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چڪیده
هدف: در این پژوهش بر آن هستیم تا به بررسی وابستگی و تداخل 

موضوعی علم کتابداری و اطالع  رسانی به سایر حوزه های موضوعی بپردازیم. 

تلقی عمومی از حوزه کتابداری و اطالع رسانی انتصاب آن به علوم انسانی 

و اجتامعی است. چنانکه در بسیاری از پایگاه های اطالعاتی برای دستیابی 

به اطالعات در این حوزه ناگزیر به انتخاب شاخه موضوعی علوم انسانی 

یا علوم اجتامعی هستیم. اما عملکرد پایگاه های اطالعاتی معترب جهان- 

که یکی از مهم ترین متصدیان انتظام و بازیابی مطالب علمی هستند-در 

امر تقسیم بندی علم به شاخه ها و زیرشاخه های گوناگون به گونه دیگری 

است. در بررسی حارض، سعی شده است با بررسی نحوه ترسیم ساختار 

درختی علم ،توسط پایگاه های اطالعاتی، تا حدی غلط بودن وابستگی رصف 

کتابداری به علوم انسانی به اثبات برسد. 

روش/ رویکرد پژوهش:  در این بررسی، ابتدا، به بررسی نحوه تقسیم بندی 

علوم تحت شاخه ها و زیرشاخه های موضوعی توسط پایگاه های اطالعاتی 

ساینس دایركت، اسپرینگر،  اسكوپوس، و وایلی پرداخته شد. علت انتخاب 

این پایگاه ها جامع االطراف بودن نسبی موضوعات تحت پوشش آنهاست 

)به عبارتی تخصصی نبودن آنها(. در مرحله بعد ،جایگاه علوم کتابداری و 

اطالع رسانی در این شبکه با انجام جست وجوهای تخصصی مشخص  شد. 

یافته ها: براساس یافته های به دست آمده از جست وجو در پایگاه های 

اطالعاتی مورد بررسی، علوم فیزیکی، و در این حوزه، زیرشاخه علوم رایانه 

بیشرتین سهم را در جای دادن مقاالت حوزه کتابداری و اطالع رسانی به خود 

اختصاص داده است. علوم انسانی و زیرشاخه علوم اجتامعی در رتبه بعد 

قرار دارند. مقدار کمی از مطالب از شاخه علوم پزشکی استخراج شد. 

نتیجه گیری: نتابج پژوهش نشان داد که کتابداری و اطالع رسانی نه شاخه ای 

از علوم انسانی و نه یک علم بین رشته ای است؛ بلکه ماهیت مستقلی 

دارد. هرچند که براساس این بررسی می توان نتیجه گرفت علوم کتابداری و 

اطالع رسانی بیشرتین ارتباط را با حوزه علوم رایانه و سپس علوم اجتامعی 

دارد. 

ڪلیدواژه ها 
 کتابدارى و اطالع رساىن، مطالعات بین رشته اى، پاىگاه هاى اطالعاىت، ساختار درختى علم 

میرتا زارعى  | نرگس اشتهار 

رویکردهای رایج در انتصاب علوم کتابداری به سایر حوزه های موضوعی 

در پایگاه های اطالعاتی انگلیسی زبان
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میرتا زارعى1 | نرگس اشتهار 2 

دریافت: 1389/1/15     پذیرش: 1389/6/28

1. کارشناس ارشد کتابداری و اطالع رسانی 

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

mitrazarei@yahoo.com

2. کارشناس ارشد کتابداری و اطالع رسانی 

کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی 

3. Thompson Klein

رویکردهای رایج در انتصاب علوم کتابداری
 به سایر حوزه های موضوعی 

در پایگاه های اطالعاتی انگلیسی زبان

مقدمه
تعاریف جاری درباره علم پیچیدگی های آن را نشان می دهد. در گذشته، علم به عنوان یک 
شالوده یا ساختار تک بُعدی تعریف می شد، اما امروزه به عنوان شبکه یا مجموعه ای با نقاط 
مشترک متعدد و نظامی پویا تعریف می شود. ارزش های قدیمی کنترل، مهارت، و تخصص 
در حال تبدیل به گفت وگو، تعامل، و نقد هستند. همچنین، تغییرات در ساختار زمانی و 
مکانی علم، تصاویر سنتی از علم در قالب یک نقشه شناختی با مرزها و حدود مشخص، 
یا درختی با شاخه های متفاوت را زیر سؤال می برد و آنها را بسیار تک بُعدی تلقی می کند. 
به جای آنها تصاویری از منحنی های چندبُعدی، طیف رنگارنگ یا یک ساقه زیرزمینی در 

حال رشد و بدون ریشه مطرح می شود )تامپسون کالین3، 1387، ص 202(. 
»میان رشتگی« از جمله مباحث نوین در حوزه های مختلف علوم، به ویژه علوم انسانی 
است. ضرورت پرداختن به پدیده های اجتماعی، از چشم اندازی فراتر از محدوده های 
رشته ای و در نظر داشتن ابعاد و وجوه مختلف هر پدیده در هنگام ارائه تحلیل و تبیین از 
آن، و مهم تر از همه، در »فهم« پدیده، از جمله نکاتی بود که میان رشتگی را اجتناب ناپذیر 
می نمود. مباحث متعددی که در دهه های اخیر درباره ضرورت همکاری میان  رشته ها 
و پرهیز از خودمداری ها و حسادت های رشته ای مطرح شده است، نشانگر آن است 
که راهی که علم، تاکنون،  در تأکید بیش از اندازه بر تخصصی شدن و کشیدن مرزهای 
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انعطاف ناپذیر میان رشته ها و، در نتیجه، ایجاد نوعی غیریت میان آنها پیموده است، در 
رهنمون شدن انسان به فهمی مناسب از پدیده های مربوط به اجتماع و انسان، ناکام مانده 

است )علوی پور، 1387، مقدمه(.
جولیان تامپسـون کالین در »گذر از مرزها: دانش، رشتگی، و میان رشته ای«4 می گـوید: 
» اصطالح میان رشته ای احتماالً برای اولین بار توسط اعضای شورای پژوهش علوم اجتماعی 
در میانه دهه 1920 در نیویورک مطرح شده است، جایی که به عنوان اداره تسهیل کننده 
پژوهش شامل دو یا چند انجمن حرفه ای است که خود، شورای پژوهش علوم اجتماعی را 

شکل می بخشند )التوکا، 1387، ص 515(«. 
در واقع، مطالعات میان رشته ای ، موضوعی غیررشته ای5 است که در قلمرو علم و رشته 
خاصی نمی گنجد و در مرز محدودی متوقف نمی شود؛ بلکه همچون مسائل عام فلسفه 
علم و معرفت شناسی یا روش شناسی علوم با همه رشته ها پیوند دارد. ازاین رو، دامنه 
مطالعات میان رشته ای صرفاً در مقوله کتاب های درسی نیست و اصوالً با مطالعات مبنایی 
در علوم و راه اندازی رشته های مختلف مرتبط است. با مطالعات میان رشته ای می توان به 
تولید علم و تازه های علمی دست یافت. با چنین مطالعاتی است که عنوان ها و رشته ها و 
گرایش های جدید علمی متولد می شوند: حقوق اداری، جغرافیای سیاسی، مدیریت دولتی، 

جامعه شناسی کار، زبان شناسی قرآن، فقه سیاسی، و مانند آن )برزگر، 1386، ص 9(.
کتابداری و اطالع رسانی، از آغاز پیدایش، علمی میان رشته ای تلقی شده است. در 
این حقیقت تردیدی وجود ندارد. ارتباط کتابداری با اقتصاد، شاخه اقتصاد اطالعات را 
رقم زده است. راه یافتن مباحث مدیریتی در این حرفه، مدیریت دانش و مانند آن را شکل 
داده است. اما آیا بیشترین برهمنش ها بین علوم انسانی و اجتماعی و حرفه کتابداری بوده 

است؟ این سؤالی است که ایده اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد. 

روش انجام پژوهش
در این پژوهش 4 پایگاه اطالعاتی ساینس دایرکت،  اسپرینگر،  اسکوپوس،  و وایلی به عنوان 
زمینه پژوهش انتخاب شده اند. علت این انتخاب عمومی بودن نسبی این پایگاه هاست. 
هرچند تعداد منابع تحت پوشش این پایگاه ها متنوع است، سعی شده تا این منابع ترکیب 
مناسبی از علوم مختلف را ارائه کنند. برای انجام این پژوهش، در ابتدا، درخت موضوعی 
ترسیم شده در هریک از پایگاه های اطالعاتی بررسی شد. اطالعات گردآوری شده در 
این بخش شامل نحوه تقسیم بندی علوم به شاخه ها و زیرشاخه های مختلف است. این 
اطالعات، به همراه تعداد منابع تحت پوشش پایگاه در هر شاخه موضوعی، در جدول 2 

4. Crossing boundaries: knowledge, 

disciplinarities and interdiscipli-

narities

5. Nondisciplinary

میترا زارعـی
نرگس اشتهـار
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با نگاهی به خانه های خالی جدول 2 به نظر می رسد قرار نگرفتن علم کتابداری 
در ساختار درختی علم در پایگاه های اطالعاتی چندان هم انتقاد برانگیز نیست، چرا که 

بسیاری از علوم دیگر نیز به این مسئله مبتال هستند. 

ارائه شده است. جدول 1 دربردارنده ویژگی های کلی درخت موضوعی پایگاه های مورد 
بررسی است. 

 ویژگی  های درخت

موضوعی
اسكوپوسوایلیساینس دایركتاسپرینگر

 نحوه جست وجو در

درخت موضوعی
قابل مرورقابل مرورقابل مرور

  ارائه شده به عنوان

محدودگر

نحوه تقسیم  بندی علوم
 13 حوزه موضوعی

نسبتاً کلی

 4 حوزه کلی به همراه

زیرموضوعات،

درمجموع 24 حوزه

 14 حوزه موضوعی در

قالب 157 طبقه

 4 حوزه عمومی با منوی

 کشویی زیرموضوعات

درمجموع 30 حوزه

جدول 1
ویژگی های درخت موضوعی
 پایگاه های اسپرینگر،ساینس
دایركت،  وایلی و اسكوپوس

جدول 2
درخت موضوعی پایگاه های اطالعات  

اسپرینگر ، وایلی ، 
ساینس دایركت،  اسكوپوس

رویکردهای رایج در انتصاب علوم
کتابداری به سایر حوزه های ...

پایگاه های

اطالعاتی 

حوزه  های موضوعی فرعی در پایگاه  های مورد بررسی

اسكوپوسساینس دایركتوایلیاسپرینگر

حوزه علوم زیستی

علوم زمین شناسیعلوم زمین شناسی

علوم زیستس و کشاورزیعلوم زیستس و کشاورزی

 بیوشیمی، ژنتیک و زیست

ملکولی

 بیوشیمی، ژنتیک و زیست

ملکولی

علوم محیط زیست
 داروسازی، سم شناسی و

داروشناسی

 علوم زیستی و زیست

پزشکی
علوم زیستی

ایمنی شناسی و میکرب شناسیایمنی شناسی و میکرب شناسی

علوم اعصاب
علوم اعصاب

چند رشتگی

 حوزه علوم

بهداشتی

پزشکی

 پزشکی، دام پزشکی و

علوم بهداشتی

علوم بهداشتیپزشکی و دندان پزشکی

پزشکیپرستاری و حرفه بهداشت

 داروسازی، سم شناسی و

داروشناسی

دندان پزشکی

بهداشت عمومی

پرستاری

حرفه بهداشت

دام پزشکی
دام پزشکی

چند رشتگی
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حوزه علوم فیزیکی

 حسابداری حرفه ای و
مهندسیکاربردی

مهندسی شیمیمهندسی شیمی

شیمیشیمیشیمی و مواد

//:httpعلوم رایانه

www.sciencedirect.

com/science?_

ob=BrowseListURL&_t

ype=subject&subjC

oll=11&zone=brw

s&_acct=C000052564&_

version=1&_

urlVersion=0&_userid

=1399856&md5=2063

09a673a403f8666908e5

329fcc96

شیمی

//:httpعلوم رایانه

www.sciencedirect.

com/science?_

ob=BrowseListURL&_t

ype=subject&subjC

oll=11&zone=brw

s&_acct=C000052564&_

version=1&_

urlVersion=0&_userid=13

99856&md5=206309a673

a403f8666908e5329fcc96

//:httpعلوم رایانه

www.sciencedirect.

com/science?_

ob=BrowseListURL&_t

ype=subject&subjC

oll=11&zone=brw

s&_acct=C000052564&_

version=1&_

urlVersion=0&_userid=13

99856&md5=206309a673

a403f8666908e5329fcc96

علوم زمین شناسیعلوم زمین شناسیعلوم زمین

مهندسی

علوم مواد و پلیمر

انرژیانرژی

ریاضی و آمار
مهندسیمهندسی

محیط شناسی

ریاضی و آمارفیزیک و ستاره شناسی
علوم موادعلوم مواد

ریاضیریاضی

معامری و طراحی
فیزیک و

فیزیک و ستاره شناسی ستاره شناسی
 فیزیک و ستاره شناسی

چند رشتگی

 حوزه علوم انسانی

و اجتامعی

هرن و طراحی

علوم انسانی و اجتامعی

هرن و علوم انسانیهرن و علوم انسانی

علوم اجتامعیعلوم اجتامعیعلوم انسانی و اجتامع

تجارت و اقتصاد
 تجارت، اقتصاد و
مدیریت و حسابداریمدیریت و حسابداریحسابداری مالی

آموزشآموزش

علوم تصمیم گیریعلوم تصمیم گیری علوم رفتاری

 )روان شناسی(
روان شناسی

حقوق و جرم شناسیعلوم اجتامعی
 اقتصاد، اقتصاد سنجی و

 امور مالی
 اقتصاد، اقتصاد سنجی و

امور مالی

روان شناسیعلوم اطالعاتحقوق
روان شناسی

چند رشتگی

سایر موضوعات

جغرافی

نامشخص
زبان شناسی

فلسفه

علوم عمومی

درخت موضوعی پایگاه های 
اطالعات  اسپرینگر ، وایلی ، 
ساینس دایركت،  اسكوپوس

ادامه جدول 2

میترا زارعـی
نرگس اشتهـار
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مرحله بعد، بررسی جایگاه علم کتابداری و اطالع رسانی در این تقسیم بندی است. همانطور 
که در جدول 2 مالحظه می شود هیچ یک از پایگاه های مورد بررسی، کتابداری را به عنوان یک 
شاخه علمی مجزا نشناخته اند. در این میان، وایلی تنها پایگاهی است که علم اطالع رسانی را 
به عنوان شاخه ای از درخت موضوعی خود ترسیم کرده است. این پایگاه، علم اطالع رسانی 
را در قالب information science and computing در زمره زیرشاخه های علوم انسانی قرار داده 

است؛ اما در سایر پایگاه ها چنین توجهی به این شاخه از علم نشده است.
 برای پاسخگویی به پرسش اصلی این بررسی، یعنی درک جایگاه حوزه کتابداری در 
ساختار درختی علم ناگزیر به انجام جست وجوهایی در حوزه کتابخانه و کتابداری شدیم. 
هدف از انجام این جست وجوها پی بردن به محل قرارگیری رکوردهای بازیابی شده بود. 
به عبارت دیگر، با توجه به فقدان شاخه اطالع رسانی در تقسیم بندی علوم و، از طرفی، 
اطمینان به وجود منابعی در حوزه کتابداری در این پایگاه ها سؤال این است که اینگونه 

منابع تحت چه علمی دسته بندی شده  اند؟
در انتخاب کلیدواژه ها، جهت جست وجو سعی شد تا کلیه مطالبی که به طورکلی بازتابی 
از این حوزه هستند جست وجو شوند. به این ترتیب، راهبرد جست وجو اینگونه تدوین شد: 
جست وجوی هریک از واژه های library science, librarianship, information science در ناحیه 

عنوان  و library  در ناحیه متن، کلیدواژه ها، یا چکیده .

  اسكوپوسساینس دایركتوایلیاسپرینگرعنوان پایگاه

 اسرتاتـژی جست وجو

)ناحیه جســــت  وجو

  و کلــــــــــــیدواژه(

library science    :عنوان

و

library :منت کامل

library science  :عنوان

و

منت کامل و چکیده: 

library

library science    :عنوان

و

چکیده، عنوان و کلید واژه: 

library

library science    :عنوان

و

چکیده، عنوان و کلید واژه: 

library

 information    :عنوان

science

و

library :منت کامل

 information  :عنوان

science

و

منت کامل و چکیده: 

library

 information    :عنوان

science

و

چکیده، عنوان و کلید واژه: 

library

 information    :عنوان

science

و

چکیده، عنوان و کلید واژه: 

library

librarianship    :عنوان

و

library :منت کامل

librarianship  :عنوان

و

منت کامل و چکیده: 

library

librarianshi p   :عنوان

و

چکیده، عنوان و کلید واژه: 

library

 p        :عنوان

librarianshi

و

چکیده، عنوان و کلید واژه: 

library

جدول 3
راهبردهای جست وجو در 

پایگاه های اسپرینگر ، وایلی ،
 ساینس دایركت،  اسكوپوس
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در این پژوهش، از جست  وجوی موضوعات تخصصی علم اطالع رسانی اجتناب شده 
است. این امر از آن روست که پایگاه های فوق، پایگاه های اطالعاتی عمومی محسوب 
می شوند و مطالب بسیار تخصصی در حوزه اطالع رسانی را پوشش نمی دهند. این راهبرد 
به بازیابی مواردی منجر خواهد شد که به احتمال زیاد بیشترین ارتباط را با حوزه کتابداری 
دارند. برای تبدیل احتمال به یقین، بررسی موارد بازیابی شده از لحاظ ربط توسط نگارنده 
صورت گرفت. در میان نتایج بازیابی شده 30 رکورد اول6، که مرتبط ترین رکوردها با 
عبارت جست وجو بود انتخاب و منبعی که مطلب در آن درج شده بود شناسایی شد. در 
انتها، محل قرارگیری منبِع شناسایی شده در ساختار درختی علم، بخش اصلی داده های 
مورد نیاز پژوهش را به دست داد. آنچه در نمودار 1 خالصه شده است بیانگر حوزه های 
موضوعی نشریات بازیابی شده و تعداد مطالب بازیابی شده از آنها در حوزه کتابداری و 

اطالع رسانی است.

دسته بندى علوم در پایگاه هاى اطالعاتى 
علم معرفتی است سازمان یافته و در سازمان هر علم، اجزای آن علم و روابط میان آنها 
مشخص می شوند )داورپناه، 1384، ص 82(. با وجود مرزبندی و تشعب علوم در گذشته، 
امروزه، با مشاهده تداخل محتوا، روش های پژوهش، اصول و نظریه ها، مالحظه وجود 
نوعی رابطه میان رشته ای در عرصه رشته های مختلف علمی نمایان تر می شود. به عالوه، 
افزایش ناهماهنگی اجتماعی ضرورت نیاز افراد به بهره گیری از مبانی رشته های مختلف را 

شدت بخشیده است )داورپناه، 1384، ص 82(. 
از لحاظ حدود  نه  قابل مرزبندی است و  از جهت چارچوب موضوعی  نه  علم 
جغرافیایی. این دو نوع تقسیم بندی، ساختگی هستند و اگر کاربردی هم بر آن متصور باشد 
برای دنیای تحقیق  نیست. رده بندی های مختلف علوم از آغاز تاکنون نتوانسته اند چنان 
مرزهای روشنی را برای حوزه های علمی پدید آورند که جمع اهل علم بر آن توافق کنند؛ 
چون علوم به ظاهر گوناگون و متفاوت، ناگزیر بوده اند که پیوسته از یافته های یکدیگر 
بهره مند شوند. به گفته کپلن، برای قلمرو حقیقت، مرزی وجود ندارد... هر حوزه علمی 
ممکن است فنون، مفاهیم، قوانین، داده ها، مدل ها، نظریه ها یا تبیین ها، و به بیان کوتاه آنچه 
را برای کار خود سودمند می یابد، از دیگر حوزه ها اخذ کند. جهان علم یک کل است که 
دانشمندان، هر یک مسئولیت جزئی از آن را بر عهده دارند و از ترکیب این اجزاء، سیمای 

کلی علم در هر دوره تاریخی ترسیم می شود )داورپناه، 1384، ص 83(. 
همانطور که در روش شناسی پژوهش ذکر شد، در این پژوهش 4 پایگاه اطالعاتی 

6. الزم به ذکر است که پایگاه های 

اطالعاتی مطالب بازیابی شده را به ترتیب 

ربط مرتب می کنند. بنابراین همیشه اولین 

رکوردها، مرتبط ترین رکوردها به گزینه 

جست وجو هستند .
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ساینس دایرکت،  اسپرینگر،  اسکوپوس، و  وایلی برای بررسی انتخاب شدند. با دقت در 
ساختار و نحوه سازماندهی اطالعات در  پایگاه های اطالعاتی و نحوه جست وجوی 
نحوه  است.  تشخیص  قابل  آنها  همه  در  مشترک  نکته  نظام ها چند  این  در  اطالعات 
جست وجو در پایگاه های اطالعاتی با تفاوت های جزئی، از یک ساختار مشخص تبعیت 
می کند. جست وجوی ساده و پیشرفته، دو شکل دسترسی به مطالب پایگاه است که به 
اشکال مختلف در دسترس کاربر قرار می گیرد. امکان دیگری که برای دسترسی به مطالب 
تدارک دیده شده است، نمایه الفبایی مطالب موجود در پایگاه است. گزینه چهارم، که 
معموالً پایگاه های اطالعاتی جهت سهولت و سرعت بخشیدن به جست وجوی اطالعات 
فراهم می کنند، فهرست موضوعات تحت پوشش پایگاه است. فهرست موضوعات معموالً 
در دسترس ترین گزینه برای مرور عنوان های موجود در پایگاه است. نکته اینجاست که 
این طبقه بندی برای علوم امری ثابت نیست. بردفورد، بر طبق اصل وحدت علمی، معتقد 
است هر موضوع علمی، کم و بیش با دیگر موضوعات علمی پیوستگی دارد )بنسمن، 
1383(؛ با اینکه علمی را ممکن است به دسته ای یا شاخه ای ملحق نمود، طبقه بندی نیز 
در این زمینه قاطع نیست. مثاًل روان شناسی که جزو علوم انسانی قرار دارد از جهتی نیز در 
زمره علوم طبیعی محسوب می شود )داورپناه، 1384، ص 83(.  سلسله مراتب رشته ها به 
گونه ای بازتاب ارزش ها و نیازهای اجتماعی است و تجزیه دانش به معنای جدایی محض 
رشته ها از یکدیگر نیست. بسیاری از رشته های امروزی از ترکیب کل یا بخش هایی از 
دو یا چند رشته پدید آمده اند )داورپناه، 1384(. به هر حال، نحوه تدوین این فهرست در 
پژوهش حاضر به عنوان دیدگاه هر پایگاه در تقسیم بندی علم و تدوین ساختار درختی علم 
در نظر گرفته شده است. دسته بندی علوم در پایگاه های مختلف نیز همانند جست وجو در 
آنها ساختار تقریباً یکسانی دارد. آنچه در همه پایگاه ها به چشم می خورد یک تقسیم بندی 
کلی درباره علوم و سپس تقسیم بندی آن به اجزای فرعی است. در برخی موارد، این 
فهرست به تنهایی قابل بررسی و مرور است. مانند پایگاه های وایلی و  ساینس دایرکت. در 
برخی موارد نیز ابتکارات دیگری در این زمینه صورت گرفته است. به عنوان مثال، پایگاه 
اطالعاتی اسکوپوس این فهرست موضوعی را در قالب 4 حوزه کلی و عمومیـ  که با قرار 
گرفتن اشاره گر موس به زیرموضوعات مربوطه گسترش می یابندـ  در دل جست وجوی 

ساده قرار داده است. 
کتابداری و اطالع رسانی علمی است تجربی، اجتماعی، و کاربردی. تجربی، چون 
می توان روش تحقیق علمی را در آن به کار برد؛ اجتماعی، به دلیل اینکه موضوع آن حاصل 
اندیشه های بشری به شکل پیشینه های مدون است؛ و کاربردی است، زیرا تکیه بر بسیاری 
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از علوم مادر چون جامعه شناسی، اقتصاد، ریاضیات و غیره دارد. تعریفی که عمدتاً از این 
علم داده می شود: علمی است بین رشته ای که به گردآوری، پردازش و اشاعه اطالعات 
پیشینه های مدون بشری می پردازد و هدف آن رساندن مناسب ترین اطالع با کم ترین 
هزینه و در کمترین زمان به کاربر مناسب است )رهادوست، 1384، ص 6(. کتابداری و 
اطالع رسانی در نظر عموم همواره شاخه ای از علوم انسانی و اجتماعی تلقی شده است. 
حتی یک کتابدار پزشکی نیز متخصص علوم پزشکی دانسته نمی شود. انتظار می رود 
نتیجه این بررسی صحت و سقم این دیدگاه را مشخص کند. البته پایگاه های اطالعاتی در 
تقسیم بندی علوم کاماًل بی نقص عمل نکرده اند. آنچه در این پژوهش درخت موضوعی 
خوانده شده ناظر بر نگرش و عملکرد هر پایگاه اطالعاتی درخصوص نحوه تقسیم بندی 
علوم به شاخه ها و زیر شاخه های مختلف است. اما با مشاهده اطالعات جدول 2 همین 
امر ظاهراً ساده و بدیهی به چالش کشیده می شود. چرا که پیش فرض هر یک از پایگاه های 
مورد بررسی جامع االطراف بودن آنهاست. اما در درخت موضوعی آنها، همه موضوعات 
علمی لحاظ نشده است. به عنوان مثال، در فهرست موضوعات پایگاه های وایلی و اسپرینگر 
نامی از علم پرستاری برده نشده است. قطعاً با جست وجوی هریک از حوزه  های مفقود، 
در این پایگاه ها، مطالبی بازیابی خواهد شد،  اما این مسئله در درخت موضوعی اذعان 
نشده است. برخی از شاخه های علمی در دل دیگر شاخه ها قرار گرفته اند و در فهرست 
موضوعات نامی از آنها برده نشده است. با این مقدمه، می توان اهمیت بررسی درخت 
موضوعی ترسیم شده توسط منابع اطالعاتی مادر چون پایگاه های اطالعاتی را درک کرد. 
اما آنچه قصد پرداختن به آن را داریم اصالح این ساختار نیست. بلکه شناخت جایگاه 

حرفه خود به عنوان کتابداری و اطالع رسانی در این تقسیم بندی است. 

یافته ها
 یافته های پژوهش در قالب چهار نمودار ترسیم شد که در بر دارنده اطالعات مربوط به 
پراکنش موضوعی نشریات بازیابی شده در حوزه کتابداری و توزیع این پراکنش در 

گروه های علوم فیزیکی، علوم انسانی و اجتماعی، و  گروه علوم بهداشتی است. 
در ادامه به تشریح یافته ها پرداخته خواهد شد. 

اطالعات ارائه شده در این نمودار نشان می دهد که منابع اطالعاتی در حوزه کتابداری 
اما میزان و نسبت این  و اطالع رسانی در میان حوزه های متنوع موضوعی پراکنده اند. 
را  اطالعاتی  پایگاه های  عملکرد  اگر  نیست.  یکسان  مختلف  در حوزه های  پراکندگی 
به عنوان مرجع معتبری در زمینة تقسیم بندی علوم بپذیریم باید علوم را به چهار حوزه  کلی 
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 پراکنش موضوعی نشریات
بازیابی شده در حوزه کتابداری

منودار 1

تقسیم کنیم. هرکدام از این حوزه ها بخشی از پیکره علم را در خود جای داده اند. اکثر علوم 
بشری در یکی از این حوزه ها قرار می گیرد و به ندرت یک رشته علمی در چندین حوزه 
پراکنده است. حتی علوم بین رشته ای نظیر اقتصاد، علوم تربیت، تکنولوژی اطلالعات، و 
مانند آن نیز شاخه ای منحصربه فرد در این درخت دارند. نتایج این بررسی نشان داد که 
کتابداری در میان علوم مهجور و مظلوم واقع شده است، چرا که به جز در برخی پایگاه ها 
در هیچ یک از حوزه های کلی علم جایی ندارد و علمی با عنوان کتابداری و اطالع رسانی 

در درخت علم به چشم نمی خورد. 
از طرفی، تالش هایی جهت گنجاندن علم کتابداری در پیکره علم صورت گرفته 
است که نمود بارز آن در پایگاه اطالعاتی وایلی به  چشم می خورد. این پایگاه از معدود 
پایگاه های اطالعاتی جامع است که کتابداری را به عنوان رشته علمی مجزا در نظر گرفته 
است. شاید این موضوع آغاز امیدوارکننده ای برای علم کتابداری جهت به حساب آمدن 

در تقسیم بندی علم باشد.
نمودار 1 شمایی مختصر از نتایج پژوهش حاضر است. با مشاهد ه این نمودار فرض 
کلی مبنی بر اختصاص کتابداری و اطالع رسانی به علوم انسانی و اجتماعی تا حدودی رد 
می شود. هر چند علوم انسانی نسبت به علوم زیستی و علوم پزشکی سهم عمده ای را در 
جای دادن منابع اطالعاتی حوزه اطالع رسانی داشته ، در مقایسه با علوم فیزیکی گوی سبقت 
را باخته است. بدیهی است که تعلق کتابداری به حوزه هایی چون مهندسی،  فیزیک، مواد، و 
از این دست دور از ذهن به نظر می رسد. نمی توان تصور کرد که کتابداری بخشی از علوم 
مهندسی، ریاضی، و شیمی باشد. اما با مشاهده شکل گسترش یافته بخش اول نمودار 1 شاید 

بتوان دلیل منطقی ارتباط کتابداری با منابع اطالعاتی علوم فیزیکی را پیدا کرد. 
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پراکنش موضوعی نشریات 
بازیابی شده در حوزه کتابداری 
در گروه علوم فیزیکی

منودار 2

پراکنش موضوعی نشریات 
بازیابی شده در حوزه کتابداری 
در گروه علوم انسانی و اجتماعی

منودار 3

در نمودار 2، علوم فیزیکی به زیرشاخه های تشکیل دهنده آن گسترش یافته است و 
نتایج تفصیلی جست وجو در علوم کتابداری در این حوزه ها به نمایش گذاشته شده است. 
همانطور که مالحظه می شود بخش اعظمی از منابع اطالعاتی حوزه کتابداری، که در 
پایگاه های اطالعاتی نمایه شده اند، در زمره علوم و فناوری اطالعات قرار گرفته اند. با این 
توصیف، می توان پذیرفت که ارتباط علم کتابداری و علوم رایانه و تکنولوژی اطالعات، 

شاخه ای میان رشته ای بین این دو حوزه را تشکیل می دهد. 

براساس نمودار 3، حتی در علوم انسانی و اجتماعی هم نمی توان جایگاه وسیعی برای 
کتابداری در نظر گرفت. در این حوزه هم کتابداری سردرگم به نظر می رسد. به طوری که 
بیشترین مطالب مرتبط با کتابخانه و کتابداری در شاخه علوم اجتماعی قرار دارد. پایگاه 
اطالعاتی اسکوپوس و وایلی شاخه ای با عنوان علوم کتابداری و اطالع رسانی تحت علوم 
اجتماعی در نظر گرفته اند. این امر باعث تجمع مطالب این حوزه تحت سرفصل علوم 
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نمودار 4 نشان می دهد که علوم پزشکی، علوم بهداشتی و حرفه بهداشت، به ترتیب، 
بیشترین و کمترین مطالب حوزه کتابداری را در خود جای داده اند. 

جدای از چهار گروه موضوعات کلی، بررسی ساختار درختی علم نشان از گنجاندن 
شاخه جدیدی باعنوان مطالعات میان رشته ای یا چند رشته ای دارد. با نگاهی به جدول 2 
زیرستون درخت علمی پایگاه اسکوپوس، این شاخه را مشاهده می کنیم. برخی مطالب 
بازیابی شده در حوزه کتابداری به این شاخه ها اختصاص داشته اند. بدیهی بودن این امر 
از آنجاست که کتابداران سال هاست حرفه خود را بین رشته ای می دانند. آنچه نتیجه این 
پژوهش را دور از انتظار می کند،  سهم کمی است که شاخه بین رشته ای در جای دادن 
مطالب مرتبط با علوم اطالع رسانی داشته است. این امر شاید به علت گنجاندن شاخه 
کتابداری و اطالع رسانی در درخت علمی باشد. این مسئله، در ظاهر، به نوعی دوگانگی 
منجر می شود. از طرفی، کتابداری یک علم بین رشته ای محض دانسته شده و از طرف دیگر، 

جایگاه کوچکی در مطالعات بین رشته ای دارد.
 فرایند مشارکت میان رشته ای در علم، روندی طبیعی در ایجاد و توسعه رشته های 
علمی است. این امر بیان کننده ماهیت خطیر و پویای حیات و دوام هر رشته است. از این 
دیدگاه رشته ها ـ  رژیم های حقیقت ـ به شکل ثابت محسوب نمی شوند، بلکه نظام های 
پویایی هستند که با برقراری ارتباطات با شیوه تحقیق و تدریس حوزه های دیگر، حوزه 
فعالیت آنان نیز به گونه ای تغییر می کند که پاسخگوی نیازهای اجتماعی جدید باشند )روالند، 
1387، ص 11(. ترکیب رشته های مختلف برای ایجاد رشته های جدید، تنها به حوزه علوم 

اجتماعی شده است. در این میان، شاخه های آموزش و مدیریت هم سهم بسزایی در جای 
دادن مطالب حوزه کتابداری دارند. 

 پراکنش موضوعی نشریات 
 بازیابی شده در حوزه کتابداری

در گروه علوم بهداشتی

منودار 4
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محدود نمی شود. در مورد پژوهش های فمینیستی و مطالعات زنان، پریس7 )1998( معتقد 
است هنگامی که میان  رشتگی دیدگاه ها و بینش های دو یا چند حوزه مطالعاتی را در کنار 

یکدیگر قرار دهد حوزه های جدید ایجاد می شوند )روالند، 1387، ص 11(. 
این حقیقت از دو جهت قابل تعمق است. از سویی، می توان آن را به فال نیک گرفت 
که شاید علم کتابداری در حال شکل گرفتن و شناخته شدن به عنوان علمی مستقل در 
درخت علم است. بررسی پایگاه های اطالعاتی نیز حرکت کتابداری به این سمت را نشان 
می دهد. البته این به معنای نفی بین رشته ای بودن کتابداری نیست. سوای اینکه این علم 
همانند  اقتصاد و روان شناسی ماهیتاً همواره بین رشته ای خواهد بود، نتایج این بررسی نیز 
گویای این حقیقت است. بازیابی بخش اعظمی از منابع اطالعاتی علم اطالع رسانی در 
قالب علوم فیزیکی و پزشکی ارتباط نزدیک و جدایی ناپذیر این علم را با سایر حوزه های 

موضوعی به اثبات می رساند.  

بحث و نتیجه گیرى
در بحث ضرورت پرداختن به مطالعات و علوم میان رشته ای، می توان فعالیت میان رشته ای 
را فرصتی برای دانش پژوهان رشته های علمی مختلف به شمار آورد تا شناخت بهتری 
از فعالیت های علمی یکدیگر به دست آورند. شاید دانشگاه ها بیش از سایرین نیاز به 
میان رشتگی را احساس و از آن استقبال  کنند؛ چرا که دانشگاه به دنبال ایجاد پیوند با 
جامعه بزرگ تری است که در آن خدمت می کند. در این صورت، عالوه بر ایجاد رابطه 
میان آموزش عالی و جامعه، باید تالش کند مرزهای رشته های علمی مختلف را نیز به 
یکدیگر نزدیک کند. از این روست که حداقل، گذشتن از این مرزها از مشخصه های اصلی 
دانشگاهی پژوهشی است که رابطه ای گسترده را با جامعه دنبال  و در آن خدمات خود را 

ارائه می کند )روالند، 1387، ص 4(. 
در حال  به جامعه ای  متعلق  را  نخواهیم، خواه خود  بخواهیم و چه  ما چه  همه 
توسعه بدانیم و خواه فکرکنیم که با جهان پیشرفته فاصله بسیار داریم، از متغیرهای عصر 
الکترونیک تأثیر می پذیریم. رشته ها و حرفه های علمی نیز از این تأثیرات برکنار نیستند 
و در آغاز هزاره سوم، مقوله بین رشته ای بودن یا interdisciplinarity  )به معنای تداخل 
و تعامل رشته های علمی(، رشته های دانشگاهی را تحت تأثیر قرار داده است. کتابداری 
و اطالع رسانی، که بنا به تعریف سنتی، وظیفه فراهم آوری و پردازش و اشاعه اطالعات 
را دارد، در پارادایم فعلی حاکم بر عصر الکترونیک بسیار تغییر کرده و مفاهیمی چون 
کاربر و پیشینه های مدون و محمل های اطالعاتی دستخوش تحوالت اساسی شده است 

)رهادوست، 1384، ص 57(.   7. Pryse
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علم اطالع رسانی رشته ای است که درباره ویژگی های اطالعات و رفتار اطالعاتی، نیروهای 
حاکم بر جریان اطالعات، و شیوه پردازش اطالعات برای دسترس پذیری و قابلیت استفاده 
بهینه از اطالعات تحقیق می کند. اطالع رسانی با مجموعه ای از دانش مربوط به تولید، 
مجموعه سازی، سازماندهی، ذخیره سازی، بازیابی، تفسیر، انتقال، تبدیل، و کاربرد اطالعات 
ارتباط دارد. این رشته، شامل ارائه اطالعات در نظام های طبیعی و ماشینی، استفاده از کد در 
انتقال پیام های خاص، و بررسی ابزارها و فنون پردازش اطالعات از قبیل رایانه و نظام های 
برنامه نویسی می شود. علم اطالع رسانی علمی میان رشته ای است که با رشته هایی چون 
ریاضیات، منطق، زبان شناسی، روان شناسی، فناوری رایانه، تحقیقات عملیات نظامی، هنرهای 
گرافیکی، ارتباطات، علوم کتابداری، مدیریت، و سایر رشته های مشابه مرتبط است )نوروتون، 

1384، ص 46(. 
پژوهش حاضر کلیه فرضیات پیشین مربوط به بین رشته ای بودن علوم مرتبط با کتابداری 
را تأیید می کند. نکته تازه درباره میزان ارتباط متقابل کتابداری با این حوزه هاست. آنچه از 

نتایج پژوهش برداشت می شود عبارت اند از:
1. امروزه، کتابداری تنها یکی از شاخه  های علوم انسانی و اجتماعی تلقی نمی شود؛

2. چنانچه مطالعات میان رشته ای شاخه ای از درخت علم باشند، کتابداری سهم کوچکی 
از اطالعات این بخش را به خود اختصاص خواهد داد. کتابداری و اطالع رسانی یک علم 

میان رشته ای صرف نیست و ماهیت مستقلی دارد؛ 
3. امروزه، کتابداری و اطالع رسانی بیشتر از اینکه جزئی از علوم انسانی باشد بخشی از 
علوم فیزیکی محسوب می شود. بخش اعظم این وجه اشتراک مربوط به تکنولوژی اطالعات 

است؛ و
4. ارتباط کتابداری با علوم پزشکی بیش از علوم زیستی است. 

با انجام چنین پژوهش هایی، با دامنه گسترده تر، قادر خواهیم بود نتایج دقیق تری درباره 
ارتباطات میان رشته ای علم کتابداری ارائه کنیم. نتایج این پژوهش ها می تواند منجر به ترسیم 
نقشه میان رشته ای علم اطالع رسانی شود. مهم ترین نتیجه ترسیم چنین نقشه ای شاید تحکیم 
ارتباطات علمی با متخصصان حوزه های مشترک با کتابداری است که این علم را از حصار 
خود خارج و به سایر علوم معرفی خواهد کرد. چرا که پیشرفت هر رشتة علمی، نه تنها تحت 
تأثیر دانشمندان همان رشته است، بلکه تحت تأثیر دانشمندان رشته هایی است که با آن رشته 
رابطه نزدیک دارند. به بیان دیگر، هیچ رشته علمی به تنهایی پیشرفت نمی کند، بلکه پیشرفت 

هر علم با پیشرفت رشته های نزدیک به آن ارتباط دارد )داورپناه، 1384، ص 82(. 
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