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میزان استفاده از نظریه در فصلنامه کتابداری و اطالعرسانی با فصلنامه تحقیقات
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چکيده
هدف:

نظریه در هر حوزه علمی از جمله علم اطالعات و دانششناسی اهمیت ویژهای دارد .پژوهش حاضر درصدد مقایسه میزان استفاده از نظریه

بین فصلنامه کتابداری و اطالعرسانی و فصلنامه تحقیقات اطالعرسانی و کتابخانههای میباشد.
روشها :پژوهش حاضر با روش تحلیل محتوای مقولهای از طریق وبسایت فصلنامههای کتابداری و اطالعرسانی و تحقیقات اطالعرسانی و
کتابخانههای عمومی صورت گرفت .تمامی مقاالت دو فصلنامه اعم از پژوهشی ،مروری ،کوتاه ،نامه به سردبیر و  ...به ترتیب  404و  040فقره طی
سالهای  7011-7031جامعه پژوهش تحقیق را تشکیل دادند .ابزار گردآوری دادهها سیاهه وارسی بود .جهت جستجوی اطالعات از واژگان نظریه،
مدل ،الگو و پارادایم استفاده شد .هر مورد در هر مقاله تنها یکبار شمارش گردید .دادهها با نرمافزار  Excelتجزیه و تحلیل شد.
نتایج :نتایج نشان داد که با وجود آنکه تعداد مقاالت فصلنامه کتابداری و اطالعرسانی از فصلنامه تحقیقات اطالعرسانی و کتابخانههای عمومی 700
مقاله کمتر بود اما میزان استفاده آن از کلیدواژههای منتخب بیشتر بود .همچنین این تحقیق میانگین میزان استفاده از نظریه در فصلنامههای تحقیقات
اطالعرسانی و کتابخانههای عمومی و کتابداری و اطالعرسانی را به ترتیب  01و  44درصد اعالم کرده است.
نتيجهگيری :با توجه به نتایج نشریات حوزه کتابداری و بطور عام تمامی حوزهها در انتخاب مقاالت خود که به مقاالتی که به مفاهیم بنیادین
علوم پرداختهاند ،بهای بیشتری داده و در پذیرش آنها این موضوع را مدنظر قرار دهند .استناد به نظریه و واژگان مشابه در مقاالت محققین بایستی
مدنظر باشد تا کمک شایانی به تکوین فلسفه علم کتابداری ،پیشرفت ،شناخت و توسعه آن بیانجامد.

کليدواژهها:

علم اطالعات و دانششناسی ،نظریه ،الگو ،مدل ،پارادایم.

نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله9911/2/91 :
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ارجاع :زکیانی شعله ،ضیایی ثریا ،داوری دولتآبادی نسرین .میزان استفاده از نظریه در فصلنامه کتابداری و اطالعرسانی با فصلنامه تحقیقات اطالعرسانی و کتابخانههای عمومی طی سالهای
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علوم مبهم خواهد بود [ .]7به زعم واکر سه دلیل اهمیت نظریه برای

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

پژوهش عبارتند از :داشتن چارچوبی برای تحلیل -روشی کارآمد برای

فرضیاتی آزموده و اثبات شده هستند که برای تحقیقات آتی میتوان به

توسعه حوزههای علمی و در نهایت تبیین مشخص برای دنیای واقعی

آنها استناد کرد .تمامی تحقیقات به روششناسی قوی و نظریههای

[.]2

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

نظریهپردازان با ارائه نظریههای جدید تالش دارند تا به جامعه

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

مخاطب خود در تبیین ماهیت عمومی و تخصصی مفاهیم ،پدیدهها و
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 .4ﮔروه فناوری اﻃﻼﻋات سﻼمت ،دانﺸکده ﭘیراﭘزشکی ،دانﺸﮕاه ﻋلوم ﭘزشکی هرمزﮔان ،بندرﻋباس ،ایران.

زکیانی و همکاران

میزان استفاده از نظریههای کتابداری

را به منزله رویکردی برای کمک به درك انسان از پدیدهها تعریف

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

میکنند [.]0،4

مینمایاند .مدل ،مجموعهای پیشنهادی از روابط احتمالی بین

زنده بودن و پویایی دانش و علوم ،وابسته به نظریهسازی بوده و

متغیرهاست .به دلیل اینکه اغلب میتوان نظریهها را به شکل نموداری از

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

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

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

کار میرود .منظور از مدلسازی و نیز نظریهسازی ،نشان دادن این مطلب

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

است که چیزها چگونه کار میکنند [.]70

کلی باشد .به زعم آنان هرچه نظریه کلی قویتر و عمیقتر باشد ،امکان

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

ارائه نظریههای فرعی (تخصصی) بیشتری وجود خواهد داشت .در نتیجه،

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

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

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

و انسجام بیشتری برخوردار خواهد بود [.]4

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

به زعم  Schumackerو همکاران  ،وجود نظریه در هر حوزه

وجود ندارد [.]77

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

پارادایم :به زعم  ،Kuhnپارادایم ،دستاوردهای علمی مورد پذیرش

رشد و بالندگی آن حوزه میگردد .آنها معتقدند که اگر قرار است

همگانی است که برای یک دوره زمانی ،الگوهای مسائل و راهحلها را برای

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

جامعهای از حرفهمندان فراهم میآورند .بهعبارتی نوعی نگاه رایج به برخی

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

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

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

[.]72

آموزش عالی و مدارس در گرو ایجاد پل ارتباطی بین نظریه و تئوری و

محققین علوم کتابداری و اطالعرسانی در تالشند که نتایج

چارچوبهای نظری حوزههای علمی میباشد [ Brookes .]1در

تحقیقاتشان را در مجالت علمی به چاپ رسانده تا در دسترس جامعه

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

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

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

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

رشتهها نیازمند نظریههایی هستند که از درون رشته نشأت میگیرند تا به

کرد..

عنوان یک رشته مستقل تحقیقاتی ،به رسمیت شناخته شوند [.]1
مطالعه  Fisherو همکاران نشان داد که نظریه را میتوان مجموعه
کاملی از کلنگریها و اصولی دانست که در یک رشته توسعه پیدا کرده

حال که تا حدودی با اهمیت و تعریف نظریه و استناد دهی با آنها
آشنا شدیم به بررسی اهمیت و توجه به نظریه در علم اطالعات و
دانششناسی میپردازیم.

است و بهعبارتی نظامی از فرضیهها ،اصول و روابط که به منظور تبیین

 Hjørlandچنین بیان کرده که علم کتابداری و اطالعرسانی فاقد

مجموعه خاصی از پدیدهها ،پذیرفته شده است و بههرحال بیشتر مواقع

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

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

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

تبیین برخی پدیدههاست [.]3

رشتههای دیگر است .مبانی هر حوزه علمی غالباً در توجیه ،اصالح و ارتقاء

مفاهیم مرتبط با نظریه ،به پژوهشگران کمک میکند اجزا یا

کارکردهای حرفهای مربوطه بهکار میآیند [ .]70یکی از مشکالت حوزه

جنبههای مختلف نظریه را راحتتر توضیح دهند و از این طریق حد و

علوم کتابداری و اطالعات ،فقر نظریههای بنیادی و مدلهای فکری

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

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

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

چالشبرانگیز را به دنبال خواهد داشت :بحران هویت در دانشآموختگان و

اختصار توضیح داده شده است.

حرفهمندان این رشته ،مستحیل شدن تدریجی قلمروهای مطالعاتی این
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داده ها و دانش رشته در چارچوب نظریه ای مادر که همان نظریه عام و

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

] [ DOI: 10.29252/jmis.6.2.31

حتی پیشبینی روند آن کمک کنند Anfara .و  Mertzنظریهپردازی

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

زکیانی و همکاران

میزان استفاده از نظریههای کتابداری

علمیبودن یافتهها و نتایج تحقیقات پژوهشگران این حوزه ،در مجامع

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

علمی معتبر .تمامی این چالشها که روند فزایندهای درپیش گرفته ،به

نظری و تئوری بوده که به تئوری گراندد تاکید کرده است [Julien .]20

نوبه خود بر مشکالت و تنگناهای حرفه کتابداری خواهد افزود [.]74

در پژوهش خود روی نیازهای اطالعاتی و استفاده متون منتشر شده از

منتشر شده در دو نشریه فصلنامه کتابداری و اطالعرسانی و فصلنامه

از  764مقاله انتخاب شده گزارش میکند که مبتنی بر مبانی بودند ،به

کتاب درسالهای  7014-7016به این موضوع اشاره کردهاند که در

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

مقوله کلیات کتابداری و اطالعرسانی ،موضوع با اهمیت فلسفه و نظریه که

تعاریف و گزارهها که به اتفاق یکدیگر قدرت توضیحی دارند [.]27

سالهاست کارشناسان در خصوص کمبود مطالعات و پژوهشهای

هرچند در مطالعهای دیگر Julien ،و  ، Dugganگزارش کردهاند

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

که تنها  0/71درصد از  000طرح مطالعاتی که از  7314-7313و

در تحقیقات و مقاالت منتشر شده در این دو نشریه ندارد [ .]74دهقان و

 7334-7334انتخاب شده بودند براساس نظریه بودند و در نتیجه نگرانی

همکاران در پژوهش خود چنین بیان کردهاند که در  64درصد از

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

مقالههای فصلنامه کتابداری و اطالعرسانی ،نظریه به کار رفته است.

نتایج آنها نشان میدهد که استفاده از نظریه ممکن است در حال

همچنین بیان کردهاند طی این سالها ،میزان استفاده از نظریه در آن

افزایش باشد [.]22

فصلنامه مجموعا روند صعودی داشته است [ .]76عبدالهی در پژوهشی

 Pettigrewو  McKechnieدر پژوهشی با عنوان میزان استفاده

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

پژوهشگران از نظریه در تحقیقات علم اطالعات و با روش تحلیل محتوا

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

به بررسی  7760مقاله که در 6مجله علم اطالعات ،از سالهای -7331

راهنمای مفید و بسیار کارآمد در انجام تحقیقات معتبر و علمی میباشد

 7330آمده بود ،پرداختهاند .یافتهها نشان داد که نظریه در 7/04درصد از

[.]71

مقاالت ،به کار رفته است .اکثر این نظریهها از علوم اجتماعی بود (4/44

 Tuomaalaو همکاران در پژوهشی با عنوان تکامل کتابداری و

درصد) ،و پس از آن علم اطالعات ( 3/23درصد) ،علوم ( 0/73درصد) ،و

اطالعرسانی :7364-2004 ،تحلیل محتوای مقالههای نشریات ،ابتدا

علوم انسانی ( 4/4درصد) .نظریههای جدید علم اطالعات ،توسط 17

 7024مقاله کتابداری و علوم اطالعرسانی که در  23نشریه هسته این

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

حوزه ،در سال  ،2004منتشر شده بودند را بررسی کرده و سپس 22

قبلی ،نشان دهنده افزایش میزان استفاده از نظریه بود [.]20

مجله سال  ،7314و  70مجله سال  7364را تحلیل کردند .آنها

 Kimو  Jeongدر تحلیل محتوایی که انجام دادند و در آن استفاده

همچنین به بررسی توسعه  ،LISاز سال  7364تا  2004در پرتوی

از نظریه و توسعه آن در 7667مقاله نشریه منتشر شده در  4مجله طی

مجموعه دادههای قابل مقایسه سالهای  7364 ،7314و ،2004

سالهای  7314-2000بررسی کردند .آنها از سه نشانگر مدل ،قانون و

پرداختند .در هر دو صورت نویسندگان توزیع موضوعی مقالههای

نظریه استفاده کردند و دریافتند که کاربرد نظریه در مقاله ها  4/47درصد

پژوهشی ،روشها ،راهبردهای پژوهشی و روششناسی در این مقالهها را

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

گزارش کردهاند .انواع مطالعات برای مقالههای علمی کتابداری و اطالع

مجلههای بینالمللی منتشر شده بین سالهای  7333-2000کاهش

رسانی در سال  ،2004به دو دسته مطالعات تجربی ( 16درصد)،

داشته است [.]24

پژوهشهای غیرتجربی ( 24درصد) تقسیم شدهاند که در دسته دوم

پژوهشهایی بهعنوان مثال :سلک و بزرگی ،حری به تحلیل محتوای

یعنی پژوهشهای غیرتجربی ،تحقیقات نظری  0/70درصد را شامل

نشریات علمی -تخصصی پرداختهاند اما به نظریه توجه جدی نکردهاند

میشد که بیشترین نوع بود [.]71

[ .]4،74از طرفی بسیاری از تحلیل محتواها و کتابسنجیهای صورت

عبدالکریم و همکاران در پژوهشی نشان دادند که در انجام تحقیقات

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

حوزه کتابداری و اطالعرسانی ،ارتباط بین نظریهها و پارادایمهای رشته

موضوعات موردعالقه پژوهشگران رشته ،مربوط به فناوری و نظامهای
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سالک و بزرگی در پژوهشی با عنوان تحلیل محتوای مقالههای

سال  7334-7330تمرکز کرده است .وی استفاده از نظریه در  21درصد

] [ DOI: 10.29252/jmis.6.2.31

رشته در حوزه های علمی دیگر ،و باالخره دشواری در دریافت مجوز

علمی در انجام تحقیقات کمی و کیفی کارآمد میباشد [ Green .]73در

زکیانی و همکاران

میزان استفاده از نظریههای کتابداری

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

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

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

مدیران سازمان تغییر داده و روایی پرسشنامه تحقیق حاضر از طریق

تحقیق حاضر با این هدف انجام شده که میزان استناددهی به نظریه

متخصصان کتابداری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه تائید و پایایی آن از
طریق آلفایکرونباخ انجام و  0/312محاسبه شد [.]76

و الگوهای اثبات شده را در مقاالت چاپ شده در دو نشریه حوزه
میتواند الگوی خوبی برای دیگر محققان تمامی رشتهای علمی باشد و از

استفاده شد .هر مورد در هر مقاله تنها یکبار شمارش گردید .اطالعات

سوی دیگر توجه محققین را به استفاده از نظریات رشتههای علمی

بدست آمده توسط نرم افزار  Excelتجزیه و تحلیل شد.

معطوف دارد .به دلیل محتوای رشته علم اطالعات و دانششناسی ،این
رشته ظرفیت خوبی برای نظریهپردازی دارد و چه به لحاظ نظری و چه از

یافتهها:

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

بررسی مقاالت نشریه کتابداری و اطالعرسانی و نشریه تحقیقات

دست میتواند این امکان را در اختیار مخاطبان این رشته قرار دهد تا در

اطالعرسانی و کتابخانههای عمومی با جستجوی کلیدواژههای نظریه،

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

مدل ،الگو و پارادایم انجام شد .تعداد کل مقاالت دو نشریه در جدول 7و2

مسائل و تبیین آنها از ابعاد گوناگون بپردارند..

آمده است .بررسی میزان استفاده مقالههای فصلنامه تحقیقات
اطالعرسانی و کتابخانههای عمومی از کلیدواژههای منتخب ،نشان داد که

مواد و روشها:

از  040مقاله این فصلنامه که در بازه زمانی  7011-7031منتشر شدهاند،

پژوهش حاضر با روش تحلیل محتوای مقولهای از طریق وبسایت

 721مقاله از نظریه ،الگو ،مدل و پارادایمهای مربوط به کتابداری و

نشریه کتابداری و اطالعرسانی و نشریه تحقیقات اطالعرسانی و

اطالعرسانی استفاده کردهاند .واژه نظریه در  22مقاله ،واژه مدل در 27

کتابخانههای عمومی صورت گرفت .تمامی مقاالت دو فصلنامه اعم از

مورد ،واژه الگو در  00مورد و استفاده از واژه پارادایم در  44مقاله بکار رفته

پژوهشی ،مروری ،کوتاه ،نامه به سردبیر و  ...به ترتیب  404و  040فقره،

بود .جدول  7به وضوح نشان میدهد که استفاده از این واژهها به تفکیک

طی سالهای  ،7011-7031جامعه پژوهش تحقیق را تشکیل دادند.

هر سال چه میزان بوده است.

جدول  -1تعداد کل مقالههای فصلنامه تحقيقات اطالعرسانی و کتابخانههای عمومی و تعداد مقاالت استفادهکننده آن از کليدواژههای منتخب
سال

تعداد کل مقاالت

کاربرد نظریه

کاربرد مدل

کاربرد الگو

کاربرد پارادایم

کاربرد کل کليدواژهها

7011
7013
7030
7037
7032
7030
7034
7034
7036
7031

76
06
06
00
01
06
42
04
01
02

7
2
0
4
4
0
2
7
0
2

0
7
2
4
0
2
0
2
7
0

7
4
7
4
4
7
7
4
6
2

2
70
1
1
4
4
6
4
4
4

4
71
70
20
71
70
72
72
77
77

جمع کل

040

22

27

00

44

721

میزان استفاده مقالههای فصلنامه کتابداری و اطالعرسانی از
کلیدواژههای منتخب ،نشان داد که از  404مقاله شمارش شده این

کردهاند .در  40مقاله از نظریه ،در  00مقاله از مدل ،در  40مقاله از الگو و
در  40مقاله از پارادایم استفاده شده بود.

فصلنامه در بازه زمانی  11تا  ،31تعداد  710مقاله از آنها استفاده

23
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کتابداری و اطالعرسانی را بررسی و مقایسه کند .مطالعه حاضر از یک سو

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

] [ DOI: 10.29252/jmis.6.2.31

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

ابزار گردآوری دادهها ،چکلیست مشابه چکلیست تحقیق دهقان و

زکیانی و همکاران

میزان استفاده از نظریههای کتابداری

جدول  -2تعداد کل مقالههای فصلنامه کتابداری و اطالعرسانی و
تعداد مقاالت استفادهکننده آن از کليدواژههای منتخب
تعداد

عمومی و کتابداری و اطالعرسانی از کلیدواژههای منتخب در سالهای

نظریه

مدل

الگو

پارادایم

کليدواژهها

تعداد مقاالت فصلنامه کتابداری و اطالعرسانی از فصلنامه تحقیقات

7011
7013
7030
7037
7032
7030
7034
7034
7036
7031

42
42
40
42
42
41
21
26
26
26

3
4
4
4
4
2
70
2
4
4

2
0
6
6
4
4
2
0
2
2

4
4
1
1
6
6
0
4
4
0

74
1
2
0
1
1
2
2
0
2

23
73
20
27
20
20
71
3
74
77

اطالعرسانی و کتابخانههای عمومی  700مقاله کمتر بود اما میزان

جمع کل

404

40

00

40

40

710

سال

کل
مقاالت

استفاده آن از کلیدواژههای منتخب بیشتر میباشد .میانگین میزان
استفاده از نظریه در مقاالت فصلنامههای تحقیقات اطالعرسانی و
کتابخانههای عمومی و کتابداری و اطالعرسانی به ترتیب  01و  44درصد
بود .جهت بررسی این موضوع ،ورود اطالعات در نرم افزار  Excelانجام
شد و نهایتا نمودار  7نشاندهنده روند استفاده دو فصلنامه از کلیدواژههای
منتخب میباشد.

جدول  -3ميزان استفاده فصلنامه تحقيقات اطالعرسانی و کتابخانههای عمومی و کتابداری و اطالعرسانی و از کليدواژههای منتخب
سال

فصلنامه تحقیقات اطالعرسانی و کتابخانههای عمومی

میزان استفاده به درصد

فصلنامه کتابداری و اطالعرسانی

میزان استفاده به درصد

7011
7013
7030
7037
7032
7030
7034
7034
7036
7031

4
71
70
20
71
70
72
72
77
77

24
41
06
67
46
21
23
04
00
04

23
73
20
27
20
20
71
3
74
77

46
01
01
40
44
42
60
04
44
42

جمع کل

710

01

710

44

کل مقاالت

404

040

نمودار  7مقایسه کلی استفاده دو فصلنامه از کلیدواژهای منتخب را
نشان میدهد .طبق این نمودار در سالهای اخیر فصلنامه کتابداری و
اطالعرسانی بیشتر از فصلنامه تحقیقات اطالعرسانی و کتابخانههای
عمومی ،از کلیدواژههای منتخب استفاده کرده است .روند استفاده این
فصلنامه رو به رشد بوده در صورتی که این روند در فصلنامه تحقیقات
اطالعرسانی و کتابخانههای عمومی ثابت مانده است.

نمودار  -1مقایسه ميزان استفاده از کليدواژهها در دو فصلنامه مورد
پژوهش
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کاربرد

کاربرد

کاربرد

کاربرد

کاربرد کل

 7011-7031در جدول  0آمده است که نشان میدهد با وجود آن که

] [ DOI: 10.29252/jmis.6.2.31

میزان استفاده دو فصلنامه تحقیقات اطالعرسانی و کتابخانههای

میزان استفاده از نظریههای کتابداری

بطورکلی میتوان گفت در مجموع سیر توجه به نظریه و استفاده از

داشت چرا که پژوهش ،نیازمند پایه نظری معتبر و روششناسی قوی

دانششناسی ،در طی زمان ،افزایش یافته است که با نتایج تحقیق

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

 Pettigrewو  Kimکامال همسو بوده ،لیکن هنوز استناد به نظریه و

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

واژههای مشابه در مقاالت محققین بایستی مدنظر باشد تا کمک شایانی

قانونمندی تشکیل میگردد و همه مفاهیم حامل بار نظری هستند،

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

بنابراین از نظریه میتوان به عنوان اساس علم یاد کرد .از طرفی نیز ،علوم

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

مختلف ،توانایی خود در تبیین و پیشبینی پدیدهها را از نظریه کسب

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

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

از محدودیتهای تحقیق میتوان به مقاالتی اشاره کرد که نویسنده در

توسعه حوزه علمی و نهایتا تبیین دنیای واقعی است .نظریه هدایتگر

متن آنها بهوضوح ،استناد به نظریه ،الگو و مدل معتبری را بیان نکرده

تحلیل است ،بطوری که قضایای برخاسته از نظریه محور اصلی تحلیل

است.

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

در نهایت پیشنهاد میگردد که محققین و نویسندگان حوزههای

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

علمی مختلف به بررسی استناددهی مقاالت منتشر شده در نشریات به

هدف انتشار آثار پژوهشی به گسترش و توسعه علم کمک شایانی

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

میکنند .بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان استفاده و استناد

رشد رشته علمی مربوط به خودشان کمک نمایند .باالخص متخصصین

به نظریه ،الگو و مدلهای علمی در مقاالت منتشره دو مجله علمی

کتابداری و علم اطالعات میتوانند با انجام مطالعات مشابه این تحقیق به

پژوهشی تحقیقات اطالعرسانی و کتابخانههای عمومی و فصلنامه

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

کتابداری و اطالعرسانی انجام شد.

نظریهها ،الگوها ،مدلها و پارادایمهای این رشته استناد کرده و با این

نتایج حاصله نشان داد که مقاالت منتشر شده در فصلنامه کتابداری

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

و اطالعرسانی بیشتر از مقاالت چاپ شده در فصلنامه تحقیقات

روحیه خالقیت و نظریهپردازی در رشته ،و استناد به آنها برای ارتقای

اطالعرسانی و کتابخانههای عمومی از واژه های نظریه ،الگو ،مدل و

جایگاه اجتماعی و علمی رشته کتابداری و اطالعرسانی ضروری است .در

پارادایم استفاده کردهاند .رویکرد مزبور نشان میدهد که این فصلنامه با

این خصوص مدیران پژوهشی و سرپرستان تحقیقات دانشگاههای کشور

هدف توسعه علم و بهادادن به انتخاب مقاالت معتبر با چارچوبهای

میتوانند کارگاههای آموزشی مقالهنویسی و استنادات علمی را با هدف

علمی در انتخاب مقاالت خود که به مفاهیم بنیادین حوزه کتابداری

استفاده از نظریههای رشته سرلوحه برنامههای آموزشی جامعه محققین

پرداختهاند ،اولویت و اهمیت بیشتری داده و در پذیرش آنها این موضوع

قرار دهند.

را مدنظر قرار داده است .این رویکرد قابل تقدیر بوده و میتواند الگوی
مناسبی برای دیگر نشریات این حوزه در انتخاب و پذیرش مقاالت باشد.

تشکر و قدردانی:

نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق سالک،Pettigrew ،Julien ،

بدینوسیله از رئیس محترم دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم

 Kimو دهقان همسو است و در مقایسه با پژوهش  Pettigrewکه

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

میزان استفاده از نظریه را  04/7درصد و پژوهش  Kimو  Jeongکه

عمل میآید.

میزان استفاده از نظریه را  47/4درصد گزارش کردهاند ،این تحقیق میزان
استفاده فصلنامههای تحقیقات اطالعرسانی و کتابخانههای عمومی و

تأیيدیه اخالقی:

کتابداری و اطالعرسانی را به ترتیب  01و  44درصد اعالم کرده است

مطالعه

[.]74،76،27،20،24

این

دارای

تاییدیه

اخالقی

به

شماره

 IR.HUMS.REC.1399.054از دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
میباشد
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:حمایت مالی
مقاله حاضر از طرف هیچگونه نهاد یا موسسهای حمایت مالی نشده
.و تمام منابع مالی آن از طرف نویسندگان تامین شده است

:تعارض منافع
.در این مقاله تعارض منافع وجود ندارد

:سهم نویسندگان
 روش تحقیق و،شعله زکیانی (نویسنده اول و مسئول) نگارنده مقدمه
 درصد)؛ ثریا ضیایی (نویسنده دوم) نگارنده عنوان و چکیده40( نتایج
 درصد)؛ نسرین داوری دولتآبادی (نویسنده سوم) نگارنده بحث و00(
.) درصد20( نتیجهگیری
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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.
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