 

المللی رشد ها در نشریات بینعلمی دانشگاههیئت

 چشمگیری داشته است. 

 

 جایگاه مقاالت  

ایراد اساسی در این میان نگاه کم،ی به تولید مقاله لیکن  های  نویسنده مستقل/ نگارش مقاالت توسط دانشجویان  عدم رفع نیاز از تولید مقاله/ کمبود  مقاله

های ای و انجام پژوهشبوده و کمتر نیاز جامعه حرفه

با عمق بیشتر که مشکالت جاری حوزه را هدف 

 قرار داده باشند مدنظر بوده است.

کند و با مقاالت دانشجو استاد خودش تحقیق نمی ارتقاء رتبه دانشگاه با تولید مقاله /  امتیازآوری مقاالت برای استاد ترفیع رتبه 

دانند اما است و دولت و دانشگاه هم این را می

وقتی نام استاد من روی مقاله است برای  دیگویم

 آورد.دانشکده و دانشگاه امتیاز می

 گیرایی  مقاالت 

 

یک مقاله باکیفیت و علمی  بنویسد و تعقیرات  ابتکار و خالقیت در مقاله/ ایجاد تاییرات اساسی افزایی در مقاالت/ اولویت کیفیت مقاله/دانش

ماهوی انجام داده باشدمثال موضوع خاص مطرح 

 کنید  به لحاظ کیفی که باعث تعقیرات باشد.
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 جمالت مفاهیم)کدهای باز( فرعی یهامقوله )تم(های اصلی مقوله ویژگی 

ت )شرایط علی(
 اثربخشی مقاال

 

مقاله، داشتن مقاله به لحاظ کم مهم است ولی مقاله  گیری از مقاالتتأثیر تولید مقاله در اعتبار/ ارزشمندی مقاالت چند نویسنده /ایده  مقاالت یرگذاریتأث

واقعاً ارزشمند است که بتواند تأثیرگذار باشد و 

 .تعقیرات مثبت انجام بدهد

ت)شرایط علی(
نظام انتشارا

 

 

وجود   /هاکتابنگارش امالیی و مفهومی/ الکترونیکی شدن  /هاکتابموضوعات  نشر کتاب

 هاکتابفهرست موضوعی در 

موضوع بارها توسط افراد مختلف منتشرشده است 

 یا یک کتاب توسط دو ناشر منتشرشده است.

المللی در حوزه کتاب تعداد کمی از انتشارات بین المللیالمللی/ کمبوداتشارات بینمشارکت استادان در نشریات بین المللیانتشارات بین

 داریم.

های زیادی بنام کتابداری در چاپار و کتابدار و کتاب هابازی/ جزوه سازی کتابها/ کتاب سازی/ پارتیاستفاده عملی کتاب بازار انتشارات

ها هیچ استفاده شود که اینجاهای دیگر منتشر می

خواند و نه کسی ها را میعملی ندارند و نه کسی آن

 آید.میعنوان منابع دهد و نه بهدرس می

ش
ق دان
خل

 

ش)شرایط علی(
تولید دان

 

 

ایم و این نکته در تولید دانش افزایش روبه رشد داشته توجه بودن تولید دانش/ شناخت نیازهای جامعه در تولید دانش افزایش کمی تولید دانش / قابل گستردگی تولید دانش

 مثبتی است.

 جایگاه  تولید دانش
 

متأسفانه تولید دانش ما زیاد است اما اثربخشی آن  المللیرشته / موفقیت کتابداران ایرانی در مقاالت و مجالت بینمناسب بودن تولید دانش در 

خیلی کمتر است شاید در کشور طبق آمارها که 

در نشریات  شنیدیم بیشترین مقاالت آی اس آی

 المللی شاهد هستیم .معتبر بین

نکته اصلی عدم همخوانی دانش تولیدشده و با  تولید دانش واقعی / انطباق  دانش تولیدشده با نیازهای رشته  تولید دانش رفع نیاز واقعی

 نیازهای رشته است..

 

 در تولید دانش روزآمدی و نوآوری 
 

های های خارجی / استفاده از ایدهروزآمدی تولید دانش / تسلط استادان به زبان

 نوآورانه/اثربخشی تولید دانش 
 

آوریم و بر اساس علم ما علم روز را به دست می

ها کنیم اما عمق این دانشروز هم تولید دانش می

کنیم  مهم است و این دانشی که تولید می

ها و و در کتاب صورت عمیق گرفته باشیمبه

ها را منتشر ها پژوهشی اینمقاالت  و در گزارش

کنیم و باید شاهد اثربخشی این تولید دانش در 

 صنعت توی جامعه باشیم.

همه تولید دانش راداریم اما پیشرفت چطور ما این توجه به کیفیت تولید دانش / تفاوت تولید دانش با تولید مقاله کیفیت تولید دانش

تبدیل دانش به فناوری و تبدیل آن به ثروت  صنعتی

خیلی کمتر از آنجایی است که تولید دانششان کمتر 

 است.

 هایضعف و توان مهارت

 پژوهشی

توانایی در نمایش ضعف دانشجویان/ عدم آشنایی با روند انجام کار/ ضعف دانشگاهی / عدم 

 اولویت پژوهشی

ما ضعف اکادمیک  مشکلترین مهم

التحصیالن رشته است مثالً من در مجالت فارغ

ام که نویسنده نتوانسته است علمی و پژوهشی دیده

 ها را الهم تشخیص دهد.گیریانواع نمونه
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 جمالت مفاهیم)کدهای باز( فرعی یهامقوله )تم(های اصلی مقوله ویژگی 

اای
ساناااا
ااااااا
ل انا
ماااااا
ااااوا
عاااا

 

 

ش
چال

یها
 

انسانی)مداخله
گر(
 

 

 

 عدم روحیه کار پژوهش
 

عدم  /های مطالعاتیعدم فرصت/عدم همکاری پاسخگویان   /کمترین تالش از استاد راهنما 

ترجیح دانشجویان به آموزش محوری/ جدی نگرفتن کار  /علمیاستقبال اعضای هیئت

 گرایش دانشجویان به آموزش محوری/نامهپایان

دانند حاصل نبودن روحیه کار برای اینکه نمی

 تحقیقشان کجا کاربرد دارد.

عدم همکاری پاسخگویان به دلیل فقر فرهنگی  

حاکم در جامعه در خصوص کار تحقیقیات  

 دانشگاهی 

تأثیرگذاری انگیزشی استادان /انگیزه  /دوری از روح اصلی تحقیق /ضعف انگیزش دانشجو ضعف انگیزش

 انگیزگی پژوهشگرشخصی/انگیزه رفع تکلیف/بی

ندارد و در  ارتباط دوسویه بین سنت و دانشگاه وجود

قالب این ارتباط پژوهش محمل بر حل مشگل 

های شود حمایتنیست  و همین امر باعث می

انگیزه مالی و معنوی کم باشد و پژوهشگران بی

  .باشند

ونی
ل بیر
عوام

 

          

زمان
ت 
دیری
دم م
ع

 

خله
)مدا

 گر(

دکترا/ عدم آگاهی  از زمان و منابع عدم شناخت و آشنایی کافی/ شاغل بودن دانشجویان  محدودیت زمان پژوهش

 محدود/ کمبود وقت اساتید

کمبود وقت اساتید است مدیریت دانشجو 

شود تعداد زیادی طرف که باعث میازیک

دانشجو بگیریم و استاد تعداد زیاد دانشجو داشته باشد 

 نامه را براش دشوار کند.و مطالعه پایان

بحران مالی)مداخله
گر(
 

 

 منابع مالیمحدودیت 
 

های کمبود پژوهانه/ عدم کافی بودن منابع مالی/ عدم استقبال صنعت و جامعه از طرح

های مالی/ عدم توجیه مالی /کاهش پتانسیل جذب بودجه/ پژوهشی/محدودیت  حمایت

 پرزحمت بودن پژوهش/ درآمد ساز تر بودن آموزش محوری

معموالً محدودیت منابع مالی دانشگاه سبب 

های پژوهشی از پژوهش یا طرحشود می

 حمایت نشود.

های آموزشی پتانسیل جذب این بودجه در گروه

علم اطالعات و دانش شناسی به لحاظ تعریف و 

 های کاربردی بسیار ضعیف است.تدوین پروژه

ش پژوهشی محوری
عدم پذیر

 

)مداخله
گر(
 

 

پژوهش/ اندکی تحقیقات/ عدم همکاری دانشگاه  حمایت دانشگاه / ندادن بهای الزم بهعدم ضعف حمایت دانشگاه

 نامهدر پایان

تواند تعویض کند و سیستم آموزشی ما نمی

تر شود و توسعه تجهیزات و حمایت مالی گسترده

و روزآمد شود و دانشجویان دکترا به فرصت 

 مطالعاتی فرستاده شوند. 

محوری/ تأکید وزارت علوم بر آموزشی پژوهشی/ التحصیالن پژوهش نزول استخدام فارغ سیاست کالن آموزشی

 بعدم فرصت پژوهش محوری در پیام نور/ آموزش مکمل پژوهش/ مافول ماندن پژوهش

وزاتخانه تأکید آموزشی و پژوهشی دارند و این به 

 گردد.گذاری کالن آموزشی برمیسیاست
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۱۱7 

 

 جمالت مفاهیم)کدهای باز( فرعی یهامقوله )تم(های اصلی مقوله ویژگی 

های تحقیق نامناسب/تفاوت تحقیق با نوشته/ تأکید بر روشآسان پنداری رویکرد پژوهشی/  شناختی پژوهشنگری  به روشسطحی

های نامناسب/ عدم استحکام کارگیری آمار / گردآوری دادههای کمی/ بهپژوهش

شناختی/ عدم آموزش روش تحقیق کیفی/ ضعف بیان مسئله/ نظری/عدم استحکام روش

ماری سطحی / عدم اهمیت شناخت مسئله/ تأثیر شناخت مسئله در تحقیقات علمی/ تحلیل آ

 گرا/ عدم استناددهی/ متفاوتی روش آموزشی پژوهشرویکرد عمل

عمدتاً پژوهش باکیفیت و با مختصات یک 

شود گاهی موضوعات پژوهش واقعی انجام نمی

های مناسب گردآوری ها و گاهی داده، روش

 .شودنمی

شده چون متدولوژی تحقیق که به ما گفته

کمی انگشت متدولوژی کمی است و روی 

 گذاشته است.

ونی
ل در
عوام

 

                                    
ف ساختار پژوهشی

ضع
 

                                                             
         

)مداخله
گر(
 

 

گرایش به موضوعات نامه/ عدم توجه به پیشنهادات تحقیق/ اهمیت موضوع پایان عدم توجه  به موضوعات اساسی

الوصول/ نبودن موضوع معلوم/ پراکندگی موضوعات پژوهش/ موضوعات سهل

نامناسب/ تکرار موضوعات پژوهشی/ عدم موضوعات بکر/ عدم واقف پژوهشگر به 

 ها و تهدیدها/ عدم استعالم از ایرانداکهای اجتماعی/ عدم واقف به فرصتآسیب

حرفه مافول  رو بسیاری از مسابل مبتالبه درازاین

شده و گرایش بیشتر به سمت موضوعات واقع

 الوصول است.سهل

مشکالت عمده ما  در این زمینه هدفمند نبودن 

پژوهش ، سطحی بودن رویکرد پژوهشی ، تکرار 

موضوعات پژوهشی و احتماالً برخی اشتباهات 

 باشد.شناختی  میروش

تعهد گریزی
 

)مداخله
گر(     
 

ها/ نامهها/ خریدوفروش پایاننامهسرقت علمی/ سفارشی شدن مقاالت/ ساختگی بودن پایان های غیراخالقیروش

 عدم تدریس اخالق پژوهشی

صورت سرسری و یا پر ها بهپر کردن پرسشنامه

کردن حتی توسط خود محقق که به این پدیده 

 گویند .پختن اطالعات می

ت
خالقی
وانع 
م

 

مسئله
سازی
 

    
)مداخله

گر(
 

 

های با ای و انجام پژوهشکمتر نیاز جامعه حرفه شناسایی جاهای خالی/ عدم حل مسابل و مشکالت فقدان مسئله یابی

عمق بیشتر که مشکالت جاری حوزه را هدف 

 قرار داده باشند مدنظر بوده است.

تقلیدپذیری
 

                      
)مداخله

گر(
 

عدم  /نامه دکتریعدم ایده جدید در پایان/ روزمرگی پژوهش /تحقیقاتشبیه بودن  مشکل نوآوری در پژوهش

 فقدان پژوهش کنکاشی/ عدم پژوهش جهت گسترش مرز دانش / روزآمدی

وجود دارد و  مشکلشناسی نیز در حوزه روش

رشته، شهر به بهصورت تولید انبوه ، رشتهگاهی به

 ها شبیه هستند.شهر شبیه هم هستند و یافته

شود کمی است یم مقاالت که تولید میسیل عظ

البته بد نیست که این کمیت درنهایت به کیفیت 

دهی شود و مقاالت منجر شود و این امر باید سازمان

 دارای  نوآوری  و جنبه کاربردی باشد.
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 جمالت مفاهیم)کدهای باز( فرعی یهامقوله )تم(های اصلی مقوله ویژگی 

عدم برنامه
ریزی راهبردی)مداخله

گر(
 

 

اما اگر نقشه جامع داشته باشیم در ارتباط با این حوزه و  کار پژوهشعدم نقشه جامع برای پژوهش/ مشخص نبودن  فقدان  طرح و برنامه

در ارتباط با این حوزه  مسابل و مشکالت در جامعه

فکر وقت افراد خوشدرک کرده باشیم آن

این دو تا  را ربط دهد و   خواهد،کارآمد را می

های مفقوده را چگونه درواقع تعیین کند و حلقه

برساند و این انجام خواهد متصل کند و به یکجایی 

 پژوهشگران رشته در آن نقشه جامع نشد تا تمام

 . همگام داشته باشند همفکری و همکاری و

ب
آسی

سی
ش شنا

 و دان
ت
العا
م اط
ش عل
ژوه
سی پ
شنا

ی(
رکز
ده م
)پدی

 

)
ی( 
رکز
وله م
مق

 

های های  اداری اجرایی / آسیبهای مالی و اقتصادی /گرهمشکالت امکاناتی /مضیقه های پژوهشی آفت

 شناسی فرهنگی اجتماعی/ ضعف روش

های اجتماعی و فرهنگی و شناخت آسیب

های ها ، توجه به بنیانحل برای آنداشتن راه

های اجتماعی و راه تقویت فرهنگی و زیرساخت

.وقتی بنیادهای ها . راهکار هستند این زیرساخت

اجتماعی در یک نظام اجتماعی فروبریزد و افراد نیاز 

ها و افراد آن به باور نخواهند داشت اصوالً  کتابخانه

کنند بستری برای فعالیت رشته و حرفه که کار می

  نخواهند داشت.

           
    

دی
ودمن
س

 

 

کاربر د پذیری
 

)راهبردها(
 

 هایافتهسازی  کارگیری و پیادهبه
 

های دیگران / ها از نتایج / اشاره به یافتهاستفاده از تحقیقات در ساختار اجرایی / استفاده سازمان

 هاشباهت یافته

مشکل، ساختار اجرایی کشور در استفاده از نتایج 

تحقیقات علمی است که له پژوهش بهای الزم 

 قابل نیست

 هاکاربردی کردن پژوهش

 

ها/ نامهها/ عدم استفاده از نتایج/ گورستان پایانها/ کاربردی بودن یافتهمحل کاربرد پژوهش

کافی  ییآشنامأموریت مداری پژوهش/ مشتری مداری پژوهش/ ایجاد شناخت و 

 مسئوالن

ها کاربردی باشد و در عمل بتوان های  پژوهشیافته

ها در فرایند کاری مثل نیاز شناسی ، از آن

دهی و ارابه خدمات و سازی ، سازمانعهمجمو

 مدیریت استفاده کرد..

تجاری
سازی
 

)راهبردها(
 

 

فارغ از نیازهای جاری جامعه/ ارتباط صنعت و دانشگاه/پیوند سیستماتیک بین دانشگاه و جامعه/  جامعه گسترش رابطه دانشگاه  و

 دفتر ارتباط با صنعت و جامعه ارتباط ببن سنت و دانشگاه/آگاهی متقابل جامعه و حرفه/ ایجاد

ها با نیازهای ارتباط با صنعت و پیوند یافتن پژوهش

 های مختلف.سازمان

شود و از طرف پژوهش برای حل مسئله انجام نمی

خبر هستند دیگر جامعه و حرفه هستند که اغلب بی

 و ارتباط دوسویه بین سنت و دانشگاه وجود ندارد.

 ها / بازاریابی پژوهشی جذب حمایت سازمان هادرآمدزایی پژوهش

 

توانیم به سمت حتی ها را مینامهخیلی از این پایان

سازی ببریم و این جز از مسیر شناسایی تجاری

نیازهای واقعی و یافتن مسابل مبتالبه سرانجام نخواهد 

 رسید.
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۱۱۹ 

 

 جمالت مفاهیم)کدهای باز( فرعی یهامقوله )تم(های اصلی مقوله ویژگی 

 
کرد
 عمل
ش
افزای

 

 

ش 
ارزیابی پژوه

 

)راهبردها(
 

 هاارزیابی پژوهش
 

ها / ارتقاء کیفیت کافی در عدم تکراری بودن/ ارزیابی پژوهش توسط کارگروه کنترل

 شناختی/ دقت کافی در تصویب پروپوزالروش

ها نامهزمان تصویب پروپوزال یا طرح پیشنهادی پایان

شود و کنترل کافی در دقت کافی نمی

نامه خصوص تکراری بودن این نوع پایان

 شود.نمی

ک مرجع مثل کتابخانه ملی یا ها در ینامهپایان

های مانند انجمن کتابداری هم ارزیابی کارگروه

 شود.

ها در تصویب پروپوزال/ انتقاد پسند بودن داورها/ ها / پررنگ شدن داوریجدیت در داوری داوری پژوهش

 حمایت مادی و معنوی از داورها

تیمهای پژوهش بر این باشد که چه کسی از ما بیشتر 

 ها استفاده کنیم راهکار است.کند و برای داوریانتقاد 

ردها
)راهب
یی 
کار آ
بود 
به

 

تحقیق در مبانی نظری / توجه به محورهای پژوهشی/ آموزش جهت ارتقاء کیفیت روش   ارتقاء کیفیت پژوهش

گرایی برای انجام های تحقیق / حذف مدرکتحقیق / موضوعات مناسب / افزایش طرح

 نامه / ایجاد کمیته پژوهش/ کیفی شدن پژوهش پایان

ما تعداد کمی دانشجویان کمی داریم که بخواهند 

های رشته د و به گسترش نظریهروی مبانی کار کنن

های تحقیقاتی (ارابه طرحIV:3 ,PCL بپردازند.)

 مستقل توسط استادان.

بهبود کار آیی )راهبردها(
 

بینی  / اشتراک مساعی پژوهشگران رشته/ عدم تکرار اشتباهات / تعیین اصول اندیشی و واقعهم همکاری و تعاون

 ایجاد تعاون و همکاری در سطوح مختلفاخالقی و معنوی / همفکری و همکاری/ 

داشتن روحیه تعاون و همکاری شرط اصلی 

ای اگر برای مشکالت موجود چاره است.

تدریج رو به افول خواهد نینداشیم رشته ما به

گذاشت و دیگر تأثیری در فرایند توسعه جامعه ایران 

بینی نخواهد داشت. به همین دلیل باهم اندیشی  و واقع

 های برای مشکالت موجود بیابیم.حلراه

رایی
ل اج
عوام

 

 

  
ت اجرایی شدن

قابلی
 

    
)پیامدها(
 

ای/ رشتههای میاننامه بهتر از نبودن/ تأثیر همایشتوجه استاد و دانشجو به تأثیر تحقیق / نگارش پایان هااجرا پژوهش

 هاتقاضامحوری پژوهشها جویی /عزم بر اجرا/ عملیاتی شدن پژوهشتوجه به اصل صرفه

ها نبود تقاضا است کنم در حوزه پژوهشفکر می

و بر مبنای تقاضا نیست و در حال انتزاعی عملیاتی 

 ماند.های کتابخانه  میشود و در قفسهنمی

بومی
گرایی 
 

)پیامدها(
 

ها با نیازهای جامعه / پاسخگوی نیاز موضوعها با نیازها/ارتباط گرا/ همخوانی پژوهشنگاه عمل پاسخگویی به نیازهای پژوهشی جامعه

 های جامعه/اعتقاد به پژوهش ملتیگیری تحقیقات با چالشبه عمل/  جهت

 

دومین قلمرو پژوهش است اگر ما تحقیقات در 

های اساسی جامعه انجام راستای پاس  چالش

 بدهیم.

 

های علمی مشاوره اطالعاتی در جامعه/ یادگیری مستمر / اعتقاد به دانایی/ استفاده جامعه از یافته اطالعاتیمشاوره 

 استادان 

عنوان ها در فرایند کاری جامعه بهادغام آموزش

مشاوره اطالعاتی که بتواند نیازهای اطالعاتی و 

 نیازهای جامعه را بشناسد..
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 جمالت مفاهیم)کدهای باز( فرعی یهامقوله )تم(های اصلی مقوله ویژگی 

آیی
کار 
خود
سعه 
تو

توانمندی مشاوره اطالعاتی  
 

)پیامدها(
 

 ارتقاء پژوهش
 

ای/ نامهای / عدم وابستگی استادان به مقاالت پایانبا پژوهش/ ارتقاء و اعتبار حرفهتقویت انگیزه 

 ساالریاهمیت به شایسته

رسد طیف وسیعی از اساتید در این حوزه به نظر می

نامه های خود را یا در قالب پایانعمده پژوهش

کنند و یا اینکه انگیزه شخصی دانشجویان ارابه می

ای( منجر به انجام یا کسب اعتبار حرفه )اعم از ارتقا و

 گردد.کار علمی و ارابه مقاله می

ش 
توانمندسازی  پژوه

 

)پیامدها(
 

ای/ موفقیت در بعد های ملی و منطقههای آموزشی / برگزاری همایشبرگزاری کارگاه افزایی پژوهشیتوان

 افزایی ارزیابان و داوران افزایی استادان راهنما و مشاور/توانپژوهشی/توان

تر برنامه آموزش خود اساتید است اساتیدی که مهم

کنند و به دانش اساتید خیلی کالس را اجرا می

ط  و اجرای که با پژوهش و مربوط است و به تسل

ها داشته توانند  قبل از ردهمحتوی اطالعاتی که می

 باشند .

جی
زسن
نیا

 

جی نیاز 
زسن
 نیا

مسئله یابی
 

)زمینه
ای(

 

های عمیق /  گسترش مرز دانش / حرکت کنکاشی پژوهش / مسئله پردازی / پر پژوهش حل مسئله

 توجه به محورهای پژوهشی / توجه به مسابل بومی / /پژوهشی یخألهاکردن 

و گسترش مرز دانش، و با  مشکلپژوهش برای 

ایجاد حرکت کنکاشی جدید و استحکام رشته 

خواهید جاهای خالی تحقیق را پرکنید می باشد شما

ولی وقتی ندانید جاهای پرشده چیست و جاهای 

 خالی چیست؟

های ما حاکم نامهایانساز بر پنگاه مسئله یاب و نه مسئله

نگردد کماکان ما در یک دور تسلسل باطل قرار 

 .گیریممی

ش استادان 
نق

 

)زمینه
ای(
 

کلیدی بودن نقش استادان / پشتیبان و همراه دانشجویان/ تخصص اساتید راهنما در هدایت  هدایتگری استاد

های نوین/ هدایت ارابه ایده ها / تسلط استادان به راهنمایی / مساعدت  پژوهشگر درنامهپایان

 پژوهشگران به مجالت/ مشاور و پشتیبان در نوآوری

در حوزه پژوهش ،استادان  باید روش پژوهش را 

بداند هم خود بتواند دانشجو را هدایت کند در 

تدریس و پژوهش کند و در پژوهش تدریس 

 کند.

تناسب تخصص اساتید راهنما ها بهنامههدایت پایان

 باشد.

های استادان که  آمار را بخش مهم دیگر به  دانایی تسلط  استادان به آمار/ دانایی درروش پژوهش  پژوهشی دانش

 خوب بلد نیستند

در حوزه پژوهش ، باید روش پژوهش را بداند 

 هم خود بتواند دانشجو را هدایت کند.

تفکر انتقادی و امروزه صحبت از تفکر خالق و  رهن پویا و خالق  روحیه پرسشگری

 ها دوسویه و چند سویه است.رده

بستر پژوهشی 
 

)زمینه
ای(
 

کمیته پژوهش/ تقویت انگیزه پژوهش / حمایت و پشتیبانی / تقدیر و تشویق/ فراهم نمودن  سازی زمینه

 امکانات /لزوم آموزش پژوهش /تأمین منابع مناسب 

 

 کنم.من دانشجو را به نوشتن مقاله تشویق می

کمی را کاهش دهیم و دانشجو کمتر و استاد  جنبه

ها بهتر و این نیاز به امکانات و منابع مالی دارد که دانشگاه

 .حمایت کنند

شناسی پژوهش در رشته علم اطالعات و دانش شناسی شرایط علی  آسیب شودیمچنانچه در جدول مشاهده  

ها، تولید مقاله،اثربخشااای مقاالت ،و نظام نامههای اصااالی تولید دانش ، تأثیر پایانمفهوم و پنج مقوله 89با 
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 3وم و مفه 17مقوله فرعی و نظام انتشارات با  5مفهوم و  32انتشارات هستند که تولید دانش ازنظر متخصصان 

مقوله  2مقوله فرعی و اثربخشااای مقاالت با  3مقوله فرعی و تولید مقاله با  2با  هانامهانیپامقوله فرعی و تأثیر 

های اصااالی بساااتر پژوهشااای با مقوله فرعی مقوله 3مفهوم در   34ای :شاااامل فرعی هساااتند و شااارایط زمینه

پژوهشی و روحیه پرسشگری و تگری استاد ، دانشهای فرعی هدایسازی و نقش استادان که شامل مقولهزمینه

 9مقوله فرعی و  13مفهوم و  134گرها با مقوله اصاالی مساائله یابی با مقوله فرعی حل مساائله اساات و مداخله

های انساااانی ، عدم مدیریت زمانی، بحران مالی ، عدم پذیرش پژوهش محوری،ضاااعف مقوله اصااالی چالش

له بهسااااختار پژوهشااای، تعهد گریزی،مسااائ یدپذیری، عدم برنامه راهبردی  گر عنوان مداخلهساااازی، تقل

مفهوم  114شده است. راهبردها با ها استخراجپژوهش علم اطالعات و دانش شناسی از مصاحبه یشناسبیآس

صلی کاربردپذیری،تجاری 4مقوله فرعی و  8و  صورت راهبردهای سازی، ارزیابی و بهبود کار آیی بهمقوله ا

 3مقوله فرعی و 5مفهوم و  26بندی شاادند و پیامدها با ها دسااتهشااناساای  پژوهش در مصاااحبهساایبمؤثر در آ

شدن، بومی صلی قابلیت اجرایی  شی  پیامدهای مدل  مقوله ا شاوره اطالعاتی و پژوه سگرایی،  م سبیآ   یشنا

ی هسااتند که بر شااود، شاارایط علی، عواملمشاااهده می 1طور که در شااکل کنند. همانپژوهش را تکمیل می

 گذارند.مقوله مرکزی تأثیر می

 
 
 

 

 

 
 

 
 (2005)کرسول ، سازی داده بنیاد از کدگذاری باز تا الگوی کدگذاری محوری : کدگذاری نظریه1شکل

شده است در نشان داده 2صورت الگوی مفهومی شکل پژوهش به یشناسبیآسهای اصلی روابط بین مقوله
 دهد.ها را نشان میشناسی پژوهش  و روابط بین مقولهها فرایند آسیبجهت پیکان2شکل 
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 شناسی پژوهش علم اطالعات و دانش شناسی. مدل مفهومی آسیب2شکل                                        
 گیرینتیجه

سیاری از  سی مانند ب شنا شته علم اطالعات و دانش  شتهر ست که  یهار سابلی مواجه ا شکالت و م علمی، با م

شته  هاآنبرای رفع  سی ر سا سابل و مشکالت ا ست و تا زمانی که م سانیاز به تفکر، مطالعه و پژوهش ا  ییشنا

که در  یامساائلهنشااوند، صاارف هزینه و زمان جهت انجام پژوهش ، اتالف منابع انسااانی و مادی خواهد بود . 

که در حوزه  ییهاپژوهشاز  یاعمدهاین میان باید به آن توجه داشاات این اساات که در حال حاضاار ، بخش 

صورت  سی  شنا شماری از  ییاز کارا،  رندیگیمعلم اطالعات و دانش  ستند .   یهاپژوهشالزم برخوردار نی

 رکرانیشاااجامعه نیسااتند. این حوزه فاقد اثربخشاای الزم بوده و متناسااب با نیازها ، و حل مسااابل و مشااکالت 

 تواندیمدر پژوهش ،و موضوعات تکراری ،  هانهیزماست که همپوشانی موضوعی و محتوایی و اشباع برخی 

تازه در آثار خود باشاااد .  یهاروشو  هادهیاجویان تحصااایالت تکمیلی در ارابه بیانگر عدم توانایی دانشااا

رو به فزونی گذارده اساات ، میزان  هانامهانیپااز  شاادهاسااتخراج یهامقالهانتشااار  نکهیباوجودا،  گریدانیببه

وجه به اهمیت پژوهش با ت (.1388نیست )فتاحی، توجهقابلدر تولید دانش نو  هانامهانیپاخالقیت و مشارکت 

صرف انجام آن  نهیو هز شته  توانندیم  هاپژوهشکه این  یریتأثو  شودیمو زمان زیادی که  بر روند غنای ر

 امری ضروری است .  هاپژوهشبه  ترقیدقداشته باشند ، نگاه 

ترین مشکالت پژوهشی به شمار های مالی و عوامل دیگر از مهمداشتن نیروی انسانی متخصص و محدودیت

طور دقیق و مناساااب تعیین شاااود، امکان بیشاااتری را برای انجام آیند. اگر عوامل موجود در پژوهش بهمی

کارآمدتر استفاده خواهد  صورت مؤثرتر وها بهکند و درنتیجه از نتایج پژوهشهای مطلوب فراهم میپژوهش

شناسی پژوهش در رشته علم اطالعات و دانش شناسی همچنین درصدد شد.پژوهش حاضر در راستای آسیب

های اصلی مسئله یابی که مقوله شده است.در الگوی مفهومی مقولهشناسایی عوامل آسیب ساز پژوهش  انجام

پژوهشاای و روحیه پرسااشااگری را اسااتادان ،دانش های هدایتگریحل مساائله و مقوله نقش اسااتادان که مقوله

ای زمینه طیبه شراسازی که در صورت عدم امکان  ،  دربرمی گیرد و مقوله بستر پژوهشی با مقوله فرعی زمینه

سازی پژوهش را فراهم می سیب  ستر الزم برای آ س  به و ب ساس دیدگاه  سؤالکند . در پا اول پژوهش بر ا
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سئله در پژوهش است که پایه و ترین عامل زمینهشوندگان ،مهممصاحبه ساز عامل ضرورت حل م ای آسیب 

ست که  سابل بومی جامعه ا ستلزم توجه به م ست که م سابل جامعه ا ست. پژوهش برای حل م ساس  عوامل ا ا

ر پژوهش مسئله یابی شود  و برای پاس  به مسئله ، به ( در تحقیقات کتابداری دریافت که ابتدا د1378دیانی )

طور اخص و گردآوری اطالعات پرداخته شود  و سرانجام چیزی مناسب استفاده به جامعه علمی کتابداری به

های گسااتردگی طور اعم ارابه شااود.و همچنین در این الگو مقوله اصاالی  تولید دانش با مقولهجامعه علمی به

یگاه  تولید دانش، تولید دانش در رفع نیاز واقعی ، روزآمدی و نوآوری ، کیفیت تولید دانش تولید دانش ، جا

المللی  و بازار انتشااارات و تأثیر های فرعی نشاار کتاب و انتشااارات بینو مقوله اصاالی نظام انتشااارات با مقوله

ها و همچنین مقوله تولید مقاله با نامهانهای درگیر کردن دانشاجویان، اساتخراج مقاله از پایها با مقولهنامهپایان

شی مقاالت  های فرعیمقوله افزایش کمی مقاالت ، جایگاه  مقاله،ترفیع رتبه،چگونگی مقاالت و مقوله اثربخ

صاحبه ساس نظر م ستند که در میان این بر ا شوندگان شامل تأثیرگذاری مقاالت عوامل مؤثر بر امر پژوهش ه

که فتاحی طوریشود بهترین عوامل مؤثر است که سبب آسیب میها از مهمنامهپایان عوامل  استخراج مقاله از

ها را نیز تأکید داشاااتند و بر اسااااس نظرات نامه( بر مقوله اساااتخراج مقاله از پایان1393؛بگلو وآخشااایک )

اه شاااوندگان افزایش مقاالت به دلیل افزایش دانشاااجویان تحصااایالت تکمیلی اسااات و از دیدگمصااااحبه

ای دانشجویان بسیار باال است و اساتید تمایل دارند که مقاالت نامههای پایانشوندگان ،تعداد پژوهشمصاحبه

ها بانام آنان هم ثبت شود  و عالقه و تمایلی برای تمام شدن پژوهش  به نام فرد دانشجو نامهاستخراجی از پایان

اری پژوهشی مطرح کردند که برخی از اساتید راهنما  شوندگان در خصوص همکرا ندارند . برخی از مصاحبه

کنند ای دارند ولی طبق تعهدات خود عمل نمینامهبه دلیل ارتقاء مرتبه علمی نیاز به مقاالت اسااتخراجی پایان

افتد از طرفی افزایش مقاالت باکیفیت آن رابطه معکوساای دارد و بار مساائولیت پژوهش به عهده دانشااجو می

( هم سااویی 1395زاده و همکاران)یفیت کلی مقاالت مطلوب نیساات و این با تحقیقات حساانکه کطوریبه

که تعداد مقاالت هدف نهایی نیسااات بلکه هدف دارا بودن مقاالت باکیفیتی اسااات که ازنظر دارد. درحالی

الت گونه مقامحتوا ساابب گسااترش واقعی مرزهای دانش و توسااعه علم در رشااته گردد، در ارابه محتوی این

نامه است . های مطرح درزمینه مسئله و موضوع تخصصی پایانآنچه موردتوجه است پرداختن به مبانی و نظریه

های مطرح و مرتبط با موضوع موردپژوهش یکی از نکاتی است که موجب تأکید بر مبانی نظری و ارابه نظریه

های علوم انسااانی و اجتماعی در حوزه ها و نیز ارتباط دانش جدید بادانش کهنغنی شاادن و اسااتحکام مقاله

ساس دیدگاه1393شود ) فتاحی ؛ بگلو و آخشیک ،می صاحبه(. و همچنین بر ا شوندگان ،تولید دانش های م

سوب می شگاه منبع و مرجع تولید دانش مح صعودی دارد و دان شد  صنعت ر ستی جامعه و  شود، بنابراین بای

مراجعه کنند. رشاااته علم اطالعات و دانش شاااناسااای از این امر  های تحقیقاتی خود به آنبرای اجرای طرح

شگاه به ست . مراجعه به دان ستثنی نی سازمانها و فعالیتمنظور اجرای طرحم شی از طرف  ها وجود های پژوه

ید دانش در رشاااته علم ها  اساااتفاده نمیهای اجرایی از این پژوهشندارد  و بخش کنند. علیرغم اینکه تول

دانش شااناساای  توسااعه خوبی دارد،  ولی از کیفیت الزم در تولید دانش نیز برخوردار نیساات.  از اطالعات و 
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ست . شته ا شد دا شارات  همچنان ر ستای   طرفی انت شرفی 2007)1پژوهش اوکوال یهاافتهیاین یافته در را (،  ا

ودن موضاااوعااات ( اساااات. تکراری ب1392) 4(،امرایی و همکاااران1390)3رادار( ،1389)2ریزی و همکاااران

رفع  منظوربهو مترجمان فعال در حوزه  مؤلفاناساات که  نیاز به توجه بیشااتری دارد که  ییهامقولهاز  هاکتاب

 اندافتهیکه کمتر رشاااد  ییهاآنموضاااوعات  یتمامبهو جامع بنگرند و  نگرکلخال های موجود، با دیدی 

 . کندیمتایید  هاآن(1396) ینیالعابدنیز یو حاجملک محمدی   یهاافتهیبپردازند که 

هایی اساات که  نیاز به توجه بیشااتری دارد که مؤلفان و مترجمان ها از مقولهتکراری بودن موضااوعات کتاب

هایی تمامی موضاااوعات آننگر و جامع بنگرند و بهمنظور رفع خألهای موجود، با دیدی کلفعال در حوزه به

کند. مشااکالت  ها را تابید می(آن1396العابدینی و محمدی)های زینیافتهاند بپردازند که که کمتر رشااد یافته

های انساااانی ، محدودیت زمان پژوهش، محدودیت منابع مالی ، ضاااعف حمایت ها نظیر چالشو محدودیت

سئله شی ، تقلیدپذیری ، تعهد گریزی، م ساختار پژوه ضعف  شگاه و  ریزی راهبردی و  سازی، عدم برنامهدان

ها  از عوامل آسیب ساز در پژوهش هستند که راهبردها و  پژوهش کرد پژوهش محوری در دانشگاهعدم روی

قات کند. و از  مهمرا محدود می نده عدم رویکرد پژوهش محوری اسااات که تحقی عامل محدودکن ترین 

هاردوج حانی)و همچنین پژوهش(1383( و گنجی)2017) 5ب یل رو فام تا 1388های زارعی و  ( در این راسااا

های خود با شااوندگان ، پژوهش در رشااته در تأمین هزینههای مصاااحبهشااده اساات .بر اساااس دیدگاهانجام

صاحبه ست. م شکالتی مواجه ا ضعیف پژوهش با نیازهای جامعه و به دنبال آن ناتوانی در م شوندگان  ارتباط 

تحقیقاتی را دلیل به وجود آوردن مشاااکالت مالی عنوان کردند . در ضاااعف روحیه کاری  هایجذب طرح

شجویان دکترا به  ستادن دان سخگویان، عدم  فر ستادان راهنما،عدم همکاری پا شی کمرنگ بودن نقش ا پژوه

شمار میفرصت ضعف روحیه کار پژوهشی  به  ساسهای مطالعاتی از مفاهیم مربوط به مقوله  نتایج  آیند. بر ا

گیری از توان تخصصی هر یک ها اصوالً نیازمند کار تیمی و بهرهها ، انجام پژوهشحاصل از تحلیل مصاحبه

آید که اعضاااای یک پژوهش با یکدیگر از اعضااااء اسااات . این در حالی اسااات که کمتر موردی پیش می

شگاهسازی کار گروهی در پژوهش دارد .عدم پژهمکاری کنند و این نیاز به فرهنگ ها  وهش محور بودن دان

ساس دیدگاه شگاههای مصاحبهعالوه بر این ، بر ا ساختار و رویکرد آموزش محوری در دان ها شوندگان ، در 

شگر تربیت نمیو جزوه محوری کالس ستاد و مدرس تربیت میها ، محقق و پژوه شتر ا شود تا شود ، بلکه بی

ها و نوع تربیت افراد در این آموزش محوری در برخی دانشااگاهدیگر، درنتیجه رویکرد عبارتپژوهشااگر ، به

باشااند، این در دهنده و مدرس میرویکرد، در بساایاری از مواقع اساااتید تولیدکننده علم نیسااتند و صاارفاً انتقال

طورکلی چنین شاااوند . بهحالی اسااات که برخی از اسااااتید هم اصاااوالً وارد حوزه پژوهش و تولید علم نمی

ها و اصول پژوهشگری گفت که پژوهشگری یک مهارت است و تنها با دانستن مسابل نظری ، روشتوان می
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صل نمی ستی این مهارتحا شود . اما همه افراد مجهز به آید . بای سب  سط افراد ک ها جهت انجام پژوهش تو

ساات که چنین مهارتی نیسااتند. و یکی  دیگر از عوام مهم محدودکننده پژوهش ساایاساات کالن آموزشاای ا

شگاه صاحبهمربوط به مقوله عدم پژوهش محوری دان صل از تحلیل م ساس نتایج حا ستند. بر ا ها ، یکی از ها ه

ها در توجه به گسترش کمی آموزش است . به این های جدی که متوجه رشته است ، سیاست دانشگاهآسیب

نظیر دانشگاه پیام نور موجب شده های تحصیالت تکمیلی، مفهوم که توجه بیشتر دانشگاه به آموزش در بخش

شاله شیه قرار گیرد ، درنتیجه رویکرد آموزش محوری ، م ساتید در تا پژوهش در حا سیار زیادی برای ا های ب

امور آموزشااای به وجود آورده اسااات . چنانکه اسااااتید بیشاااترین وقت خود را درگیر امور آموزشااای ، در 

درس و پاسااخگویی به دانشااجویانمی گذارند و فرصاات های مختلف تحصاایالت تکمیلی ، نظیر کالس بخش

های آموزشی و درآمد حاصل کافی برای گذران در امور پژوهشی را ندارند. از سویی در برخی موارد مشاله

دوم پژوهش  اسااتفاده از راهبردهای  سااؤال بهشااود.در پاساا  از آن مانع از احساااس نیاز به امر پژوهش می

شی که در الگوی مفهومی شخص پژوه سازی همراه با  اند، ترکیبی از راهبردها کاربردپذیری  و تجاریشدهم

ها، ،و ها و ارزیابی و داوری پژوهشهای فرعی  گسااترش رابطه دانشااگاه و جامعه، درآمدزایی پژوهشمقوله

که های فرعی  ارتقاء کیفی و همکاری و تعاون ازجمله راهبردهایی هساااتند بهبود کار آیی که شاااامل مقوله

کارگیری ها، بهتوانند عملی شااوند و باعث پیامدهایی شااوند . بر اساااس نتایج حاصاال از تحلیل مصاااحبهمی

که برای بهبود بخشیدن به این وضعیت بخش نیست ، درحالیهای پژوهش و ارتباط در این زمینه رضایتیافته

سازمان، زمینه سبی وجود دارد. در  های ای  جهت واگذاری طرحود، رابطههای دولتی و نهادهای موجهای منا

های رشته خود به پژوهشگران  احساس نشده است . ضروری است که در مرحله انتخاب موضوع در پژوهش

های عمومی موردتوجه قرار گیرد و اعتمادی مبنی بر به محورهای پژوهشااای نهادهای موجود نظیر کتابخانه

شگاه  می شان کمک کند  به وجود آید. ر جهت رفع مسابل و نیازهای پژوهشیها دتواند به آناینکه واقعاً دان

شگاهاین صرفاً مطالبی که مطرح میکه دان شدن را ها  شته و قابلیت اجرایی و عملیاتی  کنند جنبه تئوریک ندا

ها و پاساااخگویی به نیازهای های پژوهش ،راهبردها باعث اجرای دقیق و جامع پژوهشدارد. بر اسااااس یافته

 شود. ها  در پژوهش میو بومی جامعه همراه با توانمندی مشاوره اطالعاتی منجر به کاهش آسیب جاری

 
 منابع

های اساسی پژوهش برای کتابداران.ترجمه نجال حریری.تهران: مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد (.روش1379پاول،رونالد،ار.)
 اسالمی

 11-10(،166ضرورت رویکردی سه وجهی به آموزش کتابداری و اطالع رسانی.کتاب ماه کلیات ،)(. 1390حری، عباس )

رابطه بین هم نویسندگی و کیفیت   (1396) .زاده،محمد؛اسبک تبار،مصطفی؛سهراب زاده،سارا ؛ محمدی ضرون،معصومهحسن
 .سنجینامه علمپژوهش .1394تا  1388رهیافتی از مقاالت منتشرشده در حوزه علم اطالعات و دانش شناسی از سال  مقاالت:

 آرر8مقاالت آماده انتشار. انتشار آنالین از 

نش ت و داطالعاام اعلدر هش وژاپهای اولویتل اتحلیو ایی ا(. شناس1396حیدری، غالمرضا؛ قنادی نژاد، فرزانه؛ چینی پرداز،رحیم )
 73-49(1) 3ه، مدیریت اطالعات،شترین ی در اکترن دنشجویاو داساتید ه ایدگااز دشناسی 

 .16-1( 4) 2رسانی،نامه،گنجی ناشناخته،،فصلنامه کتابداری و اطالع(پایان1387دیانی، محمدحسین)

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/960790/%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%87-%d9%88%d8%ac%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c


 

 1398 پاییز، 53رسانی دانشگاهی، دوره تحقیقات کتابداری و اطالع
 .......................................................................................................................................................................... 

  

۱26 

 

 .3-1(،1)41رسانی ،اطالع سازی و افول مسئله یابی در تحقیقات کتابداری ، کتابداری و(.رواج مسئله1387) -،-

 (.3)11رسانی .رسانی  . کتابداری و اطالعهای کتابداری و اطالع(.افزایش نمایانی و تزاید مقاله1387) -،-
 . تهران: نشر کتابدار.یرساناطالع(. فلسفه کتابداری و 1386، بهار. )رها دوست

های آزاد اسالمی منطقۀ پنج و علمی دانشگاهت اعضای هیئت(وضعیت تحقیقا1388اکبر )زارعی، عاطفه ؛ فامیل روحانی، علی
 80دهی اطالعات،شماره ها در تولید علمی،مطالعات ملی کتابداری و سازمانشناسایی مشکالت آن

های علم اطالعات و دانش شناسی در ایران:تحلیل محتوا،مجله (.پژوهش1393عصاره،فریده؛ فرج پهلو،عبدالحسین؛ سیامکی،صبا)
 .13-7(2)1نجی کاسپین،سعلم

 .: بازشناسی مبانی ارزشی کتابیرساناطالعو  کتابداری یهاتیجذابو  هاارزش (. 1388فتاحی، رحمت اهلل)
 تهران:کتابدار.

گذری و نظری برگذشته، حال و آینده: کتابداری و  .(1393فتاحی، رحمت اهلل؛ رجبعلی بگلو ،رضا ؛ آخشیک ،سمیه سادات )

ی شیراز:نامه  های توسعه علم اطالعات و دانش شناسی.گیری، دستاوردها و چالشنگاهی به شکل :نی در ایرانرسااطالع
 رسانی علوم و فناوری.ای اطالعپارسی: وزارت علوم تحقیقات و فناوری معاونت پژوهشی مرکز منطقه

 تهران:کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران.. یرساناطالعپژوهش در کتابداری و  یهاروش.( 1374، کریشنان )کو مار
دانشکده  .کارشناسی ارشد.علمی دانشگاه فردوسی مشهد (مطالعه وضعیت تولید اطالعات علمی اعضای هیئت1383گنجی، علیرضا)
 دانشگاه فردوسی مشهد.  علم تربیتی

-1381ان یرانش شناسی ت و داطالعاام علزه حوب در هه نشر کتاد(. یک 1396محسن)العابدینی ،زینحاجی ؛سعیدی ملک محمد
 21-16(1)3،پزشکی نوینرسانی اطالعمجله ، 1390
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