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چکیده
هدف :آسیب شناسی پژوهش در رشته علم اطالعات و دانش شناسی از منظر متخصصان دانشگاهی هدف
کلی تحقیق حاضر است.
روش :این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از روش نظریه پردازی زمینه ای انجام شد .ابزار گردآوری
داده ها ،مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته بود و تجزیه وتحلیل و کدگذاری داده ها طی سه مرحله کدگذاری
باز ،محوری و انتخابی ،با استفاده از نرم افزار تحلیل داده های کیفی  10MAXQDAانجام شد .جامعه
پژوهش را اعضای کمیته برنامه ریزی علم اطالعات و دانش شناسی  ،و صاحبنظرا ن دانشگاه ی تشکیل دادندکه
با روش نمونه گیری هدفمند ترکیبی تعداد  13نفر به عنوا ن حجم نمونه انتخاب شدند.
یافته ها 405 :مفهوم در مرحله کدگذاری باز در 46مقوله فرعی و  25مقوله اصلی انتخاب و دسته بندی شد.
در شرایط زمینه ای  34مفهوم و  5مقوله فرعی و  3مقوله اصلی ؛ در شرایط علی  89مفهوم و15مقوله فرعی و
 5مقوله اصلی ؛ درشرایط مداخله گر  142مفهوم و  13مقوله فرعی و 9مقوله اصلی  ،در راهبردها  114مفهوم
و  8مقوله فرعی و  4مقوله اصلی ؛ و در پیامدها  26مفهوم و 5مقوله فرعی و  4مقوله اصلی استخراج شد.
اصالت اثر :عوامل موثردر"آسیب شناسی پژوهش" در این تحقیق شناسایی وتحلیل شد و در قالب یک الگو
ارایه گردید.
واژهها کلیدی :آسیب شناسی  ،پژوهش ،رشته علم اطالعات و دانش شناسی ،نظریه زمینه ای .
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علم اطالعات و دانش شناسی رشتهای است که ماهیت بینرشتهای دارد و در تحول و توسعه روزافزون علوم
دیگر نقش دارد .لذا ،ساااالهاسااات در دانشاااگاهها و مراکز آموزش عالی حضاااور دارد .رشاااته کتابداری و
اطالعرساااانی که از ساااال  1391در ایران به علم اطالعات و دانش شاااناسااای تاییر نام یافت ،بامطالعه ماهیت
اطالعات و دانش و تدوین مکانیزمهایی برای تولید،گردآوری ،سازماندهی،اشاعه و مدیریت اطالعات زمینه
را برای پویایی جریان دانش در جامعه (اعم از سااازمانها و کل جامعه) فراهم میسااازد .ازاینرو ،رشااته علم
اطالعات و دانش شاااناسااای بهعنوان رشاااتهای که ماهیت ،رفتار و کاربردهای اطالعات را مطالعه میکند از
مهمترین رشتههای دانشگاهی در کشورهای پیشرفته بهحساب میآید .در نظام آموزشی رشته علم اطالعات و
دانش شناسی سه وجه وجود دارد؛ نخست مبانی نظری به اعتبار وجهه آموزش عالی(و البته نیز به اعتباربخشی
از چهارچوب حرفه) ،و دوم تعلقات حرفهای ،ازآنرو که قرار اسااات در کتابخانه ها و مراکز اطالعرساااانی
متفاوت با مخاطبان مختلف و متنوع به کار بپردازند ،و سوم مهارتهای الزم برای استفاده از منابع و ابزارها و
فناوری های مربوط به انجام بهینه وظایف حرفهای اسااات  .بنابراین  ،در طول دوره دانشاااگاهی دانشپژوه
میبایست به سه نوع دانش مجهز شود :دانش نظری  ،دانش حرفهای و دانش عملی .آنچه در آموزش این سه
نوع دانش اهمیت دارد این ا ست که این سه از طریق آمیزهای هنرمندانه و زیرکانه در کلیه دروس  ،برنامهها ،
و تمرینها حضاااور دارند ،و این کار در زمینهها و بساااتر اجرابی با باروری جدی دنبال میشاااود .1 :طراحی
برنامههای درسی و شرح درسهای مرتبط؛ .2مراکز آموزشی که شرایط  ،امکانات ،آزمایشگاهها و جز آن را
برای اجرای چنین مهمی مهیا میساااازند(حر،ی  .)1390 ،لذا ،یکی از عوامل پویایی و کارآمدی این رشاااته
رویکرد آن به تاییرات و تحوالتی اسااات که همواره در حال را دادن اسااات :نخسااات ساااازگاری با روند
تحوالت و دیگری توان مدیریت و راهبری تحوالت درر سیدن به اهداف خود ا ست .لذا از یک سو با تحوالت
فناوری  ،و از طرف دیگر با نیازهای متنو ع و متحول جامعه و ارابه خدمات نوگرا مواجه اسااات که این امر
ر شته را در ع صر حا ضر با چالشهای جدی مواجه ساخته ا ست .با یک برر سی اجمالی به نظر میر سد که به
دالیل مختلف  ،علم اطالعات و دانش شنا سی امروز در ک شور از قافله تحول و دگرگونی بنیادی تا حدودی
مافول مانده اسااات .بهرغم تأکید بزرگان در این رشاااته ،چالش بزرگی که روزبهروز اهمیت بیشاااتری پیدا
میکند ،ضعف مسابل نظری و فلسفی است(رها دوست .)1386،ازجمله مسابل مطروحه در آموزش این رشته
در کشاااور فقر مبانی نظری و عدم توجه کافی به تاییرات فناوری اطالعات و ارتباطات در دروس این رشاااته
اسااات ،که ناشااای از عدم توجه کافی به نظریه ها و فنآوری در برنامه های موجود مقاطع کارشاااناسااای و
کار شنا سی ار شد و دکتری ا ست .درنتیجه ،عدم توجه به ایجاد شناخت در دان شجویان  ،عدم توجه به تفکر
خالق و ایجاد روحیه نوآوری ،عدم تمایل برای تاییر برنامه های آموزشااای را به دنبال دارد (فتاحی،بگلو و
آخشیک .)1393 ،رشته علم اطالعات و دانش شناسی مانند بسیاری از رشتههای علمی ،با مشکالت و مسابلی مواجه
است که برای رفع آنها نیاز به تفکر ،مطالعه و پژوهش است و تا زمانی که مسابل و مشکالت اساسی رشته شناسایی
نشوند ،صرف هزینه و زمان جهت انجام پژوهش  ،اتالف منابع انسانی و مادی خواهد بود  .کارکرد اصلی پژوهش ،
یافتن پاسااا هایی روشااان و علمی برای پرساااشهای نوین و ارابه راهکارهایی مؤثر برای حل مساااابل جاری
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درزمینه ای مشخص است  .پژوهش به آموزش بهتر میانجامد  ،چراکه دانش نو و برنامههای آموزشی مکمل
یکدیگرند و موجب اعتبار انسانها و سازمانها میشود( .کومار .)1374،مسئلهای که در این میان باید به آن توجه
داشاات این اساات که در حال حاضاار  ،بخش عمدهای از پژوهشهایی که در حوزه علم اطالعات و دانش شااناساای
صااورت میگیرند  ،از کارایی الزم برخوردار نیسااتند  .شااماری از پژوهشهای این حوزه فاقد اثربخشاای الزم بوده و
متناسب با نیازها  ،و حل مسابل و مشکالت جامعه نیستند  .دیانی ( )1387معتقد است :تعداد قابلتوجهی از پژوهشهای
کتابداری درگذشااتههای دور و نزدیک در حوزههای متفاوت این رشااته ،با مساائله یابی شااکل میگرفتند اما در بیشااتر
تحقیقات حوزهی کتابداری و اطالعر سانی بهویژه پایاننامههای دورههای تح صیالت تکمیلی  ،بهجای «م سئله یابی» به
«م سئله سازی» پرداخته می شود وی دالیل این امر را از سویی ،افزایش تعداد گروههای مجری دورههای تح صیالت
تکمیلی و از سوی دیگر ،کمبود مدرسان باتجربه میداند .از دیگر چالشهای موجود در قلمرو پژوهش علم اطالعات
و دانش شنا سی  ،ضعف در کاربردی بودن پژوهشها ا ست  .بهطورکلی،بهندرت دیده می شود که از یافتهها و نتایج
آن ها در عرصاااه محصاااوالت و خدمات در جامعه (بازار کار و ساااازمان ها )اساااتفاده کاربردی شاااود (فتاحی؛
بگلو،آخشیک.)1393،و همچنین ریشه شماری از مشکالت را میتوان در نامشخص بودن نیازهای پژوهشی جامعه و
عدم توجه به اولویتهای پژوهشاای در حوزه علم اطالعات و دانش شااناساای دانساات .نظر به اینکه بودجه پژوهش در
کشور ما اندک است و از همین مقدار کم هم بهصورت بهینه استفاده نمیشود و با توجه به اهمیت پژوهش و هزینه و
زمان زیادی که صرف انجام آن می شود و تأثیری که این پژوهشها میتوانند بر روند غنای ر شته دا شته با شند  ،نگاه
دقیقتر به پژوهشها امری ضروری است  .چراکه انجام پژوهشهای تازه و کاربردی و متناسب با نیاز جامعه و توانایی
پژوهشگر  ،نسبتاً کار مشکلی است.به نظر میرسد مناسبترین راهحل در این زمینه شناسایی عوامل آسیبزا پژوهش
علم اطالعات و دانش شناسی است و اقدام در رفع این آسیبها و حل مسابل است
بهطورکلی هدف اصاالی این پژوهش شااناسااایی آساایبهای موجود و عوامل ایجادکننده آن در پژوهش رشااته علم
اطالعات و دانش شناسی در نظام آموزش عالی کشور است .اهداف ویژه پژوهش عبارتاند از:
 تعیین موانع موجود در انجام پژوهشهای رشته علم اطالعات و دانش شناسی بر اساس نظر متخصصان رشته .راهکارهایی جهت مقابله و رفع آسیبهای موجود در رشته علم اطالعات و دانش شناسی همراه باراه حلها و ارابهالگو است.
پیشینه پژوهش
گساااتردگی و تنوع گو ناگون در مقو له های پژوهش در ج هان و ایران وجود دارد .این مقوالت را میتوان در
دسااتهبندیهایی نظیر پژوهش در مبانی نظری  ،محدودیتهای پژوهش  ،اثربخشاای اسااتادان در پژوهش و مشااکالت
موجود درروش پژوهش قرارداد.
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رانگ )2017(1درتحقیقی که روند تحقیقات نظریهای کتابداری در سااارزمین چین از قرن  20را تحلیل میکند ،نتیجه
میگیرد که پژوهش های نظری کتابداری باعث یک توساااعه بینرشاااتهای میشاااوند ؛الگوی علوم کتابداری از
کثرتگرایی به وحدت تبدیل میشود .و ویژگیهای قومی روند محلی سازی چینی را بیشتر منعکس میکند.
بهاردوج )2017(2فعالیتهای پژوه شی کتابداری و اطالعرسانی مؤس سات آموزش عالی هند را بررسی کرده است
که مهمترین چالش را  ،که سازمانهای مالی و دان شگاهها نیاز به ت شویق کردن متخ ص صان کتابداری و اطالعر سانی
برای پیشقدم شاادن در امر تحقیقات و انتشااار دارند و در همین موضااوع زارعی و فامیل روحانی( )1388به بررساای
وضعیت تحقیقات اعضای هیئتعلمی دانشگاهها آزاد اسالمی منطقه پنج و شناسایی مشکالت آنها در تولید اطالعات
علمی میپردازند که م شکالت اعضای هیئتعلمی را در سه مقوله کلی دستهبندی نمود :الف  .م شکالت پژوه شی ؛
ب .مشااکالت آموزشاای ؛ مشااکالت منابع و تجهیزات کتابخانه را میداند و همچنین گنجی()1383وضاااعیت تولید
اطالعات علمی اع ضای هیئتعلمی دان شگاه فردو سی م شهد را موردبرر سی قرار میدهد که بین سطح تح صیالت،
تدریس در دوره تحصاایالت تکمیلی ،اسااتفاده از فرصاات مطالعاتی و تولید علمی تفاوت معناداری میداند  .و رابطه
معناداری بین سالهای اشتاال در دانشگاه ،درجه آشنایی با زبان انگلیسی و تولید علمی را میشناسد.
بول و کنان و ویالرد )2012(3بهرهوری پژوهش و پدیداری ا ستادان کتابداری و اطالعر سانی در مؤ س سات آموزش
عالی اساااترالیا را موردبررسااای قرار میدهد که مهمترین عامل را در این بهرهوری اساااتفاده از فرصاااتهای مطالعاتی
استادان و توسعه موضوعات پژوهشی میداند.
چوان وکین )2011(4به جنبه دیگر از پژوهش ،بررسااای روشهای علمی کتابداری و اطالعرساااانی در چین میپردازد
که جهت حل م شکالت روش شناختی پژوهش پنج اقدام را ارابه میدهد  -1بهبود روش نظام پژوهش علم کتابداری
و اطالعرساااانی  -2تنظیم مفهوم روش های پژوهش علم کتابداری و اطالعرساااانی  -3اهمیت آموزش روش های
پژوهش علم کتابداری و اطالعرسانی -4تقویت روشهای تجربی - 5تأکید بر استفاده یکپارچه پژوهشهای مختلف.
حیدری؛ قنادی نژاد و چینی پرداز( )1395به مطالعه شناسایی و دستهبندی محورهای پژوهشی مهم در علم اطالعات
و دانش شااناساای پرداختند و دریافتند که موضااوعات ساانتی و مباحث نظری نساابت به موضااوعات فناوری و ارتباطی
اولویت کمتری دارند .
ع صاره و فرج پهلو و سیامکی ( )1393به تحلیل مقاالت فار سی منت شر شده در حوزه علم اطالعات و دانش شنا سی
کشااور ازنظر روش پژوهش و ابزار گردآوری دادهها میپردازند که مطالعه مقاالت منتشاارشااده حاکی از پراکندگی
نامتوازن روشهای پژوهش و ابزار گردآوری دادههای بهکاررفته در حوزه علم اطالعات و دانش شناسی کشور است.
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زارعی و فامیل روحانی( )1388به بررسی وضعیت تحقیقات اعضای هیئتعلمی دانشگاهها آزاد اسالمی منطقه
پنج و شنا سایی م شکالت آنها در تولید اطالعات علمی میپردازند که م شکالت اع ضای هیئتعلمی را در
سااه مقوله کلی دسااتهبندی نمود :الف  .مشااکالت پژوهشاای ؛ ب .مشااکالت آموزشاای ؛ مشااکالت منابع و
تجهیزات کتابخانه را میداند.
گنجی()1383وضعیت تولید اطالعات علمی اعضای هیئتعلمی دانشگاه فردوسی مشهد را موردبررسی قرار
میدهد که بین سطح تح صیالت ،تدریس در دوره تح صیالت تکمیلی ،ا ستفاده از فر صت مطالعاتی و تولید
علمی تفاوت معناداری میداند  .ورابطه معناداری بین سااالهای اشااتاال در دانشااگاه ،درجه آشاانایی با زبان
انگلیسی و تولید علمی را میشناسد.
پژوهشهای صااورت گرفته مبین این نکته اساات که پژوهشهای صااورت گرفته بهصااورت پراکنده و نه منسااجم به
بررسااای یک یا چند جنبه از پژوهش پرداختند بهطورکلی میتوان نتیجه گرفت که بررسااای نظرات و دیدگاه های
اسااتادان علوم کتابداری و اطالعرسااانی نساابت به امر پژوهش خود سااهم اندکی از کارهای صااورت گرفته را به خود
اخت صاص میدهد .لذا پژوهش حا ضر بر آن ا ست که با برر سی نظرات و دیدگاههای ا ستادان علم اطالعات و دانش
شناسی به سؤاالت زیر پاس دهد :
چه آسیبها و موانعی در انجام پژوهشهای رشته علم اطالعات و دانش شناسی وجود دارد؟
راهکارهای مقابله و رفع موانع موجود در پژوهش رشته علم اطالعات و دانش شناسی در ایران کدماند؟
روششناسی
پژوهش حاضاار از نوع کیفی و با اسااتفاده از رویکرد نظریه زمینهای1انجامشااده اساات .در پژوهش کیفی برای تعیین
اندازه نمونه نمیتوان از فرمول مشااخص و واحدی اسااتفاده کرد .پاول( )1379در مورد اندازه نمونه در مطالعات کیفی
کتابداری و اطالعر سانی  ،راهحل ساده را در این میبیند که گردآوری دادهها تا زمانی ادامه یابد که عنا صر ا سا سی
مطالعه به حد اشباع برسند  ،یعنی تا زمانی که افراد نمونه  ،دیگر چیزی به دادهها اضافه نکنند و یا آنچه مطرح میکنند ،
در تضاد با دانستههای گردآوریشده نباشد .لذا در مرحله اشباع با توجه به نمونهگیری گلوله برفی یعنی انتخاب معدود
افرادی که میتوانند افراد مناسب دیگری را برای مطالعه معرفی کنند و این افراد نیز بهنوبه خود ،تعدادی مشارکتکننده
دیگر را برای گردآوری اطالعات بی شتر درباره تحقیق معرفی میکنند ،این روش زمانی ب سیار سودمند ا ست که زمینه
تحقیق بهگونهای با شد که افراد مطلع درباره آن پراکنده با شند یا به صورت خو شهای یافت ن شوند .لذا بر این ا ساس
دادههای این پژوهش از طریق مصاااحبهها عمیق و نیمه ساااختاریافته با  13نفراز متخصااصااان علم اطالعات و دانش
شناسی استخراجشده است .بهمنظور تدوین عوامل پژوهش در رشته علم اطالعات و دانش شناسی با استفاده از روش
نظریهپردازی زمینهای ،مصاحبههایی ابتدا با اعضای کمیته برنامهریزی علم اطالعات و دانش شناسی که  8عضو بودند
انجام شد و این گروه افراد دیگری را برای اطالعات بیشتر نظیر مدیران گروههای دانشگاههای مختلف(دانشگاه آزاد،
_______________________________________________________________
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غیرانتفاعی ،پیام نور ،علمی و کاربردی)و ا ستادان پی شک سوت را معرفی کردند .در انجام م صاحبهها پژوه شگر سعی
داشته با احاطه بر موضوع ،ارتباط سؤاالت باهدف مصاحبه را حفظ نماید .پس از گردآوری دادهها تحلیل مصاحبهها
تا مرحله اشااباع  ،با اتخار روش تحلیل تفساایری اشااتراوس و کوربین1و انجام فرایند کدگذاری باز و محوری انجام شااد
که طی عمل کدگذاری در مرحله نخست  ،دادهها و اطالعات به مفاهیم شکسته و خرد شدند و تشکیل مفاهیم بخشی
از تحلیل دادهها اساات که در جریان گردآوری دادهها آغاز شاادند  .در مرحله کدگذاری باز برای آساایبشااناساای
پژوهش  405مفهوم اسااتخراج شااد و سااپس در کدگذاری محوری که فرآیند مرتبط کردن موضااوعهای فرعی به
موضوعهای اصلیتر است  ،مفاهیم دارای ایده مشترک در سطحی با انتزاع باالتر دستهبندی شدند و تشکیل مقوالت
فرعی را دادند و دادههای تجزیهشااده به مفاهیم و موضااوعها در کدگذاری محوری میبایساات با شاایوه جدیدی به
یکدیگر مرتبط شوند .این کار با بکار بردن یک الگو شامل شرایط علی پدیده ،شرایط مداخلهگر،راهبردهای کنش/
کنش متقابل ،و پیامدها انجامشده است.
راهبردها کنشهایی هسااتند که در پاس ا به مقوله مرکزی صااورت میگیرند .شاارایط زمینهای و مداخلهگرها
(مجموعهای از متایرهای میانجی و واساااط) عوامل خاص و عمومی تأثیرگذار بر راهبردها و پیامدها نتایج
حاصل از اجرای راهبردها هستند (کرسول.)2005 2،
سااپس ایده مشااترکی میان مقوالت فرعی ایجادشااده اساات که مقولههای اصاالی یا تمها شااکل گرفتند  .در مرحله
کدگذاری گزینشی یا انتخابی پدیده هستهای (آسیبشناسی پژوهش) شناسایی و سایر موضوعها بهصورت نظاممند با
آن مرتبط می شوند و سرانجام مدل مفهومی از آسیب شناسی پژوهش ارابه شد تا روابط متقابل مقوالت را نشان دهد.
برای روایی مصاحبه و تأیید درستی برداشت ،پژوهشگر با جامعه موردمطالعه خود تماس گرفت و برای تضمین اعتبار
دادهها به دلیل تعامل طوالنی با نمونه موردمطالعه ،این فرصاات را داشاات تا با مرور و بازنگری به دیدگاه و نظرات آنان
نزدیک شاود .برای ثبات و پایایی دادهها از نظرات تکمیلی همکارانی که با رویکرد پژوهش کیفی آشانا بودند و مرور
مصاحبهها استفاده شد .برای مصاحبهها در یک جدول جمالت و عبارات ،مفاهیم  ،مقولهها و تمها نشان داده است.
یافتههای پژوهش
مقولههای اصلی عوامل آسیبشناسی پژوهش بر اساس مصاحبهها و جمالت صاحبنظران پس از پیادهسازی
مصاحبهها در قالب کدگذاری باز ،محوری ،و گزینشی استخراج و تحلیل شدند.
تحلیل با نخسااتین مصاااحبه آغاز شااد و به مصاااحبه بعدی منجر شااد  .لذا تعامل دابمی میان پژوهشااگر و عمل
پژوهش  ،با حفظ موازنه میان عینیت و حساسیت برقرار بود  .عینیت برای رسیدن به تفسیر بیطرفانه و دقیق از
رویدادها ضاارورت دارد و حساااساایت نیز برای درک ظرایف و معناهای دادهها و تشااخیص ربط میان مفاهیم
الزم اسااات .در پژوهش کیفی  ،عینیت نه به معنای کنترل متایرها ،که به معنای آمادگی برای گوش دادن و
اجازه ساااخن دادن به پاساااخگویان اسااات (اساااتراوس و کوربین .)1391،در این پژوهش نیز ،مصااااحبهها با
_______________________________________________________________
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پرسااشهایی باز همراه بود تا پاسااخگویان هر چه را مرتبط میدانند بگویند و توصاایف کنند  .همچنین پس از
هر مصاحبه  ،از پاسخگویان درخواست می شد که بگویند آیا تف سیر ما باتجربه آنها ازآنچه گفته و تو صیف
کردهاند مطابقت دارد یا نه و با اساااتفاده از کدگذاری باز  ،مفاهیم موجود درداده ها  ،مقولهها و ویژگیها و
ابعاد مقولهها شناسایی شدهاند  .سپس در کدگذاری محوری مقوله محوری شناسایی گشته و رابطه این مقوله
با مقولههای فرعی با استفاده از پارادایم استراوس و کوربین( شکل  )1به تصویر کشیده و تشریح شده است .
درنهایت در کدگذاری گزینشی روایتی منسجم با استفاده از مقولههای بهدستآمده و ویژگیها و ابعاد آنها
ارابهشده است .
جدول .۱کدگذاری باز و مقولهبندی مصاحبهها
مقولههای اصلی (تم)

ویژگی

مقولههای فرعی

مفاهیم(کدهای باز)

درگیرکردندانشجویان

نگرانیدانشجوازچاپمقاله/چاپمقاالتپایاننامهباناماستادان

جمالت

مقاالتازپایاننامهاستخراجمیشودکهدرپایاننامه
هماستادانهمکاریودلسوزیندارندولیمتأسفانه

تأثیر پایاننامهها(شرایط علی)

بایدمقاالتبهنامآنهاچاپشود.

افزایشمقاالتمستخرجازپایاننامهها/تاثیرمقاالتپایاننامهای/جایگاهپایاننامههادرغنایرشته

استخراجمقالهاز
پایاننامهها

دردانشگاههااکثرتولیدعلممربوطبهپایاننامهدانشجو
استوجالبکهاینمقاالتازپایاننامهاستخراج
میشود.

ناشرانومجالتعلمی/ملزومبودنتولیدمقاله/اهمیتتولیدمقاله

افزایشکمیمقاالت

تعداد نشریات علمی-پژوهشی داخلی در این
حوزه زیاد شده و هم مشارکت اعضای
هیئتعلمیدانشگاههادرنشریاتبینالمللیرشد

منابعپژوهشی

تولید مقاله(شرایط علی)

چشمگیریداشتهاست.

عدمرفعنیازازتولیدمقاله/کمبودمقالههاینویسندهمستقل/نگارشمقاالتتوسطدانشجویان
جایگاهمقاالت

لیکنایراداساسیدراینمیاننگاهکم،یبهتولیدمقاله
بودهوکمترنیازجامعهحرفهایوانجامپژوهشهای
باعمقبیشترکهمشکالتجاریحوزهراهدف
قراردادهباشندمدنظربودهاست.

ترفیعرتبه

ارتقاءرتبهدانشگاهباتولیدمقاله/امتیازآوریمقاالتبرایاستاد

استادخودشتحقیقنمیکندوبامقاالتدانشجو
است و دولت و دانشگاه هم این را میدانند اما
میگویدوقتیناماستادمنرویمقالهاستبرای
دانشکدهودانشگاهامتیازمیآورد.

گیراییمقاالت

دانشافزاییدرمقاالت/اولویتکیفیتمقاله/ابتکاروخالقیتدرمقاله/ایجادتایراتاساسی

یک مقاله باکیفیت و علمی بنویسد و تعقیرات
ماهویانجامدادهباشدمثالموضوعخاصمطرح
کنیدبهلحاظکیفیکهباعثتعقیراتباشد.
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مقولههای اصلی (تم)

تأثیرگذاریمقاالت

اثربخشیمقاالت(شرایطعلی)

ویژگی

مقولههای فرعی

........... ................................

مفاهیم(کدهای باز)

تأثیرتولیدمقالهدراعتبار/ارزشمندیمقاالتچندنویسنده/ایدهگیریازمقاالت

جمالت

مقاله،داشتنمقالهبهلحاظکممهماستولیمقاله
واقعاً ارزشمند است که بتواند تأثیرگذار باشد و
تعقیراتمثبتانجامبدهد.

نشرکتاب

نظامانتشارات(شرایطعلی)

انتشاراتبینالمللی

موضوعات کتابها /نگارش امالیی و مفهومی /الکترونیکی شدن کتابها /وجود

موضوعبارهاتوسطافرادمختلفمنتشرشدهاست

فهرستموضوعیدرکتابها

یایککتابتوسطدوناشرمنتشرشدهاست.

مشارکتاستاداندرنشریاتبینالمللی/کمبوداتشاراتبینالمللی

تعدادکمیازانتشاراتبینالمللیدرحوزهکتاب
داریم.

بازارانتشارات

استفادهعملیکتابها/کتابسازی/پارتیبازی/جزوهسازیکتابها

کتابهایزیادیبنامکتابداریدرچاپاروکتابدارو
جاهایدیگرمنتشرمیشودکهاینهاهیچاستفاده
عملیندارندونهکسیآنهارامیخواندونهکسی
درسمیدهدونهبهعنوانمنابعمیآید.

گستردگیتولیددانش

افزایشکمیتولیددانش/قابلتوجهبودنتولیددانش/شناختنیازهایجامعهدرتولیددانش

جایگاهتولیددانش

مناسببودنتولیددانشدررشته/موفقیتکتابدارانایرانیدرمقاالتومجالتبینالمللی

درتولیددانشافزایشروبهرشدداشتهایموایننکته
مثبتیاست.

متأسفانه تولید دانشمازیاد است اما اثربخشیآن
خیلیکمتراستشایددرکشورطبقآمارهاکه
شنیدیمبیشترینمقاالتآیاسآیدرنشریات
معتبربینالمللیشاهدهستیم.

تولیددانشرفعنیازواقعی

تولیددانشواقعی/انطباقدانشتولیدشدهبانیازهایرشته

نکتهاصلیعدمهمخوانیدانشتولیدشدهوبا
نیازهایرشتهاست.

خلقدانش

تولیددانش(شرایطعلی)

روزآمدیونوآوری درتولیددانش

روزآمدی تولید دانش  /تسلط استادان به زبانهای خارجی  /استفاده از ایدههای

ماعلمروزرابهدستمیآوریموبراساسعلم

نوآورانه/اثربخشیتولیددانش

روزهمتولیددانشمیکنیماماعمقایندانشها
مهماستوایندانشیکهتولیدمیکنیم
بهصورتعمیقگرفتهباشیمودرکتابهاو
مقاالتودرگزارشهاپژوهشیاینهارامنتشر
کنیموبایدشاهداثربخشیاینتولیددانشدر
صنعتتویجامعهباشیم.

کیفیتتولیددانش

توجهبهکیفیتتولیددانش/تفاوتتولیددانشباتولیدمقاله

چطورما اینهمه تولید دانشراداریم اما پیشرفت
صنعتیتبدیلدانشبهفناوریوتبدیلآنبهثروت
خیلیکمترازآنجاییاستکهتولیددانششانکمتر
است.

ضعفوتوانمهارتهای
پژوهشی

ضعفدانشجویان/عدمآشناییباروندانجامکار/ضعفدانشگاهی/عدمتواناییدرنمایش

مهمترین مشکل ما ضعف اکادمیک

اولویتپژوهشی

فارغالتحصیالنرشتهاستمثالًمندرمجالت
علمیوپژوهشیدیدهامکهنویسندهنتوانستهاست
انواعنمونهگیریهارالهمتشخیصدهد.

۱۱۵

تحقیقات کتابداری و اطالعرسانی دانشگاهی ،دوره  ،53پاییز 1398
.......... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................
مقولههای اصلی (تم)

ویژگی

جمالت

مقولههای فرعی

مفاهیم(کدهای باز)

عدمروحیهکارپژوهش

کمترینتالشازاستادراهنما/عدمهمکاریپاسخگویان /عدمفرصتهایمطالعاتی/عدم

نبودنروحیهکاربرایاینکهنمیدانندحاصل

استقبالاعضایهیئتعلمی/ترجیحدانشجویانبهآموزشمحوری/جدینگرفتنکار

تحقیقشانکجاکاربرددارد.

پایاننامه/گرایشدانشجویانبهآموزشمحوری

عدمهمکاریپاسخگویانبهدلیلفقرفرهنگی
حاکمدرجامعهدرخصوصکارتحقیقیات

عااااااااواماااااالانااااااااسانااااای

چالشهایانسانی(مداخلهگر)

دانشگاهی

ضعفانگیزش

ضعفانگیزشدانشجو/دوریازروحاصلیتحقیق/تأثیرگذاریانگیزشیاستادان/انگیزه

ارتباطدوسویهبینسنتودانشگاهوجودنداردودر

شخصی/انگیزهرفعتکلیف/بیانگیزگیپژوهشگر

قالباینارتباطپژوهشمحملبرحلمشگل
نیست وهمین امر باعثمیشودحمایتهای
مالی و معنوی کم باشد وپژوهشگرانبیانگیزه
باشند.

محدودیتزمانپژوهش

عدمشناختوآشناییکافی/شاغلبودندانشجویاندکترا/عدمآگاهی اززمانومنابع

کمبود وقت اساتید است مدیریت دانشجو

محدود/کمبودوقتاساتید

ازیکطرف که باعث میشود تعداد زیادی

(مداخلهگر)

عدممدیریتزمان

دانشجوبگیریمواستادتعدادزیاددانشجوداشتهباشد
ومطالعهپایاننامهرابراشدشوارکند.

محدودیتمنابعمالی

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

معموالًمحدودیتمنابعمالیدانشگاهسبب

پژوهشی/محدودیت حمایتهایمالی/عدمتوجیهمالی/کاهشپتانسیلجذببودجه/

میشودازپژوهشیاطرحهایپژوهشی

پرزحمتبودنپژوهش/درآمدسازتربودنآموزشمحوری

حمایتنشود.

بحرانمالی(مداخلهگر)

پتانسیلجذباینبودجهدرگروههایآموزشی
علماطالعاتودانششناسیبهلحاظتعریفو
تدوینپروژههایکاربردیبسیارضعیفاست.

عواملبیرونی
ضعفحمایتدانشگاه

عدمحمایتدانشگاه/ندادنبهایالزمبهپژوهش/اندکیتحقیقات/عدمهمکاریدانشگاه

سیستم آموزشی ما نمیتواند تعویض کند و

درپایاننامه

تجهیزاتوحمایتمالیگستردهترشودوتوسعه
و روزآمد شود و دانشجویان دکترا به فرصت

(مداخلهگر)

عدمپذیرشپژوهشیمحوری

مطالعاتیفرستادهشوند.

۱۱6

سیاستکالنآموزشی

نزولاستخدامفارغالتحصیالنپژوهشمحوری/تأکیدوزارتعلومبرآموزشیپژوهشی/

وزاتخانهتأکیدآموزشیوپژوهشیدارندواینبه

بعدمفرصتپژوهشمحوریدرپیامنور/آموزشمکملپژوهش/مافولماندنپژوهش

سیاستگذاریکالنآموزشیبرمیگردد.

آسیبشناسی پژوهش در رشته علم اطالعات و دانش شناسی :مطالعه نظریه زمینهای
مقولههای اصلی (تم)

ویژگی

........... ................................

مقولههای فرعی

مفاهیم(کدهای باز)

جمالت

سطحینگریبهروششناختیپژوهش

آسانپنداریرویکردپژوهشی/روشهایتحقیقنامناسب/تفاوتتحقیقبانوشته/تأکیدبر

عمدتاً پژوهش باکیفیت و با مختصات یک

پژوهشهای کمی /بهکارگیری آمار  /گردآوری دادههای نامناسب /عدم استحکام

پژوهشواقعیانجامنمیشودگاهیموضوعات

نظری/عدماستحکامروششناختی/عدمآموزشروشتحقیقکیفی/ضعفبیانمسئله/

،روشهاوگاهی دادههایمناسبگردآوری

اهمیتشناختمسئله/تأثیرشناختمسئلهدرتحقیقاتعلمی/تحلیلآماریسطحی/عدم

نمیشود.

رویکردعملگرا/عدماستناددهی/متفاوتیروشآموزشیپژوهش

چون متدولوژی تحقیق که به ما گفتهشده
متدولوژیکمیاست و روی کمی انگشت
گذاشتهاست.

عدمتوجهبهموضوعاتاساسی

اهمیت موضوع پایاننامه /عدم توجه به پیشنهادات تحقیق /گرایش به موضوعات

ازاینرو بسیاریاز مسابل مبتالبهدرحرفه مافول

سهلالوصول /نبودن موضوع معلوم /پراکندگی موضوعات پژوهش /موضوعات

واقعشده وگرایش بیشتر بهسمت موضوعات

نامناسب /تکرار موضوعاتپژوهشی /عدم موضوعاتبکر /عدم واقفپژوهشگر به

سهلالوصولاست.

آسیبهایاجتماعی/عدمواقفبهفرصتهاوتهدیدها/عدماستعالمازایرانداک

مشکالتعمدهما دراینزمینه هدفمند نبودن

ضعفساختارپژوهشی

پژوهش،سطحیبودنرویکردپژوهشی،تکرار
موضوعاتپژوهشیواحتماالًبرخیاشتباهات
روششناختیمیباشد.

عواملدرونی

(مداخلهگر)
(مداخلهگر)

تعهدگریزی

روشهایغیراخالقی

سرقتعلمی/سفارشیشدنمقاالت/ساختگیبودنپایاننامهها/خریدوفروشپایاننامهها/

پرکردنپرسشنامهها بهصورتسرسری ویاپر

عدمتدریساخالقپژوهشی

کردنحتیتوسطخودمحققکهبهاینپدیده
پختناطالعاتمیگویند.

فقدانمسئلهیابی

شناساییجاهایخالی/عدمحلمسابلومشکالت

کمتر نیاز جامعه حرفهای و انجام پژوهشهای با

مسئلهسازی

عمقبیشترکهمشکالتجاریحوزهراهدف

(مداخلهگر)

قراردادهباشندمدنظربودهاست.

مشکلنوآوریدرپژوهش

شبیه بودن تحقیقات /روزمرگی پژوهش /عدم ایده جدید در پایاننامه دکتری /عدم

درحوزهروششناسینیزمشکلوجودداردو

روزآمدی /فقدانپژوهشکنکاشی/عدمپژوهشجهتگسترشمرزدانش

گاهی بهصورت تولید انبوه ،رشتهبهرشته ،شهربه

موانعخالقیت

شهرشبیههمهستندویافتههاشبیههستند.
سیلعظیممقاالتکهتولیدمیشودکمیاست
البته بد نیست کهاین کمیتدرنهایت به کیفیت

تقلیدپذیری

منجرشودواینامربایدسازماندهیشودومقاالت

(مداخلهگر)

داراینوآوریوجنبهکاربردیباشد.

۱۱7
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مقولههای فرعی

مقولههای اصلی (تم)

جمالت

مفاهیم(کدهای باز)

امااگرنقشهجامعداشتهباشیمدرارتباطبااینحوزهو

فقدانطرحوبرنامه

عدمنقشهجامعبرایپژوهش/مشخصنبودنکارپژوهش

آفتهایپژوهشی

مشکالت امکاناتی /مضیقههایمالیو اقتصادی/گرههای اداری اجرایی /آسیبهای

شناختآسیبهایاجتماعیوفرهنگیو

فرهنگیاجتماعی/ضعفروششناسی

داشتنراهحلبرایآنها،توجهبهبنیانهای

مسابلومشکالتدرجامعهدرارتباطبااینحوزه
درک کرده باشیم آنوقت افراد خوشفکر
،کارآمدرامیخواهد ایندوتا راربطدهدو
درواقع تعیین کند و حلقههای مفقوده را چگونه
متصلکندوبهیکجاییبرساندواینانجامخواهد
نشدتاتمام پژوهشگرانرشتهدرآننقشهجامع
همفکریوهمکاریو همگامداشتهباشند .

عدمبرنامهریزیراهبردی(مداخلهگر)

)مقولهمرکزی)

آسیبشناسیپژوهشعلماطالعاتودانششناسی(پدیدهمرکزی)

فرهنگیوزیرساختهایاجتماعیوراهتقویت
اینزیرساختها.راهکارهستند.وقتیبنیادهای
اجتماعیدریکنظاماجتماعیفروبریزدوافرادنیاز
بهباورنخواهندداشتاصوالًکتابخانههاوافرادآن
رشتهوحرفهکهکارمیکنندبستریبرایفعالیت
نخواهندداشت.

بهکارگیریوپیادهسازییافتهها

سودمندی

استفادهازتحقیقاتدرساختاراجرایی/استفادهسازمانهاازنتایج/اشارهبهیافتههایدیگران/

مشکل،ساختاراجراییکشوردراستفادهازنتایج

شباهتیافتهها

تحقیقاتعلمیاستکهلهپژوهشبهایالزم
قابلنیست

(راهبردها)

تجاریسازی

(راهبردها)

کاربردیکردنپژوهشها

کاربردپذیری

ویژگی

.......... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................

محل کاربرد پژوهشها/کاربردی بودنیافتهها /عدم استفاده از نتایج /گورستان پایاننامهها/

یافتههایپژوهشهاکاربردیباشدودرعملبتوان

مأموریت مداری پژوهش /مشتری مداری پژوهش /ایجاد شناخت و آشنایی کافی

از آنها در فرایند کاری مثل نیاز شناسی ،

مسئوالن

مجموعهسازی ،سازماندهی وارابه خدمات و
مدیریتاستفادهکرد.

گسترشرابطهدانشگاهوجامعه

فارغازنیازهایجاریجامعه/ارتباطصنعتودانشگاه/پیوندسیستماتیکبیندانشگاهوجامعه/

ارتباطباصنعتوپیوندیافتنپژوهشهابانیازهای

ارتباطببنسنتودانشگاه/آگاهیمتقابلجامعهوحرفه/ایجاددفترارتباطباصنعتوجامعه

سازمانهایمختلف.
پژوهشبرایحلمسئلهانجامنمیشودوازطرف
دیگرجامعهوحرفههستندکهاغلببیخبرهستند
وارتباطدوسویهبینسنتودانشگاهوجودندارد.

درآمدزاییپژوهشها

جذبحمایتسازمانها/بازاریابیپژوهشی

خیلیازاینپایاننامههارامیتوانیمبهسمتحتی
تجاریسازی بریم و این جز از مسیر شناسایی
نیازهایواقعیویافتنمسابلمبتالبهسرانجامنخواهد
رسید.

۱۱۸

آسیبشناسی پژوهش در رشته علم اطالعات و دانش شناسی :مطالعه نظریه زمینهای
مقولههای اصلی (تم)

ویژگی

........... ................................

افزایشعملکرد

مقولههای فرعی

مفاهیم(کدهای باز)

جمالت

ارزیابیپژوهشها

کنترلکافیدرعدمتکراریبودن/ارزیابیپژوهش توسطکارگروهها /ارتقاءکیفیت

زمانتصویبپروپوزالیاطرحپیشنهادیپایاننامهها

روششناختی/دقتکافیدرتصویبپروپوزال

دقت کافی نمیشود و کنترل کافی در
خصوص تکراری بودن این نوع پایاننامه
نمیشود.
پایاننامهها در یک مرجع مثل کتابخانه ملی یا
شود.

(راهبردها)

ارزیابیپژوهش

کارگروههای مانند انجمن کتابداری هم ارزیابی

داوریپژوهش

بهبودکارآیی(راهبردها

ارتقاءکیفیتپژوهش

جدیتدرداوریها/پررنگشدنداوریهادرتصویبپروپوزال/انتقادپسندبودنداورها/

تیمهایپژوهشبراینباشدکهچهکسیازمابیشتر

حمایتمادیومعنویازداورها

انتقادکندوبرایداوریهااستفادهکنیمراهکاراست.

تحقیقدرمبانینظری/توجهبهمحورهایپژوهشی/آموزشجهتارتقاءکیفیتروش

ماتعدادکمیدانشجویانکمیداریمکهبخواهند

تحقیق/موضوعاتمناسب/افزایشطرحهایتحقیق/حذفمدرکگراییبرایانجام

رویمبانیکارکندوبهگسترشنظریههایرشته

پایاننامه/ایجادکمیتهپژوهش/کیفیشدنپژوهش

بپردازند)IV:3,PCL(.ارابهطرحهایتحقیقاتی
مستقلتوسطاستادان.

همکاریوتعاون

هماندیشیوواقعبینی/اشتراکمساعیپژوهشگرانرشته/عدمتکراراشتباهات/تعییناصول

داشتن روحیه تعاون و همکاری شرط اصلی

اخالقیومعنوی/همفکریوهمکاری/ایجادتعاونوهمکاریدرسطوحمختلف

است .اگر برای مشکالت موجود چارهای
نینداشیم رشته ما بهتدریج رو به افول خواهد

بهبودکارآیی(راهبردها)

گذاشتودیگرتأثیریدرفرایندتوسعهجامعهایران
نخواهدداشت.بههمیندلیلباهماندیشیوواقعبینی
راهحلهایبرایمشکالتموجودبیابیم.

عواملاجرایی

اجراپژوهشها

توجهاستادودانشجوبهتأثیرتحقیق/نگارشپایاننامهبهترازنبودن/تأثیرهمایشهایمیانرشتهای/

فکرمیکنمدرحوزهپژوهشهانبودتقاضااست

توجهبهاصلصرفهجویی/عزمبراجرا/عملیاتیشدنپژوهشهاتقاضامحوریپژوهشها

وبرمبنایتقاضا نیستودرحالانتزاعیعملیاتی

قابلیتاجراییشدن

(پیامدها)

بومیگرایی

(پیامدها)

نمیشودودرقفسههایکتابخانهمیماند.

پاسخگوییبهنیازهایپژوهشیجامعه

نگاهعملگرا/همخوانیپژوهشهابانیازها/ارتباطموضوعهابانیازهایجامعه/پاسخگوینیاز

دومینقلمروپژوهشاستاگرماتحقیقاتدر

بهعمل/جهتگیریتحقیقاتباچالشهایجامعه/اعتقادبهپژوهشملتی

راستای پاس چالشهای اساسی جامعه انجام
بدهیم.

مشاورهاطالعاتی

مشاورهاطالعاتیدرجامعه/یادگیریمستمر/اعتقادبهدنایی/استفادهجامعهازیافتههایعلمی

ادغام آموزشها در فرایند کاری جامعه بهعنوان

استادان

مشاوره اطالعاتی که بتواند نیازهای اطالعاتی و
نیازهایجامعهرابشناسد.

۱۱۹
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ویژگی

.......... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................
مقولههای اصلی (تم)

مقولههای فرعی

(پیامدها)

مسئلهیابی

(زمینهای)

نقشاستادان

(زمینهای)

بسترپژوهشی

(زمینهای)

اهمیتبهشایستهساالری

عمده پژوهشهای خود را یا در قالب پایاننامه
دانشجویانارابهمیکنندویااینکهانگیزهشخصی
(اعمازارتقاویاکسباعتبارحرفهای)منجربهانجام
کارعلمیوارابهمقالهمیگردد.

توانافزاییپژوهشی

توانمندسازیپژوهش

تقویتانگیزهباپژوهش/ارتقاءواعتبارحرفهای/عدموابستگیاستادانبهمقاالتپایاننامهای/

بهنظرمیرسدطیفوسیعیازاساتیددراینحوزه

(پیامدها)

توانمندیمشاورهاطالعاتی

توسعهخودکارآیی

ارتقاءپژوهش

مفاهیم(کدهای باز)

جمالت

برگزاریکارگاههایآموزشی/برگزاریهمایشهایملیومنطقهای/موفقیتدربعد

مهمتربرنامهآموزشخوداساتیداستاساتیدیکه

پژوهشی/توانافزاییاستادانراهنماومشاور/توانافزاییارزیابانوداوران

کالسرا اجرامیکنند و بهدانش اساتید خیلی
مربوطاستوبهتسلط واجرایکهباپژوهشو
محتویاطالعاتیکهمیتوانند قبلازردههاداشته
باشند.

حلمسئله

پژوهشهایعمیق /گسترشمرزدانش/حرکتکنکاشیپژوهش/مسئلهپردازی/پر

پژوهشبرایمشکلوگسترشمرزدانش،وبا

کردنخألهایپژوهشی/توجهبهمحورهایپژوهشی/توجهبهمسابلبومی/

ایجادحرکتکنکاشیجدیدواستحکامرشته
باشدشمامیخواهیدجاهایخالیتحقیقراپرکنید
ولیوقتیندانیدجاهایپرشدهچیستوجاهای
خالیچیست؟
نگاهمسئلهیابونهمسئلهسازبرپایاننامههایماحاکم
نگرددکماکانمادریکدورتسلسلباطلقرار
میگیریم.

هدایتگریاستاد

کلیدیبودننقشاستادان/پشتیبانوهمراهدانشجویان/تخصصاساتیدراهنمادرهدایت

درحوزهپژوهش،استادانبایدروشپژوهشرا

پایاننامهها/تسلطاستادانبهراهنمایی/مساعدت پژوهشگردرارابهایدههاینوین/هدایت

بداندهمخودبتوانددانشجوراهدایتکنددر

پژوهشگرانبهمجالت/مشاوروپشتیباندرنوآوری

تدریسوپژوهشکندودرپژوهشتدریس
کند.
هدایتپایاننامههابهتناسبتخصصاساتیدراهنما
باشد.

نیازسنجی

نیاز

نیازسنجی
دانشپژوهشی

تسلطاستادانبهآمار/دناییدرروشپژوهش

بخشمهمدیگربهداناییهایاستادانکهآماررا
خوببلدنیستند
درحوزهپژوهش،بایدروشپژوهشرابداند
همخودبتوانددانشجوراهدایتکند.

روحیهپرسشگری

رهنپویاوخالق

امروزهصحبتازتفکرخالقوتفکرانتقادیو
ردههادوسویهوچندسویهاست.

زمینهسازی

کمیتهپژوهش/تقویتانگیزهپژوهش/حمایتوپشتیبانی/تقدیروتشویق/فراهمنمودن

مندانشجورابهنوشتنمقالهتشویقمیکنم.

امکانات/لزومآموزشپژوهش/تأمینمنابعمناسب

جنبهکمیراکاهشدهیمودانشجوکمترواستاد
بهتروایننیازبهامکاناتومنابعمالیداردکهدانشگاهها
حمایتکنند.

چنانچه در جدول مشاهده میشود شرایط علی آسیب شناسی پژوهش در رشته علم اطالعات و دانش شناسی
با  89مفهوم و پنج مقوله های اصااالی تولید دانش  ،تأثیر پایان نامه ها ،تولید مقاله،اثربخشااای مقاالت ،و نظام
۱20

آسیبشناسی پژوهش در رشته علم اطالعات و دانش شناسی :مطالعه نظریه زمینهای

........... ................................

انتشارات هستند که تولید دانش ازنظر متخصصان  32مفهوم و  5مقوله فرعی و نظام انتشارات با  17مفهوم و 3
مقوله فرعی و تأثیر پایاننامهها با  2مقوله فرعی و تولید مقاله با  3مقوله فرعی و اثربخشااای مقاالت با  2مقوله
فرعی هساااتند و شااارایط زمینهای :شاااامل  34مفهوم در  3مقولههای اصااالی بساااتر پژوهشااای با مقوله فرعی
زمینه سازی و نقش استادان که شامل مقولههای فرعی هدایتگری استاد  ،دانشپژوهشی و روحیه پرسشگری و
مقوله اصاالی مساائله یابی با مقوله فرعی حل مساائله اساات و مداخلهگرها با  134مفهوم و  13مقوله فرعی و 9
مقوله اصااالی چالشهای انساااانی  ،عدم مدیریت زمانی ،بحران مالی  ،عدم پذیرش پژوهش محوری،ضاااعف
سااااختار پژوهشااای ،تعهد گریزی،مسااائلهساااازی ،تقلیدپذیری ،عدم برنامه راهبردی بهعنوان مداخلهگر
آسیب شناسی پژوهش علم اطالعات و دانش شناسی از مصاحبهها استخراج شده است .راهبردها با  114مفهوم
و  8مقوله فرعی و  4مقوله ا صلی کاربردپذیری،تجاری سازی ،ارزیابی و بهبود کار آیی به صورت راهبردهای
مؤثر در آساایبشااناساای پژوهش در مصاااحبهها دسااتهبندی شاادند و پیامدها با  26مفهوم و 5مقوله فرعی و 3
مقوله ا صلی قابلیت اجرایی شدن ،بومیگرایی ،م شاوره اطالعاتی و پژوه شی پیامدهای مدل آ سیب شنا سی
پژوهش را تکمیل میکنند .همانطور که در شااکل  1مشاااهده میشااود ،شاارایط علی ،عواملی هسااتند که بر
مقوله مرکزی تأثیر میگذارند.

شکل :1کدگذاری نظریهسازی داده بنیاد از کدگذاری باز تا الگوی کدگذاری محوری (کرسول )2005 ،
روابط بین مقولههای اصلی آسیبشناسی پژوهش بهصورت الگوی مفهومی شکل  2نشان دادهشده است در
شکل 2جهت پیکانها فرایند آسیبشناسی پژوهش و روابط بین مقولهها را نشان میدهد.
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شکل .2مدل مفهومی آسیبشناسی پژوهش علم اطالعات و دانش شناسی
نتیجهگیری
ر شته علم اطالعات و دانش شنا سی مانند ب سیاری از ر شتههای علمی ،با م شکالت و م سابلی مواجه ا ست که
برای رفع آنها نیاز به تفکر ،مطالعه و پژوهش ا ست و تا زمانی که م سابل و م شکالت ا سا سی ر شته شنا سایی
نشااوند ،صاارف هزینه و زمان جهت انجام پژوهش  ،اتالف منابع انسااانی و مادی خواهد بود  .مساائلهای که در
این میان باید به آن توجه داشاات این اساات که در حال حاضاار  ،بخش عمدهای از پژوهشهایی که در حوزه
علم اطالعات و دانش شنا سی صورت میگیرند  ،از کارایی الزم برخوردار نی ستند  .شماری از پژوهشهای
این حوزه فاقد اثربخشاای الزم بوده و متناسااب با نیازها  ،و حل مسااابل و مشااکالت جامعه نیسااتند .شااایانرکر
است که همپوشانی موضوعی و محتوایی و اشباع برخی زمینهها در پژوهش ،و موضوعات تکراری  ،میتواند
بیانگر عدم توانایی دانشاااجویان تحصااایالت تکمیلی در ارابه ا یده ها و روش های تازه در آثار خود باشاااد .
بهبیاندیگر  ،باوجوداینکه انتشااار مقالههای اسااتخراجشااده از پایاننامهها رو به فزونی گذارده اساات  ،میزان
خالقیت و م شارکت پایاننامهها در تولید دانش نو قابلتوجه نی ست (فتاحی .)1388،با توجه به اهمیت پژوهش
و هزینه و زمان زیادی که صرف انجام آن می شود و تأثیری که این پژوهشها میتوانند بر روند غنای ر شته
داشته باشند  ،نگاه دقیقتر به پژوهشها امری ضروری است .
داشتن نیروی انسانی متخصص و محدودیتهای مالی و عوامل دیگر از مهمترین مشکالت پژوهشی به شمار
میآیند .اگر عوامل موجود در پژوهش به طور دقیق و مناساااب تعیین شاااود ،امکان بیشاااتری را برای انجام
پژوهشهای مطلوب فراهم میکند و درنتیجه از نتایج پژوهشها بهصورت مؤثرتر و کارآمدتر استفاده خواهد
شد.پژوهش حاضر در راستای آسیب شناسی پژوهش در رشته علم اطالعات و دانش شناسی همچنین درصدد
شناسایی عوامل آسیب ساز پژوهش انجام شده است.در الگوی مفهومی مقولههای اصلی مسئله یابی که مقوله
حل مساائله و مقوله نقش اسااتادان که مقولههای هدایتگری اسااتادان ،دانشپژوهشاای و روحیه پرسااشااگری را
دربرمی گیرد و مقوله بستر پژوهشی با مقوله فرعی زمینهسازی که در صورت عدم امکان  ،به شرایط زمینهای
و ب ستر الزم برای آ سیب سازی پژوهش را فراهم میکند  .در پا س به سؤال اول پژوهش بر ا ساس دیدگاه
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مصاحبه شوندگان ،مهمترین عامل زمینهای آسیب ساز عامل ضرورت حل م سئله در پژوهش است که پایه و
ا ساس عوامل ا ست .پژوهش برای حل م سابل جامعه ا ست که م ستلزم توجه به م سابل بومی جامعه ا ست که
دیانی ( )1378در تحقیقات کتابداری دریافت که ابتدا در پژوهش مسئله یابی شود و برای پاس به مسئله  ،به
گردآوری اطالعات پرداخته شود و سرانجام چیزی مناسب استفاده به جامعه علمی کتابداری بهطور اخص و
جامعه علمی به طور اعم ارابه شااود.و همچنین در این الگو مقوله اصاالی تولید دانش با مقولههای گسااتردگی
تولید دانش  ،جایگاه تولید دانش ،تولید دانش در رفع نیاز واقعی  ،روزآمدی و نوآوری  ،کیفیت تولید دانش
و مقوله اصاالی نظام انتشااارات با مقولههای فرعی نشاار کتاب و انتشااارات بینالمللی و بازار انتشااارات و تأثیر
پایاننامهها با مقولههای درگیر کردن دانشاجویان ،اساتخراج مقاله از پایاننامهها و همچنین مقوله تولید مقاله با
مقولههای فرعی افزایش کمی مقاالت  ،جایگاه مقاله،ترفیع رتبه،چگونگی مقاالت و مقوله اثربخ شی مقاالت
شامل تأثیرگذاری مقاالت عوامل مؤثر بر امر پژوهش ه ستند که در میان این بر ا ساس نظر م صاحبه شوندگان
عوامل استخراج مقاله از پایاننامهها از مهمترین عوامل مؤثر است که سبب آسیب میشود بهطوریکه فتاحی
؛بگلو وآخشااایک ( )1393بر مقوله اساااتخراج مقاله از پایاننامه ها را نیز تأکید داشاااتند و بر اسااااس نظرات
مصااااحبه شاااوندگان افزایش مقاالت به دلیل افزایش دانشاااجویان تحصااایالت تکمیلی اسااات و از دیدگاه
مصاحبه شوندگان ،تعداد پژوهشهای پایاننامهای دانشجویان بسیار باال است و اساتید تمایل دارند که مقاالت
استخراجی از پایاننامه ها بانام آنان هم ثبت شود و عالقه و تمایلی برای تمام شدن پژوهش به نام فرد دانشجو
را ندارند  .برخی از مصاحبهشوندگان در خصوص همکاری پژوهشی مطرح کردند که برخی از اساتید راهنما
به دلیل ارتقاء مرتبه علمی نیاز به مقاالت اسااتخراجی پایاننامهای دارند ولی طبق تعهدات خود عمل نمیکنند
و بار مساائولیت پژوهش به عهده دانشااجو میافتد از طرفی افزایش مقاالت باکیفیت آن رابطه معکوساای دارد
بهطوریکه کیفیت کلی مقاالت مطلوب نیساات و این با تحقیقات حساانزاده و همکاران( )1395هم سااویی
دارد .درحالی که تعداد مقاالت هدف نهایی نیسااات بلکه هدف دارا بودن مقاالت باکیفیتی اسااات که ازنظر
محتوا ساابب گسااترش واقعی مرزهای دانش و توسااعه علم در رشااته گردد ،در ارابه محتوی اینگونه مقاالت
آنچه موردتوجه است پرداختن به مبانی و نظریههای مطرح درزمینه مسئله و موضوع تخصصی پایاننامه است .
تأکید بر مبانی نظری و ارابه نظریههای مطرح و مرتبط با موضوع موردپژوهش یکی از نکاتی است که موجب
غنی شاادن و اسااتحکام مقالهها و نیز ارتباط دانش جدید بادانش کهن در حوزههای علوم انسااانی و اجتماعی
می شود ( فتاحی ؛ بگلو و آخ شیک  .)1393،و همچنین بر ا ساس دیدگاههای م صاحبه شوندگان ،تولید دانش
ر شد صعودی دارد و دان شگاه منبع و مرجع تولید دانش مح سوب می شود ،بنابراین بای ستی جامعه و صنعت
برای اجرای طرحهای تحقیقاتی خود به آن مراجعه کنند .رشاااته علم اطالعات و دانش شاااناسااای از این امر
م ستثنی نی ست  .مراجعه به دان شگاه بهمنظور اجرای طرحها و فعالیتهای پژوه شی از طرف سازمانها وجود
ندارد و بخش های اجرایی از این پژوهش ها اساااتفاده نمیکنند .علیرغم اینکه تولید دانش در رشاااته علم
اطالعات و دانش شااناساای توسااعه خوبی دارد ،ولی از کیفیت الزم در تولید دانش نیز برخوردار نیساات .از
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طرفی انت شارات همچنان ر شد دا شته ا ست  .این یافته در را ستای یافتههای پژوهش اوکوال ،)2007(1ا شرفی
ریزی و همکاااران، )1389(2رادار،)1390(3امرایی و همکاااران )1392(4اساااات .تکراری بودن موضاااوعااات
کتابها از مقولههایی اساات که نیاز به توجه بیشااتری دارد که مؤلفان و مترجمان فعال در حوزه بهمنظور رفع
خال های موجود ،با دیدی کلنگر و جامع بنگرند و بهتمامی موضاااوعات آن هایی که کمتر رشاااد یافتهاند
بپردازند که یافتههای ملک محمدی و حاجی زینالعابدینی ()1396آنها تایید میکند.
تکراری بودن موضااوعات کتابها از مقولههایی اساات که نیاز به توجه بیشااتری دارد که مؤلفان و مترجمان
فعال در حوزه بهمنظور رفع خألهای موجود ،با دیدی کلنگر و جامع بنگرند و بهتمامی موضاااوعات آنهایی
که کمتر رشااد یافتهاند بپردازند که یافتههای زینالعابدینی و محمدی()1396آنها را تابید میکند .مشااکالت
و محدودیتها نظیر چالشهای انساااانی  ،محدودیت زمان پژوهش ،محدودیت منابع مالی  ،ضاااعف حمایت
دان شگاه و ضعف ساختار پژوه شی  ،تقلیدپذیری  ،تعهد گریزی ،م سئله سازی ،عدم برنامهریزی راهبردی و
عدم رویکرد پژوهش محوری در دانشگاهها از عوامل آسیب ساز در پژوهش هستند که راهبردها و پژوهش
را محدود میک ند .و از مهم ترین عامل محدودکن نده عدم رویکرد پژوهش محوری اسااات که تحقی قات
ب هاردوج )2017(5و گنجی()1383و همچنین پژوهش های زارعی و فام یل رو حانی( )1388در این راسااا تا
انجامشااده اساات .بر اساااس دیدگاههای مصاااحبهشااوندگان  ،پژوهش در رشااته در تأمین هزینههای خود با
م شکالتی مواجه ا ست .م صاحبه شوندگان ارتباط ضعیف پژوهش با نیازهای جامعه و به دنبال آن ناتوانی در
جذب طرحهای تحقیقاتی را دلیل به وجود آوردن مشاااکالت مالی عنوان کردند  .در ضاااعف روحیه کاری
پژوه شی کمرنگ بودن نقش ا ستادان راهنما،عدم همکاری پا سخگویان ،عدم فر ستادن دان شجویان دکترا به
فر صت های مطالعاتی از مفاهیم مربوط به مقوله ضعف روحیه کار پژوه شی به شمار میآیند .بر ا ساس نتایج
حاصل از تحلیل مصاحبهها  ،انجام پژوهشها اصوالً نیازمند کار تیمی و بهرهگیری از توان تخصصی هر یک
از اعضااااء اسااات  .این در حالی اسااات که کمتر موردی پیش میآید که اعضاااای یک پژوهش با یکدیگر
همکاری کنند و این نیاز به فرهنگ سازی کار گروهی در پژوهش دارد .عدم پژوهش محور بودن دان شگاهها
عالوه بر این  ،بر اساس دیدگاههای مصاحبه شوندگان  ،در ساختار و رویکرد آموزش محوری در دان شگاهها
و جزوه محوری کالسها  ،محقق و پژوه شگر تربیت نمی شود  ،بلکه بی شتر ا ستاد و مدرس تربیت می شود تا
پژوهشااگر  ،بهعبارتدیگر ،درنتیجه رویکرد آموزش محوری در برخی دانشااگاهها و نوع تربیت افراد در این
رویکرد ،در بساایاری از مواقع اساااتید تولیدکننده علم نیسااتند و صاارفاً انتقالدهنده و مدرس میباشااند ،این در
حالی اسااات که برخی از اسااااتید هم اصاااوالً وارد حوزه پژوهش و تولید علم نمیشاااوند  .بهطورکلی چنین
میتوان گفت که پژوهشگری یک مهارت است و تنها با دانستن مسابل نظری  ،روشها و اصول پژوهشگری
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Ocholla
Ashrafi Rizi H, Kazempour Z, Papi

1
2

Radfar

3

Amraei M, Geraei E, Siamaki

4

5. Bhardwaj

۱24

آسیبشناسی پژوهش در رشته علم اطالعات و دانش شناسی :مطالعه نظریه زمینهای

........... ................................

حا صل نمیآید  .بای ستی این مهارت ها جهت انجام پژوهش تو سط افراد ک سب شود  .اما همه افراد مجهز به
چنین مهارتی نیسااتند .و یکی دیگر از عوام مهم محدودکننده پژوهش ساایاساات کالن آموزشاای اساات که
مربوط به مقوله عدم پژوهش محوری دان شگاهها ه ستند .بر ا ساس نتایج حا صل از تحلیل م صاحبهها  ،یکی از
آسیبهای جدی که متوجه رشته است  ،سیاست دانشگاهها در توجه به گسترش کمی آموزش است  .به این
مفهوم که توجه بیشتر دانشگاه به آموزش در بخشهای تحصیالت تکمیلی ،نظیر دانشگاه پیام نور موجب شده
تا پژوهش در حا شیه قرار گیرد  ،درنتیجه رویکرد آموزش محوری  ،م شالههای ب سیار زیادی برای ا ساتید در
امور آموزشااای به وجود آورده اسااات  .چنانکه اسااااتید بیشاااترین وقت خود را درگیر امور آموزشااای  ،در
بخشهای مختلف تحصاایالت تکمیلی  ،نظیر کالس درس و پاسااخگویی به دانشااجویانمی گذارند و فرصاات
کافی برای گذران در امور پژوهشی را ندارند .از سویی در برخی موارد مشالههای آموزشی و درآمد حاصل
از آن مانع از احساااس نیاز به امر پژوهش میشااود.در پاساا به سااؤال دوم پژوهش اسااتفاده از راهبردهای
پژوه شی که در الگوی مفهومی م شخص شدهاند ،ترکیبی از راهبردها کاربردپذیری و تجاری سازی همراه با
مقولههای فرعی گسااترش رابطه دانشااگاه و جامعه ،درآمدزایی پژوهشها و ارزیابی و داوری پژوهشها، ،و
بهبود کار آیی که شاااامل مقوله های فرعی ارتقاء کیفی و همکاری و تعاون ازجمله راهبردهایی هساااتند که
می توانند عملی شااوند و باعث پیامدهایی شااوند  .بر اساااس نتایج حاصاال از تحلیل مصاااحبهها ،بهکارگیری
یافتههای پژوهش و ارتباط در این زمینه رضایتبخش نیست  ،درحالیکه برای بهبود بخشیدن به این وضعیت
 ،زمینههای منا سبی وجود دارد .در سازمانهای دولتی و نهادهای موجود ،رابطهای جهت واگذاری طرحهای
خود به پژوهشگران احساس نشده است  .ضروری است که در مرحله انتخاب موضوع در پژوهشهای رشته
به محورهای پژوهشااای نهادهای موجود نظیر کتابخانه های عمومی موردتوجه قرار گیرد و اعتمادی مبنی بر
اینکه واقعاً دانشگاه میتواند به آنها در جهت رفع مسابل و نیازهای پژوهشی شان کمک کند به وجود آید.
اینکه دان شگاهها صرفاً مطالبی که مطرح میکنند جنبه تئوریک ندا شته و قابلیت اجرایی و عملیاتی شدن را
دارد .بر اسااااس یافته های پژوهش ،راهبردها باعث اجرای دقیق و جامع پژوهشها و پاساااخگویی به نیازهای
جاری و بومی جامعه همراه با توانمندی مشاوره اطالعاتی منجر به کاهش آسیبها در پژوهش میشود.
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