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 چکيده

 یهاستفاده از نظر یزانم یسهدارد. پژوهش حاضر درصدد مقا اییژهو یتاهم شناسیاز جمله علم اطالعات و دانش یدر هر حوزه علم یهنظرهدف: 

 باشد.یم هایو کتابخانه رسانیاطالع یقاتو فصلنامه تحق رسانیو اطالع یفصلنامه کتابدار ینب

رسانی و رسانی و تحقیقات اطالعهای کتابداری و اطالعسایت فصلنامهاز طریق وب ایمحتوای مقوله تحلیل روش با حاضر پژوهش :هاروش

فقره طی  340و  404نامه به سردبیر و ... به ترتیب  ،کوتاه ،مروری ،تمامی مقاالت دو فصلنامه اعم از پژوهشی .گرفت های عمومی صورتکتابخانه

نظریه،  واژگانبود. جهت جستجوی اطالعات از  سیاهه وارسی هاداده گردآوری تحقیق را تشکیل دادند. ابزار پژوهش جامعه 1388-1397 یهاسال

 تجزیه و تحلیل شد. Excelافزار نرم ها باداده. گردید شمارشبار یک تنها مقاله هر در مورد هر مدل، الگو و پارادایم استفاده شد.

 100های عمومی رسانی و کتابخانهرسانی از فصلنامه تحقیقات اطالعود آنکه تعداد مقاالت فصلنامه کتابداری و اطالعنتایج نشان داد که با وج :تایجن

های تحقیقات های منتخب بیشتر بود. همچنین این تحقیق میانگین میزان استفاده از نظریه در فصلنامهمقاله کمتر بود اما میزان استفاده آن از کلیدواژه

 درصد اعالم کرده است. 45و  37رسانی را به ترتیب های عمومی و کتابداری و اطالعانی و کتابخانهرساطالع

ها در انتخاب مقاالت خود که به مقاالتی که به مفاهیم بنیادین نتایج نشریات حوزه کتابداری و بطور عام تمامی حوزه توجه به اب :گيرینتيجه

مشابه در مقاالت محققین بایستی  واژگاناین موضوع را مدنظر قرار دهند. استناد به نظریه و  هاآنو در پذیرش  اند، بهای بیشتری دادهعلوم پرداخته

 پیشرفت، شناخت و توسعه آن بیانجامد. ،مدنظر باشد تا کمک شایانی به تکوین فلسفه علم کتابداری

 م.نظریه، الگو، مدل، پارادای دانش شناسی، و اطالعات علم ها:کليدواژه

 پژوهشی نوع مقاله:

 20/6/99پذیرش مقاله:  17/6/99اصالح نهایی:       17/2/1399 دریافت مقاله:

 یهاسال یط یعموم هایو کتابخانه رسانیاطالع یقاتبا فصلنامه تحق رسانیو اطالع یدر فصلنامه کتابدار یهاستفاده از نظر یزانمین. نسر آبادیدولت یداوریا، ثر یاییض ،شعله یانیزک ارجاع:

 .39-31 :6(2) ؛1399نوین.  پزشکی یرساناطالعمجله . 1397-1388
  

 مقدمه:
ها اهمیت نظریه در پژوهش را نباید از نظر دور داشت. نظریه

توان به فرضیاتی آزموده و اثبات شده هستند که برای تحقیقات آتی می

های یهشناسی قوی و نظراستناد کرد. تمامی تحقیقات به روش هاآن

های اثبات شده نیازمند بوده و بدیهی است که بدون داشتن نظریه، رشته

های خود نبوده و تعیین ارتباط آن رشته با سایر علمی، قادر به ارائه یافته

به زعم واکر سه دلیل اهمیت نظریه برای  .[1] علوم مبهم خواهد بود

رآمد برای روشی کا -پژوهش عبارتند از: داشتن چارچوبی برای تحلیل

 های علمی و در نهایت تبیین مشخص برای دنیای واقعیتوسعه حوزه

[2].  

های جدید تالش دارند تا به جامعه پردازان با ارائه نظریهنظریه

ها و پدیده ،مخاطب خود در تبیین ماهیت عمومی و تخصصی مفاهیم
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پردازی نظریهMertz  و  Anfaraحتی پیشبینی روند آن کمک کنند.

ها تعریف ه منزله رویکردی برای کمک به درك انسان از پدیدهرا ب

 .[3،4] کنندمی

سازی بوده و  زنده بودن و پویایی دانش و علوم، وابسته به نظریه

های علمی بایستی در قالب نظریه ارائه شود تا به ماندگاری و رشد و یافته

نی یک توسعه علم کمک کند. نشاط و حری بر این باورند که تنها زما

دانیم که قادر به ارائه کل رشته علمی را واجد اعتبار معرفت شناختی می

داده ها و دانش رشته در چارچوب نظریه ای مادر که همان نظریه عام و 

تر باشد، امکان تر و عمیقکلی باشد. به زعم آنان هرچه نظریه کلی قوی

در نتیجه، )تخصصی( بیشتری وجود خواهد داشت.  های فرعیارائه نظریه

های تخصصی بیشتر باشد، آن حوزه یا رشته از اعتبار چه تعداد نظریه هر

 .[5] و انسجام بیشتری برخوردار خواهد بود

 حوزه هر در نظریه ، وجود همکاران و Schumackerبه زعم 

 سبب نهایت در و آن شده تولید دانش و هاپژوهش استواری سبب علمی،

 است قرار اگر که معتقدند هاآن ردد.گمی حوزه آن بالندگی و رشد

 ضروری آن در نظریه بر مبتنی تحقیقات وجود رود، به پیش ایرشته

 هدایت و عملی کاربرد دانش، کردن خالصه به دالیل را هانظریه و است

معتقد است که ارتقای سطح  Kivunja .[6] دانندمی مفید پژوهش

طی بین نظریه و تئوری و آموزش عالی و مدارس در گرو ایجاد پل ارتبا

در  Brookes .[7] باشدهای علمی میهای نظری حوزهچارچوب

 توسط نظریه از استفاده علم، فلسفه به توجه با است مطالعه خود معتقد

 این، بر عالوه. است هاآن رشته علمی بلوغ نماد ،پژوهش در محققان

به  تا گیرندمی أتنش رشته درون از که هستند هایینظریه نیازمند هارشته

 .[8] شوند شناخته به رسمیت تحقیقاتی، مستقل رشته یک عنوان

 مجموعه توانمی را و همکاران نشان داد که نظریه Fisherمطالعه 

 کرده پیدا توسعه رشته یک در که دانست اصولی و هانگریکل از کاملی

 تبیین رمنظو به که روابط و اصول ها،فرضیه از نظامی عبارتیبه و است

 مواقع بیشتر حالهربه و است شده پذیرفته ها،پدیده از خاصی مجموعه

  یا بسط یافته درك یک از تصوری پیرامون نظریه اصلی معنی و جوهره

 [.9] هاستپدیده برخی تبیین

 یا اجزا کندکمک می پژوهشگران به نظریه، با مرتبط مفاهیم

 و حد طریق این از و هندد توضیح ترراحت را نظریه مختلف هایجنبه

 مهمترین که متعددند مفاهیم این. نمایند تعیین را خویش مطالعه دامنه

 به مفاهیم این از هرکدام ادامه در. پارادایم الگو و مدل،: از عبارتند هاآن

 . است شده داده توضیح اختصار

 یا شئ یک واقعیت سهولت به مدل یک که بگوییم توانیممی: مدل

 ها آن بین ارتباط و کلیدی بخش های یا عناصر بازنمون با را فرآیند یک

 بین احتمالی روابط از پیشنهادی ایمجموعه مدل،. نمایاندمی

 از نموداری شکل به را هانظریه توانمی اغلب اینکه دلیل به. متغیرهاست

 به نظریه جای به گاهی نمود، رسم موردنظر پدیده متغیرهای بین روابط

 مطلب این دادن نشان سازی،نظریه و نیز سازیمدل از منظور. رودمی کار

 [.10] کنندمی کار چگونه چیزها که است

 نوع یک هاآن. برخوردارند زیادی اهمیت از نظریه توسعه در الگوها

 منظور به روابط، از آزمایشی پیشنهادی مجموعه یک یا پیشنهادی نظریه

 عمل در اغلب الگو یک توسعه. هستند نظریه ها صحت و اعتبار آزمایش

 عالم در. کند کمک افراد عالقه مورد موضوع درباره تفکر به است قادر

 پدیده یک درباره نظریه و الگو بین مشخص مرز خط یک همیشه واقع،

 . [11] ندارد وجود

 پذیرش مورد علمی دستاوردهای پارادایم، ،Kuhnبه زعم : پارادایم

 برای را هاحلراه و مسائل الگوهای انی،زم دوره یک برای که است همگانی

 برخی به رایج نگاه نوعی عبارتیبه. آورندفراهم می مندانحرفه از ایجامعه

 است یافته گسترش زمانی دوره یک در که خاص حوزه یک موضوعات از

[12] . 

 نتایج که تالشند در رسانیاطالع و کتابداری علوم محققین

 جامعه دسترس در ی به چاپ رسانده تاعلم مجالت در را تحقیقاتشان

 اعتبار از باشد معتبر مدل و نظریه پایه بر که تحقیقاتی گیرند. قرار علمی

 خواهند کمک علمی رشته رشد به تحقیقات این و بوده برخوردار باالیی

  ..کرد

 هاآننظریه و استناد دهی با  تعریف و اهمیت با حدودی تا که حال

 و اطالعات علم در نظریه به توجه و میتاه بررسی به شدیم آشنا

 . پردازیممی شناسیدانش

Hjørland فاقد رسانیاطالع و چنین بیان کرده که علم کتابداری 

 غفلت مورد مفهومی نظریه، است. به زعم وی مفهوم خوب هاینظریه

 از بسیاری در و دانش سازماندهی و اطالعات علم رشته در شده واقع

 ارتقاء و اصالح توجیه، در غالباً علمی حوزه هر مبانی. تاس دیگر هایرشته

 حوزه مشکالت از یکی .[13] آیندمی کاربه مربوطه ایحرفه کارکردهای

 فکری هایمدل و یبنیاد هاینظریه فقر اطالعات، و کتابداری علوم

 بحران سه الاقل شرایطی، چنین ادامه. است تجربه و نظریه بر مبتنی

 و آموختگاندانش در هویت بحران: داشت خواهد به دنبال را برانگیزچالش

 این مطالعاتی قلمروهای تدریجی شدن مستحیل رشته، این مندانحرفه
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 مجوز دریافت در دشواری باالخره و دیگر، علمی های حوزه در رشته

 مجامع در حوزه، این پژوهشگران تحقیقات نتایج و هایافته بودنعلمی

 به گرفته، پیشدر فزایندهای روند که هاچالش این یتمام. معتبر علمی

 .[14] افزود خواهد کتابداری حرفه تنگناهای و مشکالت بر خود نوبه

 هایمقاله محتوای تحلیل عنوان با پژوهشی در بزرگی و سالک

 رسانی و فصلنامهو اطالع کتابداری فصلنامه نشریه دو در شده منتشر

در  که اندکرده اشاره موضوع این هب 1385-1386 یهاسالدر کتاب

 نظریه که و فلسفه اهمیت با موضوع رسانی،اطالع و کتابداری کلیات مقوله

 هایپژوهش و مطالعات کمبود خصوص در کارشناسان ستهاسال

 جایگاهی هستند، همچنان القولمتفق ایران در مورد آن در شده منتشر

دهقان و . [15] ندارد نشریه دو این در شده منتشر مقاالت و تحقیقات در

 از درصد 65 اند که درهمکاران در پژوهش خود چنین بیان کرده

 .است رفته کار به نظریه رسانی،اطالع و کتابداری فصلنامه هایمقاله

آن  در نظریه از استفاده میزان ،هاسالاین  اند طیهمچنین بیان کرده

عبدالهی در پژوهشی با . [16] است داشته صعودی روند مجموعا فصلنامه

عنوان تفهیم استفاده از پارادایم و نظریه در مطالعات علوم کتابداری و 

نشان داد که داشتن چارچوب نظری در تحقیقات این حوزه،  رسانیاطالع

باشد راهنمای مفید و بسیار کارآمد در انجام تحقیقات معتبر و علمی می

[17] . 

Tuomaala و کتابداری تکامل نوانع با پژوهشی و همکاران در 

 ابتدا ،نشریات هایمقاله محتوای تحلیل: 1965-2005 رسانی،اطالع

 این هسته نشریه 29 در رسانی کهاطالع علوم و کتابداری مقاله 1024

 22 سپس و کرده بررسی را بودند شده منتشر ،2005 سال در حوزه،

 هانآ. کردند تحلیل را 1965 سال مجله 10 و ،1985 سال مجله

 پرتوی در 2005 تا 1965 سال از ،LISتوسعه  بررسی به همچنین

 ،2005 و 1965 ،1985 یهاسال مقایسه قابل هایداده مجموعه

 هایمقاله موضوعی توزیع نویسندگان صورت دو هر در. پرداختند

 را هامقاله این در شناسیروش و پژوهشی راهبردهای ها،روش پژوهشی،

اطالع و کتابداری علمی هایمقاله برای مطالعات اعانو. اندکرده گزارش

 درصد(، 76) تجربی مطالعات دسته دو به ،2005 سال در رسانی

 دوم دسته در که اندشده تقسیم درصد( 24) غیرتجربی هایپژوهش

 شامل را درصد 10/3 نظری تحقیقات غیرتجربی، هایپژوهش یعنی

 . [18] بود نوع بیشترین که شدمی

م و همکاران در پژوهشی نشان دادند که در انجام تحقیقات عبدالکری

های رشته ها و پارادایمرسانی، ارتباط بین نظریهحوزه کتابداری و اطالع

در  Green. [19] باشدعلمی در انجام تحقیقات کمی و کیفی کارآمد می

مقاله خود بیان کرده که راهگشای انجام تحقیقات کمی، داشتن چارچوب 

 Julien. [20] گراندد تاکید کرده استتئوری ئوری بوده که به نظری و ت

 از شده منتشر متون استفاده و اطالعاتی نیازهای رویخود  پژوهش در

 درصد 28 در نظریه از استفاده وی. است کرده تمرکز 1994-1990 سال

 به بودند، مبانی بر مبتنی که کندمی گزارش شده انتخاب مقاله 165 از

 مفروضات، از روشن و صریح و منسجم چارچوبی براساس هک معنی این

  .[21] دارند توضیحی قدرت یکدیگر اتفاق به که هاگزاره و تعاریف

 اندکرده ، گزارش Duggan و Julien دیگر، ایمطالعه در هرچند

 و 1984-1989 از که مطالعاتی طرح 300 از درصد 18/3 تنها که

 نگرانی نتیجه در و بودند نظریه اسبراس بودند شده انتخاب 1995-1994

 اما. هستند نظریه براساس متون از کمی نسبت که است این هاآن زیاد

 حال در است ممکن نظریه از استفاده که دهدمی نشان هاآن نتایج

  [.22] باشد افزایش

Pettigrew و McKechnie استفاده میزان عنوان با پژوهشی در 

 به محتوا تحلیل روش با و اطالعات علم قاتتحقی در نظریه از پژوهشگران

-1998 یهاسال از اطالعات، علم مجله 6در که مقاله 1160 بررسی

 از درصد34/1 در نظریه که داد نشان هایافته. اندپرداخته بود، آمده 1993

 45/4) بود علوم اجتماعی از هانظریه این اکثر. است رفته به کار مقاالت،

 و درصد(، 19/3) علوم درصد(، 29/9) اطالعات لمع آن از پس و درصد(،

 71 توسط اطالعات، علم جدید هاینظریه. درصد( 5/4) علوم انسانی

 تحقیقات هاییافته با مقایسه در حاصل نتایج. است شده مطرح نویسنده،

 . [23] بود نظریه از استفاده میزان افزایش نشان دهنده قبلی،

Kim و Jeong استفاده آن در و دادند انجام کهمحتوایی  تحلیل در 

 طی مجله 4 در شده منتشر نشریه مقاله1661 در آن توسعه و نظریه از

 قانون و مدل، نشانگر سه از هاآن. کردند بررسی 1984-2003 یهاسال

 درصد 41/4 مقاله ها در نظریه کاربرد که دریافتند و کردند استفاده نظریه

 در به ویژه نظریه، ایجاد که اندهکرد نشان خاطر چند آنان هر. است

 کاهش 1999-2003 یهاسال بین شده منتشر المللیبین هایمجله

 . [24] است داشته

 محتوای تحلیل به حری بزرگی، و سلک: مثال عنوانبه هاییپژوهش

 اندنکرده جدی توجه نظریه به اما اندپرداخته تخصصی -علمی نشریات

 صورت هایسنجیکتاب و محتواها حلیلت از بسیاری طرفی از. [5،15]

 بیشترین که اندداده نشان ایران، در رشته به مربوط متون روی گرفته

 هاینظام و فناوری به مربوط رشته، پژوهشگران موردعالقه موضوعات
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 34 1399 تابستان، دومرسانی پزشکی نوین، دوره ششم، شماره مجله اطالع 

 دو هر به توجه رشته یک بلوغ و رشد برای کهیدرصورت. است بازیابی

 یک به بیشتر توجه و ستا مهم نظری مبانی و علم مرزهای موضوع

 .شد خواهد رشته نامتقارن رشد باعث دیگری، به پرداختن کمتر و موضوع

دهی به نظریه تحقیق حاضر با این هدف انجام شده که میزان استناد

های اثبات شده را در مقاالت چاپ شده در دو نشریه حوزه و الگو

سو  عه حاضر از یکرا بررسی و مقایسه کند. مطال رسانیاطالعکتابداری و 

ای علمی باشد و از تواند الگوی خوبی برای دیگر محققان تمامی رشتهمی

های علمی سوی دیگر توجه محققین را به استفاده از نظریات رشته

شناسی، این به دلیل محتوای رشته علم اطالعات و دانشمعطوف دارد. 

نظری و چه از پردازی دارد و چه به لحاظ رشته ظرفیت خوبی برای نظریه

هایی از این بعد عملی، با داده، اطالعات و دانش سروکار دارد. پژوهش

تواند این امکان را در اختیار مخاطبان این رشته قرار دهد تا در دست می

اندیشی در مقاالت خود با الهام از مبانی نظری و نظریات مختلف به ژرف

 . .داز ابعاد گوناگون بپردارن هاآنمسائل و تبیین 

 

 : هامواد و روش

سایت از طریق وب ایمحتوای مقوله تحلیل روش با حاضر پژوهش

رسانی و تحقیقات اطالع هنشریو  رسانیکتابداری و اطالع هنشری

تمامی مقاالت دو فصلنامه اعم از  .گرفت های عمومی صورتکتابخانه

فقره،  340و  404نامه به سردبیر و ... به ترتیب ، کوتاه ،مروری، پژوهشی

تحقیق را تشکیل دادند.  پژوهش ، جامعه1388-1397های طی سال

دهقان و  تحقیق یستلچکمشابه  یستلچک ها،داده گردآوری ابزار

را با نظر  آن بوده که محقق بنا بر موقعیت سازمان سه پرسشهمکاران 

از طریق  تحقیق حاضر روایی پرسشنامهو  مدیران سازمان تغییر داده

آن از  و پایایی یدتائتابداری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه متخصصان ک

  .[16] محاسبه شد 982/0رونباخ انجام و کطریق آلفای

واژه نظریه، مدل، الگو و پارادایم  4جهت جستجوی اطالعات از 

اطالعات . گردید شمارشبار یک تنها مقاله هر در مورد هر استفاده شد.

 .تجزیه و تحلیل شد Excelبدست آمده توسط نرم افزار 

 

 :هایافته

تحقیقات  هنشریو  رسانیکتابداری و اطالع هنشریبررسی مقاالت 

های نظریه، با جستجوی کلیدواژه های عمومیرسانی و کتابخانهاطالع

 2و1مدل، الگو و پارادایم انجام شد. تعداد کل مقاالت دو نشریه در جدول 

تحقیقات  فصلنامه هایآمده است. بررسی میزان استفاده مقاله

های منتخب، نشان داد که از کلیدواژه های عمومیرسانی و کتابخانهاطالع

اند، منتشر شده 1388-1397مقاله این فصلنامه که در بازه زمانی  340از 

های مربوط به کتابداری و مقاله از نظریه، الگو، مدل و پارادایم 127

 21مقاله، واژه مدل در  22ظریه در اند. واژه نرسانی استفاده کردهاطالع

مقاله بکار رفته  54مورد و استفاده از واژه پارادایم در  30مورد، واژه الگو در 

ها به تفکیک دهد که استفاده از این واژهبه وضوح نشان می 1بود. جدول 

 .هر سال چه میزان بوده است
 

های منتخب کننده آن از کليدواژههای عمومی و تعداد مقاالت استفادهنی و کتابخانهرساتحقيقات اطالع فصلنامه هایکل مقاله تعداد -1جدول 

 هاکاربرد کل کليدواژه کاربرد پارادایم کاربرد الگو کاربرد مدل کاربرد نظریه تعداد کل مقاالت سال

1388 16 1 0 1 2 4 

1389 36 2 1 4 10 17 

1390 36 3 2 1 7 13 

1391 33 4 4 5 7 20 

1392 37 4 3 5 5 17 

1393 36 3 2 1 4 10 

1394 42 2 3 1 6 12 

1395 35 1 2 4 5 12 

1396 37 0 1 6 4 11 

1397 32 2 3 2 4 11 

 127 54 30 21 22 340 جمع کل

رسانی از کتابداری و اطالع فصلنامه هایمیزان استفاده مقاله

شده این  مقاله شمارش 404های منتخب، نشان داد که از کلیدواژه

استفاده  هاآنمقاله از  183، تعداد 97تا  88فصلنامه در بازه زمانی 

مقاله از الگو و  50مقاله از مدل، در  33مقاله از نظریه، در  50اند. در کرده

 .مقاله از پارادایم استفاده شده بود 50در 
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  همکارانو  زکیانی                                                                                                                                                             های کتابدارییهاستفاده از نظر یزانم 

 

1399دوره ششم، شماره اول، بهار ، رسانی پزشکی نویناطالعمجله    35 

رسانی و کتابداری و اطالع فصلنامه هایکل مقاله تعداد -2جدول 

 های منتخب کننده آن از کليدواژهمقاالت استفادهتعداد 

 سال

تعداد 

کل 

 مقاالت

کاربرد 

 نظریه

کاربرد 

 مدل

کاربرد 

 الگو

کاربرد 

 پارادایم

کاربرد کل 

 هاکليدواژه

1388 52 9 2 4 14 29 

1389 52 5 3 4 7 19 

1390 53 5 6 7 2 20 

1391 42 4 6 8 3 21 

1392 52 4 5 6 8 23 

1393 48 2 5 6 7 20 

1394 27 10 2 3 2 17 

1395 26 2 0 5 2 9 

1396 26 5 2 4 3 14 

1397 26 4 2 3 2 11 

 183 50 50 33 50 404 جمع کل

 

های رسانی و کتابخانهتحقیقات اطالع میزان استفاده دو فصلنامه

های های منتخب در سالرسانی از کلیدواژهعمومی و کتابداری و اطالع

که  با وجود آن دهدمینشان  که آمده است 3ل جدودر  1397-1388

رسانی از فصلنامه تحقیقات تعداد مقاالت فصلنامه کتابداری و اطالع

مقاله کمتر بود اما میزان  100های عمومی رسانی و کتابخانهاطالع

 باشد. میانگین میزانهای منتخب بیشتر میاستفاده آن از کلیدواژه

رسانی و های تحقیقات اطالعنامهت فصلدر مقاال نظریه از استفاده

درصد  45و  37رسانی به ترتیب های عمومی و کتابداری و اطالعکتابخانه

انجام  Excelبود. جهت بررسی این موضوع، ورود اطالعات در نرم افزار 

های دهنده روند استفاده دو فصلنامه از کلیدواژهنشان 1 شد و نهایتا نمودار

  .باشدمنتخب می

 

 های منتخب رسانی و از کليدواژههای عمومی و کتابداری و اطالعرسانی و کتابخانهتحقيقات اطالع ميزان استفاده فصلنامه -3جدول 

 میزان استفاده به درصد رسانیفصلنامه کتابداری و اطالع میزان استفاده به درصد های عمومیرسانی و کتابخانهفصلنامه تحقیقات اطالع سال

1388 4 25 29 56 

1389 17 47 19 37 

1390 13 36 20 38 

1391 20 61 21 50 

1392 17 46 23 44 

1393 10 28 20 42 

1394 12 29 17 63 

1395 12 34 9 35 

1396 11 30 14 54 

1397 11 34 11 42 

 45 183 37 183 جمع کل

  340  404 کل مقاالت

 

های منتخب را ه از کلیدواژمقایسه کلی استفاده دو فصلنام 1نمودار 

دهد .طبق این نمودار در سالهای اخیر فصلنامه کتابداری و نشان می

های رسانی و کتابخانهرسانی بیشتر از فصلنامه تحقیقات اطالعاطالع

های منتخب استفاده کرده است. روند استفاده این عمومی، از کلیدواژه

وند در فصلنامه تحقیقات فصلنامه رو به رشد بوده در صورتی که این ر

  .های عمومی ثابت مانده استرسانی و کتابخانهاطالع

 

  

 

 

 

 

ها در دو فصلنامه مورد مقایسه ميزان استفاده از کليدواژه -1نمودار 

 پژوهش
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 36 1399 تابستان، دومرسانی پزشکی نوین، دوره ششم، شماره مجله اطالع 

 گيری:نتيجهبحث و 

اهمیت استناد به نظریه و مدل در هر پژوهشی را نباید از نظر دور 

شناسی قوی ازمند پایه نظری معتبر و روشکه پژوهش، نی داشت چرا

باشد. جایگاه نظریه در علم یا پژوهش های علمی جایگاهی برجسته و می

غیرقابل اغماض است، چرا که هر علمی از یک سری مفاهیم، اصول و 

گردد و همه مفاهیم حامل بار نظری هستند، قانونمندی تشکیل می

اس علم یاد کرد. از طرفی نیز، علوم توان به عنوان اسبنابراین از نظریه می

ها را از نظریه کسب بینی پدیدهمختلف، توانایی خود در تبیین و پیش

اهمیت نظریه برای پژوهش، داشتن چارچوبی برای تحلیل،  .کنندمی

گر توسعه حوزه علمی و نهایتا تبیین دنیای واقعی است. نظریه هدایت

ز نظریه محور اصلی تحلیل تحلیل است، بطوری که قضایای برخاسته ا

سازد که در نظریه ما را به مشاهداتی حساس می .داده ها می باشد

نشریات علمی با  .صورت نبود نظریه، ممکن بود مورد غفلت واقع گردند

هدف انتشار آثار پژوهشی به گسترش و توسعه علم کمک شایانی 

ه و استناد پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان استفاد بنابراینکنند. می

های علمی در مقاالت منتشره دو مجله علمی به نظریه، الگو و مدل

های عمومی و فصلنامه رسانی و کتابخانهپژوهشی تحقیقات اطالع

 رسانی انجام شد. کتابداری و اطالع

فصلنامه کتابداری  در شده که مقاالت منتشر داد نشان نتایج حاصله

پ شده در فصلنامه تحقیقات رسانی بیشتر از مقاالت چاو اطالع

های عمومی از واژه های نظریه، الگو، مدل و رسانی و کتابخانهاطالع

دهد که این فصلنامه با اند. رویکرد مزبور نشان میپارادایم استفاده کرده

های هدف توسعه علم و  بهادادن به انتخاب مقاالت معتبر با چارچوب

هیم بنیادین حوزه کتابداری علمی در انتخاب مقاالت خود که به مفا

این موضوع  هاآناند، اولویت و اهمیت بیشتری داده و در پذیرش پرداخته

تواند الگوی را مدنظر قرار داده است. این رویکرد قابل تقدیر بوده و می

 مناسبی برای دیگر نشریات این حوزه در انتخاب و پذیرش مقاالت باشد. 

، Julien ،Pettigrewسالک،  نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق

Kim پژوهش  و دهقان همسو است و در مقایسه باPettigrew که 

 که Jeong و Kim پژوهش و درصد 1/34 را نظریه از استفاده میزان

این تحقیق میزان  اند،کرده گزارش درصد 4/41 را نظریه از استفاده میزان

های عمومی و نهرسانی و کتابخاهای تحقیقات اطالعاستفاده فصلنامه

است درصد اعالم کرده  45و  37رسانی را به ترتیب کتابداری و اطالع

[15،16،21،23،24]. 

 از استفاده و نظریه به توجه سیر مجموع در گفت توانکلی میبطور

 و اطالعات علم محققان هایپژوهش در های بنیادینآن و واژه

با نتایج تحقیق  است که یافته افزایش زمان، طی در شناسی،دانش

Pettigrew  وKim  ،هنوز استناد به نظریه و  لیکنکامال همسو بوده

های مشابه در مقاالت محققین بایستی مدنظر باشد تا کمک شایانی واژه

به تکوین فلسفه محکم علم کتابداری و پیشرفت، شناخت و توسعه آن 

نشان از رشد و های معتبر در متون علمی استناد به نظریه و مدل بیانجامد.

 توسعه علم و دانش شده و به تکوین آن کمک خواهد کرد. 

توان به مقاالتی اشاره کرد که نویسنده در از محدودیتهای تحقیق می

وضوح، استناد به نظریه، الگو و مدل معتبری را بیان نکرده به هاآنمتن 

 است.

 هایگردد که محققین و نویسندگان حوزهدر نهایت پیشنهاد می

دهی مقاالت منتشر شده در نشریات به علمی مختلف  به بررسی استناد

های زمانی پرداخته و از این طریق به توسعه و نظریه، مدل و الگو در بازه

رشد رشته علمی مربوط به خودشان کمک نمایند. باالخص متخصصین 

به توانند با انجام مطالعات مشابه این تحقیق کتابداری و  علم اطالعات می

بالندگی علم کتابداری یاری رسانده و در تحقیق و مطالعات آتی خود به 

های این رشته استناد کرده و با این ها و پارادایمها، الگوها، مدلنظریه

 رویکرد به تکوین فلسفه این علم در میان سایر علوم کمک نمایند. افزایش

 ارتقای برای هاآنرشته، و استناد به  در پردازینظریه و خالقیت روحیه

در  .است ضروری رسانیرشته کتابداری و اطالع علمی و اجتماعی جایگاه

های کشور این خصوص مدیران پژوهشی و سرپرستان تحقیقات دانشگاه

نویسی و استنادات علمی را با هدف های آموزشی مقالهتوانند کارگاهمی

جامعه محققین های آموزشی های رشته سرلوحه برنامهاستفاده از نظریه

 .قرار دهند

 

  تشکر و قدردانی:

علوم  یس محترم دانشکده پیراپزشکی دانشگاهرئوسیله از ینبد

به تشکر و قدردانی ما را یاری نمودند، در این تحقیق که  هرمزگانپزشکی 

 .آیدیم عمل
 

  اخالقی: یيدیهتأ

   این مطالعه دارای تاییدیه اخالقی به شماره

IR.HUMS.REC.1399.054  از دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 باشدمی
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 :تعارض منافع

 در این مقاله تعارض منافع وجود ندارد.
 

 سهم نویسندگان:

 50)مقدمه، روش تحقیق و نتایج ( نگارنده )نویسنده اول شعله زکیانی

 (؛درصد 30) عنوان و چکیده)نویسنده دوم( نگارنده ثریا ضیایی (؛ درصد

بحث و نگارنده  (و مسئول )نویسنده سوم آبادیولتنسرین داوری د

 .(درصد 20)گیری یجهنت

  حمایت مالی:

ای حمایت مالی نشده مقاله حاضر از طرف هیچگونه نهاد یا موسسه

 .و تمام منابع مالی آن از طرف نویسندگان تامین شده است
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Original Article 
 

Abstract 
 

Aim: The theory has special significance and applications in every scientific field, including information 

science and epistemology. The present study compares the amount of theory use between the quarterly 

Iranian Journal of Library and Information Science and quarterly Journal of Research on Information 

Science and Public Libraries during 2009-2010 . 
Methods: The present study was conducted by the content analysis method through the website of the 

Iranian Quarterly Journal of Library and Information Science and Quarterly Journal of Research on 

Information Science and Public Libraries. The number of articles in the two quarterly journals, including 

research, review, short, letter to the editor, was 404 and 340, respectively, during 2009-2018. The data 

collection tool was a checklist (glossary). The keywords, such as theory, model, pattern, and paradigm, 

were used to search for information. Each item was counted only once in each article. The data were 

analyzed using Excel software. 

Results: The results showed that although the number of articles in the Iranian Quarterly Journal of 

Library and Information Science was less than 100 articles in comparison with the quarterly Journal of 

Research on Information Science and Public Libraries, its use of selected keywords was higher. The 

study also found that the average use of theory in the Iranian Quarterly Journal of Library and 

Information Science was 45% and in the quarterly Journal of Research on Information Science and 

Public Libraries was 37%. 

Conclusion: According to the results of publications in the field of librarianship and generaly in all 

fields of education the articles that deal with the basic concepts of science, have been given more value 

and in accepting them, this issue has been considered. Researchers should consider citing similar theories 

and terms in the articles to contribute to developing the library science philosophy and cognition .  

Key Words: Information Science, Theory, Pattern, Model, Paradigm  
Citation: Zakiani S, Ziaie S, Davari Dolatabadi N. The use of theory in Iranian Journal of Library 

and Information Science with Journal of Research on Information Science and Public Libraries during 

2009-2018. J Mod Med Info Sci. 2020; 6(2):31-9. 
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