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چڪیده

هدف: شناسایی فرآیند زیست موضـوعـات پایان  نامه  های رشته 
کتابداری و اطالع  رسانی دانشگاه های دولتی ایران است. 

پیامیش  روش  از  کاربردی  پژوهش  این  پژوهش:  رویکرد  روش/ 
توصیفی و تحلیل محتوا برای تعیین گرایش های موضوعی پایان  نامه  ها 
استفاده کرده است. جامعه مورد مطالعه 292 پایان  نامه کتابداری و 
اطالع  رسانی نوشته شده از سال 1384- 1388 در ده دانشگاه دولتی 
ایران  بوده است. برای دسته  بندی  پایان  نامه  ها، یك طرح موضوعی 
شامل 12 گروه موضوعی كلی و 17 موضوع فرعی برمبنای نظام 
موضوعی ISTA و LISTA تنظیم شد. داده  ها برمبنای فهرست کنرتل 
 EXCEL فیش  برداری شد. تحلیل داده  ها نیز با استفاده از نرم  افزارهای

و SPSS انجام شد.
یافته  ها: کتابداری 21/92%، بازیابی 20/89%، کتاب سنجی %14/04، 
موتورهای جست وجو11/30%، منابع چاپی و الکرتونیکی %6/51، 
صنعت اطالعات و فهرستنویسی هرکدام 5/82%، مدیریت اطالعات 
5/14%، موضوعات متفرقه 4/11%، نرش الکرتونیک 3/08%، و ارتباطات 
علمی 1/37% از پایان  نامه  ها را تشکیل می دهد؛ در موضوع رده  بندی 

هیچ پایان نامه ای یافت نشد.
نتیجه  گیری: گرایش موضوعی غالب در پایان  نامه  های علوم کتابداری و 
اطالع  رسانی دانشگاه  های دولتی ایران مربوط به موضوعات کتابداری، 
بازیابی اطالعـات و کتاب سنجی، و ضعیف  ترین گرایش مربوط به 

موضوع رده  بندی است.
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مقدمه 
یکی از انواع مکتوبات یک حوزه علمی، پایان  نامه  هایی است که دانش  آموختگان آن حوزه 
ارائه می  کنند. دالیل عمده  ای که ممکن است به  عنوان انگیزه باعث شوند تا فردی مسئله 
پایان  نامه خود را در موضوعی خاص هدایت کند، عالقه  مندی، برخوردهای اتفاقی در حین 
کار و تجربیات شخصی است)کومار، 1374، ص 34(. اما به نظر می  رسد که اینها عوامل ثانویه 
باشند، چرا که در ابتدا می  بایست اندیشه  ای مطرح شده باشد تا پژوهشگر به آن عالقه  مند شود، 
یا به  طور اتفاقی به آن برخورد کند. همچنین اگر انتخاب مسئله را بر مبنای عالقه و گرایشات 
فردی پژوهشگران بدانیم، با مروری بر عناوین پایان  نامه های کتابداری واطالع  رسانی متوجه 
می  شویم که این عالیق در دوره  های زمانی مختلف تغییر کرده است ودر زمان  های فراوانی 
برخی موضوعات افزایش یافته است. پایان نامه  ها از منابع با ارزش تحقیقاتی به  شمار می  روند. 
آگاهی از فرآیند زیست موضوعات مورد بررسی در پایان نامه ها، همچنین بررسی موضوعات 
مطروحه در آنها به  عنوان مسائل مورد توجه مجامع  علمی، که تا چه حد با انواع دروس ارائه 
شده در طول دوران تحصیلی و یا با اولویت های پژوهشی به  عنوان نیاز های علمی، عینِی 
بومی و اجتماعِی جامعه همخوانی دارند، از جمله بررسی  هایی است که نتایج حاصل از آن 
می  تواند از سویی در ارتقاء شناخت دست  اندرکاران از مسائل مربوط به رشته مؤثر واقع 
شود؛ و از سوی دیگر از دوباره  کاری ها و اتالف منابع چه به لحاظ مالی و چه از نظر زمان، 

1. کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش  شناسی 

)نویسنده   مسئول(

Atashbig_Ali65@yahoo.com 

2. استاد گروه علم اطالعات و دانش  شناسی 

دانشگاه عالمه طباطبایی تهران 

Dizajy@yahoo.com 

 3. استادیار گروه علم اطالعات و

 دانش  شناسی ایرانداک

Meh.Hafezy@gmail.com 

موضوع های پایان نامه های کارشناسی ارشد 
و دکرتی رشته کتابداری 
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همچنین انحراف فکرِی نیروی انسانی در امر تدوین پایان  نامه جلوگیری به  عمل آورد و از 
نتایج حاصل از آن در برنامه ریزی های آتی بهره بُرد. لذا در این پژوهش برای تحلیل اطالعات 
پایان  نامه  ها و رساله های موجود در دانشگاه  های دولتی ایران و تعیین فرآیند زیست آنها، 
پژوهشگر بر آن است تا به بررسی محتوای پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری کتابداری 
و اطالع  رسانی بپردازد. با تعیین فرآیند زیست موضوعات که مربوط به مقطع زمانی تولد، 
نقطه اوج حیات، افول و زوال یک موضوع است، می  توان به آغاز به کارگیری موضوع، و نقطه 
اوج )بیشترین فراوانی( و افول )فراوانی صفر( آن پی برد. این پژوهش درصدد تعیین فرآیند 
زیست موضوعات و خأل آنها در پایان نامه های رشته کتابداری و اطالع  رسانی دانشگاه های 
دولتی ایران است. از طریق اجرای این پژوهش و تعیین فرآیندی که هر مقوله موضوعی 
در حوزه کتابداری و اطالع  رسانی در دانشگاه  های دولتی ایران طی کرده است، می  توان بین 
پژوهش های قبلی، فعلی و آتی رابطه به  وجودآورد و از این طریق به  نوعی سیر تحول رشته 
برای استفاده هر چه بهتر آشکار می  شود. همچنین با تعیین هر فرآیند )اعم از مقوله موضوعی 
در پایان نامه ها( می توان دریافت که آیا فرآیند زیست موضوعات پایان نامه ها از روندی منطقی 
تبعیت کرده است یا خیر. عالوه بر این، این پژوهش کمک می  کند که با ارائه تصویری از 
گرایشات در انتخاب موضوعات پایان نامه ها، خألهای موجود شناسایی شوند تا از این طریق 

بتوان پژوهش  های آتی را در جهت پر کردن خألها و نیز نیازهای جدید هدایت کرد.
در این بخش ابتدا پیشینه  های پژوهش در ایران و سپس پیشینه های خارجی بررسی 

شده، به دنبال آن آمده است.
محسن  زاده )1381(  در پایان نامه خود با هدف کشف معادله حاکم بر فرآیند زیست 
موضوعات و روش هاي پژوهش پایان  نامه هاي رشته علوم کتابداري و اطالع رساني، به 
بررسی 738 پایان نامه مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري گروه هاي کتابداري و اطالع رساني 
دانشگاه هاي ایران از آغاز تأسیس تا پایان سال 1378 پرداخت. ابزار گردآوري داده  ها لیست 
کنترل بوده است و از روش هاي پژوهش تحلیل محتوا، کتاب سنجي و فنون ریاضي در این 
پژوهش استفاده شده است. در این پژوهش براي تفکیک پایان نامه ها از نظر موضوعي، یک 
طرح موضوعي )شامل 7 گروه موضوعي کلي و 32 موضوع فرعي( برمبناي نظام موضوعي 
لیزا تنظیم شده است. پایان  نامه  ها از لحاظ روش پژوهش نیز در 10 نوع روش پژوهشي 
تفکیک شده  اند؛ همچنین چگونگي فرآیند زیست موضوعات و روش هاي پژوهش این 
پایان نامه  ها در دانشگاه هاي مختلف نیز بررسي شده است. یافته ها نشان داد که تابع نوع درجه 
6 بر فرآیند زیست تمامي موضوعات و روش هاي پژوهش پایان  نامه  ها حاکم بوده است. 
دو مقطع زماني 1359/5 )1359- 1362( و 1364/5 )1363- 1366(، دو مقطع مشترك در 
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فرآیندها هستند که در آنها شاهد افتادگي در منحني هستیم )افول و یا زوال فرآیند(. دو گـروه 
موضوعـي، »مواد و منابـع« 27 درصد و »کتابخانـه ها، آرشیـوها و مراکـز اطالع رسـانـي« 
22 درصد بیشترین فراواني ها را به خود اختصاص داده اند. در گروه موضوعي »کتابخانه ها، 
آرشیوها و مراکز اطالع رساني«، دو موضوع »سازمان و مدیریت« و »وضعیت کتابخانه ها، 
آرشیوها و مراکز اطالع رساني« هرگز در طول حیات خود دچار زوال نشده اند. موضوع 
»منابع مرجع« از موضوعاتي بوده است که قدمت آن به اولین مقطع زماني دوره مورد بررسي 
بازمي گردد، ولیکن منحني زیست آن از نوع رو به افول بوده است. فرآیند زیست موضوع 
»ادبیات کودکان و نوجوانان« از سیري رو به صعود تبعیت کرده است. همچنین منحني 
فرآیند زیست اکثر موضوعات گروه »سازماندهي« از سیر افولي و یا منجر به زوال تبعیت 
کرده است. منحني هاي فرآیند زیست اکثر موضوعات گروه موضوعي »فناوري هاي نوین« 
و »علم سنجي« از نوع صعودي بوده است. با وجود قدمت بیشتر »دانشگاه تهران«، گروه 
موضوعي »علم  سنجي« در »دانشگاه علوم پزشکي ایران« فراواني بیشتري داشته است؛ این 
در حالي است که منحني این گروه در »دانشگاه تهران« از نوع رو به صعود و در »دانشگاه 
علوم پزشکي ایران« از نوع افولي است. روش پژوهش »پیمایشي« از قدیمي  ترین روش ها در 
این حوزه است که هرگز دچار زوال نشده و همواره از سیري صعودي تبعیت کرده است. 
فرآیند زیست روش هاي پژوهش»تاریخي«، »تجربي«، »تحلیل محتوا«، »طراحي سیستم« و 
»کتاب سنجي« نیز از سیر صعودي تبعیت کرده است. روش »کتابخانه  اي« از قدیمي ترین 
روش ها در این حوزه است که برخالف سایر روش ها از سیري رو به افول تبعیت کرده است. 
با وجود قدمت کم »دانشگاه آزاد اسالمي، واحد شمال« روش پژوهش »طراحي سیستم« در 
این دانشگاه بیشترین فراواني را داشته و پس از اوج گیري خود، در انتهاي دوره مورد بررسي 

دچار افول شده است.
آذرانفر )1385( در پایان نامه  اش تعیین تعداد پایان نامه های فارسی و التین در رشته 
کتابداری و اطالع  رسانی به تفکیک دانشگاه و سال نگارش، تحلیل موضوعی پایان  نامه  ها 
وبررسی توزیع موضوعی آنها، تعیین روش  های پژوهشی استفاده شده و میزان استفاده از 
منابع فارسی و التین را هدف های اصلی پژوهش خود قرار داده است. پایان  نامه  های موجود 
در پایگاه اطالعاتی ایرانداك در فاصله سال های 1373- 1382 جامعه آماری پژوهش را 
تشکیل داده که شامل 240 پایان  نامه فارسی و19 پایان  نامه التین می  شود. نتایج حاصل نشان 
می دهد که  بیشترین تعداد پایان نامه فارسی از دانشگاه علوم پزشکی ایران و بیشترین تعداد 
پایان نامه  های التین از دانشگاه پنجاب است. در پایان نامه های فارسی مقوله »مواد کتابخانه ای« 
بیش از سایر مقوله ها بررسی شده و مقوله  »رسانه« از همه کمتر است. آزمون فرضیه نشان 

موضوع های پایان نامه های 
کارشناسی ارشد و دکتری رشته کتابداری 

و اطالع رسانی از سال 1384- 1388 در... 
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داد که توزیع موضوعی پایان نامه های فارسی در این ده سال یکنواخت نبوده است. از لحاظ 
روش پژوهش، پایان نامه ها بیشتر از روش پیمایشی استفاده کرده  اند. میانگین استنادها در 
پایان نامه های فارسی 33/06 درصد و نسبت استفاده از منابع فارسی به کل منابع 45/25 درصد 
است، ولی میانگین استنادها در پایان  نامه های التین 81/6 درصد و نسبت استفاده از منابع التین 

به کل منابع 82/08 درصد است.
حسین  پناه )1386( هدف پژوهش خود را مشخص کردن فراوانی گرایش موضوعی و 
روش های پژوهش پایان  نامه های ارشد رشته کتابداری و اطالع رسانی دانشگاه های دولتی شهر 
تهران قرار داد که دسته بندی موضوعی براساس طبقه بندی لیزا انجام شده است. این پژوهش 
با روش تحلیل محتوا انجام گرفته و جامعه مورد مطالعه، تعداد 154 عنوان پایان  نامه در دوره 
کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطالع رسانی در دانشگاه های تهران، تربیت مدرس و 
دانشگاه علوم پزشکی ایران است. ابزار گردآوری داده ها لیست کنترل بوده است. یافته ها نشان 
می دهد که دانشگاه تهران در بین دانشگاه ها، بیشترین فراوانی را در تدوین پایان نامه ها به خود 
اختصاص داده و همچنین بیشترین فراوانی در گرایش های موضوعی به موضوع خدمات و 
استفاده با 21/43 درصد اختصاص دارد؛ و کمترین فراوانی مربوط به موضوع سازماندهی با 4 
درصد است. بیشترین فراوانی در روش های پژوهش مربوط به روش پیمایشی با 70 درصد، 
و کمترین فراوانی به روش پژوهش سندی )کتابخانه ای( اختصاص یافته است. 30 عنوان 
پایان  نامه در سال 1380 تدوین یافته که در بین سال های مورد مطالعه بیشترین فراوانی را به 

خود اختصاص داده است.
محتوای  وضعیت  بررسی  به  خود  پژوهش  در   )1388( باب الحوائجی  و  سیدین 
پایان نامه های تحصیالت تکمیلی رشته کتابداری و اطالع رسانی موجود در دانشگاه آزاد 
اسالمی واحدهای تهران شمال، علوم و تحقیقات تهران، علوم و تحقیقات اهواز و همدان 
به منظور تعیین سیر موضوعی در هر مقوله در طی سال های 1372-1386 و تعیین تعداد 
پایان نامه ها به تفکیک دانشگاه ها، سال نگارش، جنسیت، صفحه، روش شناسی پژوهش و 
وضعیت استنادها پرداختند. روش پژوهش تحلیل محتواست که با استفاده از سیاهه وارسی، 
گردآوری اطالعات انجام شد. جامعه آماری پایان نامه های مورد بررسی 524 پایان نامه است. 
یافته های پژوهش نشان می دهد که بیشترین تعداد پایان نامه ها مربوط به دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد تهران شمال و کمترین آنها در دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان بوده و میانگین صفحات 
پایان نامه ها در سال های مورد بررسی بین 107- 137 صفحه است. براساس جنسیت، تعداد 
پایان نامه های نگارش شده توسط زنان دو برابر مردان است. همچنین روش پیمایشی بیشتر 
از سایر روش ها مورد استفاده قرار گرفته است. پراستفاده ترین ابزار گردآوری اطالعات در 

علی شرفی  |علی جاللی دیزجی
  مهدی علیپورحافظی
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پایان نامه ها، پرسشنامه؛ و آمار توصیفی پرکاربردترین روش آماری در پایان نامه های مورد 
بررسی است. میانگین استنادها در پایان نامه ها 39/70 درصد، نسبت استفاده از منابع فارسی به 
کل منابع 70/06 و نسبت استفاده منابع التین به کل منابع 24/94 درصد است. در پایان نامه ها 
مقوله کتابخانه ها و مراکز اطالع  رسانی بیش از سایر مقوله  ها، و مقوله حفاظت و نگهداری از 

همه کمتر به  کار برده شده است.
 عبدو الیه 4 )2002( در مقاله ای به بررسی و شناسایی گرایش های پژوهشی پایان نامه های 
تحصیالت تکمیلی کتابداری و اطالع رسانی در فاصله سال های 1994 - 2000 در دانشگاه 
بین المللی اسالمی مالزی پرداخته است. نتایج نشان داد که موضوع فناوری اطالعات بیشترین 
تعداد پایان نامه ها را به خود اختصاص داده است. به موضوع هایی چون تاریخ کتابخانه ها، 
فهرستنویسی و رده بندی، نمایه سازی و چکیده  نویسی و دکومانتاسیون اصاًل پرداخته نشده 
است. وی در مقاله دیگر، پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته  های علوم انسانی دانشگاه 
بین  المللی اسالمی مالزی را در سال های 1991 - 1999 تحلیل کرده و چکیده پایان نامه ها را 
به عنوان منبع اطالعات درنظر گرفته است. تعداد 308 پایان نامه برحسب موقعیت جغرافیایی 
و دانشکده ای، مشارکت استادان راهنما و حوزه های موضوعی اصلی تحلیل شدند. میزان 
رشد پایان  نامه  ها 26/67 درصد و بیشترین تأکید روی موضوع های مذهب و فلسفه بوده 
است. تعداد استادان راهنما از 35 نفر در مقطع زمانی 1991 - 1995 به 94 در مقطع زمانی 
1996 - 1999 افزایش یافته است. نتایج تحلیل به شناسایی روندهای پژوهشی در حوزه 

علوم انسانی در این 9 سال کمک می کند.
الیو و ابا5 )2009( به پژوهشی با عنوان »بررسی تحلیلی پایان نامه های دانشجویان  
کارشناسی ارشد علوم کتابداری در دانشگاه میدوگوری6 نیجریه در بین سال های 1996-
2008« پرداختند. آنها تحلیل پایان نامه ها را براساس سال تحصیلی، حوزه موضوعی، نوع 
کتابخانه، حوزه  های جغرافیایی و جنسیت دانشجویان انجام دادند. نتایج آنها نشان داد که 
بیشترین  تولید پایان نامه ها در سال 2006 بوده و تمرکز موضوعی آنها بیشتر در حوزه علم 
اطالعات است؛ و بیشتر روش های پژوهش پایان نامه ها از نوع روش پژوهش کتابخانه ای 

است.
رشما7  )2011( در پژوهشی با عنوان »روش های پژوهش در کتابداری و اطالع رسانی 
و  کتابداری  زمینه  در  شده  انجام  تحقیقات  بررسی  به  پنجاب«  چندیگارا  دانشگاه  در 
وی  پژوهش  نتایج  پرداخت.  سال های 1957- 2009  بین  دکتري  مقطع  اطالع رسانی 
نشان داد که تحقیقات انجام شده در مقطع دکتري در طول این سال ها دو برابر شده 
است؛ و موضوعاتی مانند استفاده کاربران، مطالعه نیازهای کاربران، کتابخانه های عمومی، 

4 . Abdoulaye

5.  Aliyu & Abba 

6. Maiduguri

7. Reshma

موضوع های پایان نامه های 
کارشناسی ارشد و دکتری رشته کتابداری 

و اطالع رسانی از سال 1384- 1388 در... 



116
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابدا ری و سازماندهی اطالعات | شامره 95 

دانشگاهی، ذخیره و بازیابی اطالعات، بررسی کارکنان کتابخانه ها، کتاب سنجی موضوعاتی 
بودند که بیشتر مورد بررسی قرار گرفته  اند و موضوعاتی مانند سیستم دسترسی باز، سیستم 
واسپاری، و کتابخانه های دیجیتال از موضوعاتی بودند که تازه به عرصه بررسی وارد شدند. 
از موضوعات:  منظم  »توسعه  با عنوان  پژوهشی  کاسیدی8 و همکاران )2011( در 
تحلیل پایان نامه های علوم کتابداری و اطالع رسانی آمریکا با استفاده از روش مخصوص 
لتنت دیریشلتLatent Dirichlet Allocation« به بررسی 3121 پایان نامه دکتری دفاع شده 
بین سال های 1930- 2009 در آمریکای شمالی پرداختند. نویسنده از روش LDA برای 
اختصاص موضوعات پایان نامه ها استفاده کرد. یافته  ها نشان داد که موضوعات اصلی از 
دوره اول سال های 1930- 1969 و 2000 - 2009 خیلی تغییر یافته  اند. به  طورکلی بعضی 
از موضوعات در هر دوره بیشتر به کار برده شده اند، مانند: تاریخ کتابخانه ها در دو دوره اول، 
تحلیل استنادی در دوره دوم و سوم، رفتار اطالع یابی در دوره چهارم، و موضوع بازیابی 
اطالعات و استفاده کاربران در دو دوره از پنج دوره؛ و مهم ترین چیز قابل توجه عدم استفاده 
از کلمه کتابخانه در پایان نامه ها بود که زمینه را برای آموزش علوم کتابداری و اطالع رسانی 

در مقطع دکتري فراهم می کرد.
پژوهش حاضر بر آن است تا به سؤاالت زیر پاسخ دهد:

1. جهت گیری کلی پایان نامه های علوم کتابداری و اطالع رسانی دانشگاه های دولتی 
ایران متمایل به سمت کدام حوزه های موضوعی است؟

2. فرآیند زیست موضوعات پایان  نامه های  علوم کتابداری و اطالع رسانی دانشگاه های 
دولتی ایران بین سال های 1384- 1388 چگونه بوده است؟

روش پژوهش
این پژوهش از نوع توصیفی به روش تحلیل محتواست. ابزار گردآوری داده ها در این 
مطالعه فهرست کنترل به دست آمده از طریق تهیه فهرستی از موضوعات به کار رفته در 
پایان نامه هاست که از طریق مراجعه به دانشکده های کتابداری و جست وجو در سایت 
ایرانداك و سایت های دیگر به دست آمده است. برای تعیین فر آیند زیست موضوعات 
از سال 1384-  ایران  دانشگاه های دولتی  کتابداری و اطالع رسانی  پایان نامه های علوم 
1388 ابتدا از طریق کلیدواژه هایی مانند پایان نامه های کتابداری و اطالع  رسانی و غیره به 
جست وجوی اطالعات در سایت های مختلف و یا با مراجعه به دانشکده های کتابداری 
دانشگاه ها پرداختیم که 292 پایان نامه بازیابی شد و بعد از آن واژه های موضوعی از عناوین 
پایان نامه ها، کلیدواژه ها و چکیده آنها انتخاب شد تا براساس نظام موضوعی چکیده  نامه  8.  Cassidy 

علی شرفی  |علی جاللی دیزجی
  مهدی علیپورحافظی



117
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | شامره 95  

علوم اطالع رسانی و فناوری )ISTA ( 9 تحلیل شوند. برای آشکار شدن سیر موضوعات 
و تحلیل اطالعات آنها در طول زمان، پایان نامه ها از لحاظ موضوعی برمبنای پوشش 
موضوعی پایگاه اطالعاتی ایستا که دارای 11 طبقه موضوعی بود، طبقه بندی، و یک طبقه 
دیگر با عنوان متفرقه به آن افزوده، و زیررده  های طبقه  های موضوعی اصلی با استفاده از 
سرعنوان های موضوعی کنگره، فارسی، اصطالحنامه اصفا و نما و اصطالحنامه کتابداری به 
آن اضافه شد که شامل 17 رده فرعی بود. درنهایت 29 موضوع برای طبقه بندی موضوعی 
پایان نامه ها در این پژوهش درنظرگرفته شد؛ و سپس تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده 
از نرم افزار های آماری EXCEL و SPSS انجام گرفت. همچنین به منظور تفکیک پایان نامه ها 
در مقاطع زمانی، کل دوره زمانی مورد بررسی براساس هر سال )5 سال، 1384- 1388( 
است. به منظور جلوگیری از پراکندگی این موضوعات و کسب نتایج بهتر از این تفکیک 
موضوعی، موضوعات 29 گانه در 12 گروه موضوعی کلی جای داده شد و درنهایت طرح 

زیر شکل گرفت :
1.کتاب سنجي

1-1.  تحلیل استنادی
1-2.  علم سنجی

1-3.  وب  سنجی 
2.  فهرستنویسی

3. رده بندی
4.  ارتباطات علمی

5.  مدیریت اطالعات
6.  کتابداری

6-1. کتابخانه ها
6-1-1. کتابخانه های عمومی

6-1-2.  کتابخانه  های آموزشگاهی
6-1-3.  کتابخانه های دانشگاهی
6-1-4.  کتابخانه های دیجیتالی

6-1-5.  کتابخانه های اختصاصی
6-1-6.  کتابخانه های کودکان
6-2. شرح وظایف کتابداران

6-3. آموزش کتابداری
9. Information Science and

 Technology Abstract )ISTA(

موضوع های پایان نامه های 
کارشناسی ارشد و دکتری رشته کتابداری 

و اطالع رسانی از سال 1384- 1388 در... 
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6-4. تحقیق در کتابداری
بازیابی اطالعات  .7

7-1.  نظام های ذخیره و بازیابی اطالعات
7-2. خدمات مرجع

7-3.  نیاز اطالعاتی کاربران
7-4.  مهارت اطالع یابی کاربران

8.  موتورهای جست وجو
9.  نشر الکترونیک

10.  منابع چاپی و الکترونیکی
11.  صنعت اطالعات

12.   متفرقه

یافته ها
در این بخش به تحلیل یافته های پژوهش و پاسخ گویی به پرسش های اساسی پرداخته می شود.

پرسش اول: جهت گیری کلی موضوعات پایان نامه های علوم کتابداری و اطالع رسانی 
دانشگاه های دولتی ایران متامیل به سمت کدام حوزه های موضوعی است؟

درصدتعدادحو زه  های موضوعیردیف

6421/92کتابداری1

6120/89بازیابی اطالعات2

4114/04کتاب سنجی3

3311/30موتورهای جست وجو4

196/51منابع چاپی و الکرتونیکی5

175/82فهرستنویسی6

175/82صنعت اطالعات7

155/14مدیریت اطالعات8

124/11متفرقه9

93/08نرش الکرتونیک10

41/37ارتباطات علمی11

00رده  بندی12

292100جمع13

توزیع و درصد فراوانی پایان  نامه  های 

جامعه مورد مطالعه در حوزه  های 

موضوعی مختلف بین سال  های 

1388 -1384

جدول  1

علی شرفی  |علی جاللی دیزجی
  مهدی علیپورحافظی
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یافته های پرسش اول پژوهش درباره فراوانی پایان نامه  های مورد مطالعه در حوزه های 
موضوعی مختلف در جدول 1 ارائه شده است. داده هاي جدول نشان مي دهد که موضوع 
کتابداری با 64 عنوان )21/92 درصد( از کل پایان  نامه ها، موضوع بازیابی اطالعات با 61 
عنوان )20/89 درصد( از پایان نامه ها، موضوع کتاب سنجی با 41 عنوان )14/04 درصد( 
از پایان نامه ها، موضوع موتورهای جست وجو با 33 عنوان )11/30 درصد( از پایان نامه ها، 
موضوع منابع چاپی و الکترونیکی با 19 عنوان )6/51 درصد( از پایان  نامه ها، موضوع صنعت 
اطالعات و فهرستنویسی به طور مشترك هرکدام با 17 عنوان و )5/82 درصد( از پایان نامه ها، 
موضوع مدیریت اطالعات با 15 عنوان )5/14 درصد( از پایان نامه ها، موضوعات متفرقه با 
12 عنوان )4/11 درصد( از پایان نامه ها، موضوع نشر الکترونیک با 9 عنوان )3/08 درصد( 
از پایان نامه ها، و موضوع ارتباطات علمی با 4 عنوان )1/37 درصد( از پایان نامه ها را شامل 

می شوند. در موضوع رده بندی هیچ عنوانی وجود نداشته است.

پرسش دوم: فرآیند زیست موضوعات پایان نامه های  علوم کتابداری و اطالع رسانی 
دانشگاه  های دولتی ایران بین سال های 1384- 1388 چگونه بوده است؟

 توزیع و درصد فراوانی گرایش

موضوعی پایان  نامه  های جامعه

 مورد مطالعه به تفکیک سال 

جدول  2

موضوع های پایان نامه های 
کارشناسی ارشد و دکتری رشته کتابداری 

و اطالع رسانی از سال 1384- 1388 در... 

جمع 1388 1387 1386 1385 1384  سال

موضوع

ردیف
درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد* تعداد

1/71 5 0/34 1 0/34 1 0/68 2 0/34 1 0 0 کتابداری 1

2/40 7 0/34 1 /68 2 0/68 2 0/34 1 0/34 1 1-1 کتابخانه ها

3/08 9 0/68 2 0/34 1 0/34 1 0 0 1/71 5
کتابخانه های 

دانشگاهی
1-1-1

2/40 7 1/03 3 0 0 0/68 2 0/34 1 0/34 1
کتابخانه های 
آموزشگاهی

2-1-1

2/05 6 0/68 2 1/03 3 0 0 0/34 1 0 0
کتابخانه های 

عمومی
3-1-1

1/71 5 0/68 2 0 0 0 0 0/68 2 0/34 1
کتابخانه های 

دیجیتالی
4-1-1

1/02 3 0/68 2 0/34 1 0 0 0 0 0 0
کتابخانه های 

اختصاصی
5-1-1

0/68 2 0/34 1 0/34 1 0 0 0 0 0 0
کتابخانه های 

کودکان
6-1-1

3/08 9 0/34 1 0/68 2 1/03 3 1/03 3 0 0
تحقیق در 

کتابداری
2-1
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* درصد نشان دهنده تعداد تقسیم بر 292 ضربدر 100 )موضوع( اختصاص یافته به پایان نامه ها از سال 
)1384- 1388( است.

 توزیع و درصد فراوانی گرایش 

موضوعی پایان  نامه  های جامعه 

مورد مطالعه به تفکیک سال 

ادامه جدول  2

علی شرفی  |علی جاللی دیزجی
  مهدی علیپورحافظی

2/05 6 0/34 1 1/03 3 0 0 0/34 1 0/34 1
رشح وظایف 

کتابداران
3-1

1/71 5 1/03 3 0/34 1 0 0 0/34 1 0 0 آموزش کتابداری 4-1

3/77 11 1/03 3 0/68 2 1/03 3 0/68 2 0/34 1 بازیابی اطالعات  2

6/85 20 1/03 3 2/05 6 1/37 4 2/05 6 0/34 1 خدمات مرجع 1-2

6/51 19 1/71 5 0/68 2 1/37 4 1/03 3 1/71 5
 نظام های 

ذخیره و بازیابی 
اطالعات

2-2

2/40 7 1/71 5 0/34 1 0/34 1 0 0 0 0
مهارت 

اطالع یابی 
کاربران

3-2

1/37 4 0/68 2 0/34 1 0/34 1 0 0 0 0
نیاز 

اطالعاتی  کاربران
4-2

2/05 6 0/68 2 0/34 1 0/34 1 0/34 1 0/34 1 کتاب سنجی 3

6/84 20 2/05 6 1/37 4 0/34 1 1/71 5 1/37 4 3-1 تحلیل استنادی

3/42 10 1/37 4 1/36 4 0/68 2 0 0 0 0 3-2 علم سنجی

1/71 5 1/37 4 0 0 0 0 0/34 1 0 0 3-3 وب سنجی

11/30 33 2/74 8 2/40 7 2/05 6 2/05 6 2/05 6
موتورهای 
جست وجو

4

6/51 19 1/71 5 1/71 5 0/68 2 1/03 3 1/37 4
منابع چاپی و 

الکرتونیکی
5

5/82 17 0/68 2 1/03 3 1/03 3 1/71 5 1/37 4 فهرستنویسی 6

5/82 17 1/03 3 1/03 3 2/05 6 0/68 2 1/03 3
صنعت 
اطالعات

7

5/14 15 2/74 8 0/34 1 1/03 3 1/03 3 0 0
مدیریت 
اطالعات

8

4/11 12 1/03 3 0/68 2 1/37 4 0/34 1 0/68 2 متفرقه 9

3/08 9 0/34 1 0/34 1 0/68 2 1/03 3 0/68 2 نرش الکرتونیک 10

1/37 4 0/34 1 0 0 0/68 2 0 0 0/34 1 ارتباطات علمی 11

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 رده بندی 12

100 292 29/11 85 19/86 58 18/49 54 17/81 52 14/73 43 جمع 13

جمع 1388 1387 1386 1385 1384  سال

موضوع

ف
ردی

درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد* تعداد
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جدول 2،  توزیع فراوانی و درصد گرایش موضوعی پایان نامه های جامعه مورد مطالعه را 
در مقاطع زمانی یک ساله نشان می دهد. براساس جدول فوق بین 292 موضوع اختصاص یافته 
به پایان نامه ها از سال 1384- 1388 موضوع موتورهای جست وجو با 33 فراوانی 11/30 
درصد از پایان  نامه ها، موضوع خدمات مرجع و تحلیل استنادی به طور مشترك هرکدام با 
20 فراوانی و 6/84 درصد از پایان نامه ها، موضوع نظام های ذخیره و بازیابی اطالعات و 
منابع چاپی و الکترونیکی به طور مشترك هرکدام با 19 فراوانی و 6/51 درصد از پایان نامه ها، 
موضوع صنعت اطالعات و فهرستنویسی به طور مشترك هرکدام با 17 فراوانی و 5/82 
درصد از پایان نامه ها، موضوع مدیریت اطالعات با 15 فراوانی 5/14 درصد از پایان نامه ها، 
موضوعات متفرقه با 12 فراوانی 4/11 درصد از پایان  نامه  ها، موضوع بازیابی اطالعات با 
11 فراوانی 3/77 درصد از پایان نامه ها، موضوع علم سنجی با 10 فراوانی 3/42 درصد از 
پایان نامه ها، موضوعات نشر الکترونیک و تحقیق در کتابداری و کتابخانه های دانشگاهی 
به طور مشترك هرکدام با 9 فراوانی و 3/08 درصد از پایان نامه ها، موضوع کتابخانه ها و 
کتابخانه های آموزشگاهی و مهارت اطالع یابی کاربران به طور مشترك هرکدام با 7 فراوانی 
و 2/40 درصد از پایان نامه ها، موضوعات کتاب سنجی، کتابخانه های عمومی، شرح وظایف 
کتابداران به طور مشترك هرکدام با 6 فراوانی و 2/05 درصد از پایان نامه ها، موضوعات 
وب سنجی، کتابداری، کتابخانه های دیجیتالی، آموزش کتابداری به طور مشترك هرکدام با 
5 فراوانی و 1/71 درصد از پایان نامه ها، موضوعات ارتباطات علمی، نیاز اطالعاتی کاربران 
به طور مشترك هرکدام با 4 فراوانی و 1/36 درصد از پایان نامه ها، کتابخانه های اختصاصی 
با 3 فراوانی 1/03 درصد از پایان نامه ها، کتابخانه های کودکان با 2 فراوانی 0/68 درصد از 
موضوعات پایان نامه ها را به خود اختصاص داده اند و در موضوع رده بندی، پایان نامه ای نوشته 
نشده است. همچنین تولید پایان نامه به ترتیب از سال 1384 - 1388 روبه فزونی بوده و 

بیشترین تولید پایان  نامه در سال 1388 است.
     یافته های پژوهش درباره هر یک از موضوعات پایان نامه ها به تفکیک سال در جدول 
2 ارائه شده و به منظور نشان دادن فرآیند زیست آنها یک نمودار در زیر برای هر یک از 

موضوعات اصلی )12 طبقه موضوعی ایستا( طراحی شده است.

موضوع های پایان نامه های 
کارشناسی ارشد و دکتری رشته کتابداری 

و اطالع رسانی از سال 1384- 1388 در... 
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براساس نمودار 1، موضوع کتابداری در اولین سال مورد بررسی )1384( با 9 عنوان 
متولد شده است. پس از آن در سال های 1385، 1386، 1387، 1388 هرکدام به ترتیب با 11، 
10، 15، 19 عنوان سیر صعودی پیدا کرده و در سال 1388 به اوج زیست خود رسیده است.
براساس جدول 2، موضوع کتابخانه ها در اولین سال مورد بررسی )1384( با 1 عنوان 
متولد شده است. پس از آن در سال های 1385 و 1388 با همان تعداد ادامه می یابد و در 
سال های 1386 و 1387 هر کدام با 2 عنوان سیر صعودی پیدا می کند و به اوج زیست خود 
می رسد. موضوع کتابخانه های دانشگاهی در اولین سال مورد بررسی )1384( با 5 عنوان متولد 
شده و در نقطه اوج زیست قرار دارد. بعد از آن در سال های 1386، 1387، 1388 به ترتیب با 
1، 1 و 2 عنوان سیر نزولی پیدا می کند و در سال 1385 بدون هیچ عنوانی رو به افول می گذارد. 
موضوع کتابخانه های آموزشگاهی در اولین سال مورد بررسی )1384( با 1 عنوان متولد شده 
است. پس از آن در سال های 1385، 1386، 1388 به ترتیب با 1، 2 و 3 عنوان سیر صعودی 
پیدا می کند و در سال 1388 با 3 عنوان به نقطه اوج زیست خود می رسد و در سال 1387 
بدون هیچ عنوانی روبه افول می گذارد. موضوع کتابخانه های عمومی در اولین سال مورد 
بررسی )1384( هیچ عنوانی نداشته است، سال 1386 به همین روال بوده، اما در سال های 
1385، 1388، 1387 به ترتیب با 1، 2، 3 عنوان سیر صعودی پیدا می کند و در سال 1387با 
3 عنوان به اوج خود می رسد.  موضوع کتابخانه های دیجیتالی در اولین سال مورد بررسی 
)1384( با 1 عنوان متولد شده است. بعد از آن در سال های 1386 و 1387 بدون هیچ عنوانی 
روبه افول می گذارد و در سال های 1385 و 1388 هر کدام با 2 عنوان سیر صعودی داشته  اند 
و به نقطه اوج زیست خود رسیده  اند. موضوع کتابخانه های اختصاصی در اولین سال مورد 
بررسی )1384( هیچ عنوانی نداشته و در سال های 1385 و 1386 به همین روال ادامه یافته، 
و در سال های 1387 و 1388 به ترتیب با 1 و 2 عنوان سیرصعودی پیدا کرده است و به اوج 
زیست خود می رسد. موضوع کتابخانه های کودکان در اولین سال مورد بررسی )1384( هیچ 
عنوانی نداشته است و در سال های 1385 و 1386  به همین روال ادامه می یابد و در سال های 

 فرآیند زیست گروه موضوعی 

کتابداری در مقاطع زمانی یک ساله 

در جامعه مورد مطالعه 

منودار  1

علی شرفی  |علی جاللی دیزجی
  مهدی علیپورحافظی
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1387 و 1388 هرکدام با 1 عنوان سیر صعودی پیدا کرده است و به اوج زیست خود می رسد. 
موضوع تحقیق در کتابداری در اولین سال مورد بررسی )1384( هیچ عنوانی نداشته، پس از 
آن در سال های 1388، 1387، 1386، 1385 به ترتیب با 1، 2، 3، 3 عنوان سیر صعودی پیدا 
کرده است و در سال 1386 و 1385 به نقطه اوج زیست خود می  رسد. موضوع شرح وظایف 
کتابداران در اولین سال مورد بررسی )1384( با 1 عنوان متولد شده است؛ پس از آن در سال 
1386 بدون هیچ عنوانی رو به افول می گذارد و در سال های 1385 و 1388 هرکدام با 1 عنوان 
ادامه می یابد و در سال 1387 با 3 عنوان تولیدی سیر صعودی پیدا کرده است و در نقطه اوج 
زیست خود قرار می گیرد. موضوع آموزش کتابداری در اولین سال مورد بررسی )1384( 
هیچ عنوانی نداشته و در سال 1386 نیز به همین روال بوده است که در پایین ترین سطح قرار 
گرفته اند و در سال های 1385، 1387، 1388 به ترتیب با 1، 1 و 3 عنوان سیر صعودی پیدا کرده 

است و در سال 1388 با 3 عنوان به نقطه اوج زیست خود می رسد.

براساس نمودار 2، موضوع بازیابی اطالعات در اولین سال مورد بررسی )1384( با 7 
عنوان متولد شده، پس از آن در سال های 1385، 1386، 1387 و 1388 هرکدام به ترتیب 
با 11، 13، 12 و 18 عنوان سیر صعودی داشته و در سال 1388 به نقطه اوج زیست خود 

رسیده است.
براساس جدول 2، موضوع خدمات مرجع در اولین سال مورد بررسی )1384( با 1 
عنوان متولد شده است. پس از آن در سال های 1388، 1386، 1385، 1387 به ترتیب با 3، 4، 
6، 6 عنوان سیر صعودی پیدا می کند ودر سال های 1385 و 1387 در نقطه اوج قرار می گیرد. 
موضوع نظام های ذخیره و بازیابی اطالعات در اولین سال مورد بررسی )1384( با 5 عنوان 
متولد شده است و در سال 1388 به همین روال ادامه می یابد و در نقطه اوج زیست خود قرار 
می گیرد و در سال های 1387، 1385، 1384 به ترتیب با 2، 3، 4 عنوان سیر نزولی پیدا می کند. 

فرآیند زیست گروه موضوعی 

 بازیابی اطالعات در مقاطع زمانی

 یک ساله در جامعه مورد مطالعه

منودار  2

موضوع های پایان نامه های 
کارشناسی ارشد و دکتری رشته کتابداری 

و اطالع رسانی از سال 1384- 1388 در... 
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موضوع مهارت اطالع یابی کاربران در اولین سال مورد بررسی )1384( هیچ عنوانی نداشته 
است و در سال 1385 با همان روال ادامه می یابد و در سال های 1386، 1387، 1388 به ترتیب 
با 1، 1 و 5 عنوان سیر صعودی پیدا می کند و در سال 1388 با 5 عنوان به اوج می رسد. 
موضوع نیاز اطالعاتی کاربران در اولین سال مورد بررسی )1384( هیچ عنوانی نداشته است 
ودر سال 1385 به همین روال ادامه می یابد و بعد در سال های 1386، 1387، 1388 به ترتیب 

با 1، 1 و 2 عنوان سیر صعودی پیدا می کند و در سال 1388 به اوج زیست خود می  رسد.

براساس نمودار 3، موضوع کتاب سنجی در اولین سال مورد بررسی )1384( با 5 عنوان 
متولد شده است. پس از آن در سال 1385 با 7 عنوان سیر صعودی می یابد ولی دوباره در 
سال 1386 با 4 عنوان سیر نزولی پیدا می  کند و در سال های بعدی )1387 و 1388( به ترتیب 

با 9 و 16 عنوان سیر صعودی پیدا می کند و در سال 1388 به اوج خود می رسد. 
براساس جدول 2، موضوع تحلیل استنادی در اولین سال مورد بررسی )1384( با 4 
عنوان متولد شده است. بعد از آن در سال های 1387، 1385، 1388 به ترتیب با 4، 5 و 6 
عنوان سیر صعودی پیدا می کند ودر سال 1388 با 6 عنوان به نقطه اوج می رسد؛ در سال 1386 
با 1 عنوان سیر نزولی داشته است و در پایین ترین سطح قرار می گیرد. موضوع علم سنجی در 
دو سال اول مورد بررسی )1384( هیچ عنوانی نداشته است. پس از آن در سال های  1385، 
1386، 1387، 1388 به ترتیب با 0، 2، 4 و4 عنوان سیر صعودی پیدا می کند، و در سال 1387 
به نقطه اوج می رسد و در سال 1388 بدون هیچ تغییری ادامه می یابد. موضوع وب سنجی در 
اولین سال مورد بررسی )1384( هیچ عنوانی نداشته، پس از آن در سال  های 1385 و 1388 
به ترتیب با 1 عنوان سیر صعودی پیدا کرده و در سال های 1387 و 1386 بدون هیچ عنوانی 

سیر نزولی داشته است و در سال 1388 با 4 عنوان به نقطه اوج می رسد. 

فرآیند زیست گروه موضوعی 

کتاب سنجی در مقاطع زمانی یک 

ساله در جامعه مورد مطالعه   

منودار  3

علی شرفی  |علی جاللی دیزجی
  مهدی علیپورحافظی
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براساس نمودار 4، موضوع موتورهای جست وجو در اولین سال مورد بررسی )1384( 
با 6 عنوان متولد شده است، در سال های 1385 و 1386 به همین روال ادامه می یابد و در 
سال های 1387 و 1388 به ترتیب با 7 و 8 عنوان سیر صعودی پیدا می کند و به اوج می رسد.

براساس نمودار5، موضوع منابع چاپی و الکترونیکی در اولین سال مورد بررسی )1384( 
با 4 عنوان متولد شده است. بعد از آن در سال های 1386 و 1385 به ترتیب با 2 و 3 عنوان 
سیر نزولی می یابد و در سال های 1387 و 1388 هرکدام با 5 عنوان سیرصعودی پیدا کرده 

است و به اوج زیست خود می رسد.

 فرآیند زیست گروه موضوعی 

 موتورهای جست وجو در مقاطع 

زمانی یک ساله در جامعه مورد مطالعه    

منودار  4

فرآیند زیست گروه موضوعی

  منابع چاپی و الکترونیکی در مقاطع 

زمانی یک ساله در جامعه مورد مطالعه

منودار  5

فرآیند زیست گروه موضوعی

 فهرستنویسی در مقاطع زمانی

 یک ساله در جامعه مورد مطالعه 

منودار  6

موضوع های پایان نامه های 
کارشناسی ارشد و دکتری رشته کتابداری 

و اطالع رسانی از سال 1384- 1388 در... 



126
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابدا ری و سازماندهی اطالعات | شامره 95 

براساس نمودار 6، موضوع فهرستنویسی در اولین سال مورد بررسی )1384( با 4 عنوان 
متولد شده است. پس از آن در سال های 1388، 1387، 1386 به ترتیب با 2، 3 و3 عنوان سیر 
نزولی پیدا می کند و در سال 1385 با 5 عنوان سیر صعودی داشته است و به نقطه اوج می رسد.

 براساس نمودار 7، موضوع صنعت اطالعات در اولین سال مورد بررسی )1384( با 3 
عنوان متولد شده است و در سال  هاي 1387 و 1388 به همین روال ادامه می یابد و در سال 
1385 با 2 عنوان سیر نزولی پیدا می کند و در سال 1386 با 6 عنوان سیر صعودی داشته است 

و به اوج زیست خود می رسد.

براساس نمودار 8، موضوع مدیریت اطالعات در اولین سال مورد بررسی )1384( هیچ 
عنوانی نداشته و پس از آن در سال های 1387، 1386، 1385، 1388 به ترتیب با 1، 3، 3، 5 
و 8 عنوان سیر صعودی داشته  است و در سال 1388 با 8 عنوان در نقطه اوج زیست خود 

قرار می گیرد.

فرآیند زیست گروه موضوعی  صنعت 

اطالعات در مقاطع زمانی یک ساله 

در جامعه مورد مطالعه

منودار  7

فرآیند زیست گروه موضوعی 

مدیریت اطالعات در مقاطع زمانی 

یک ساله در جامعه مورد مطالعه

منودار  8

فرآیند زیست گروه موضوعی

  متفرقه در مقاطع زمانی یک 

ساله در جامعه مورد مطالعه

منودار  9

علی شرفی  |علی جاللی دیزجی
  مهدی علیپورحافظی
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براساس نمودار 9، موضوعات متفرقه در اولین سال مورد بررسی )1384( با 2 عنوان 
متولد شده است و در سال 1387 به همین روال ادامه می یابد، در سال 1385 با 1 عنوان سیر 
نزولی می یابد و در سال های 1388 و 1386 به ترتیب با 3 و 4 عنوان سیر صعودی پیدا می  کند 

و نقطه اوج زیست آن در سال 1386 است.

براساس نمودار 10، موضوع نشر الکترونیک در اولین سال مورد بررسی )1384( با 2 
عنوان متولد شده است و در سال 1386 به همین روال ادامه می یابد. پس از آن در سال های 
1387 و 1388 هرکدام با 1 عنوان سیر نزولی داشته است و در سال 1385 با 3 عنوان سیر 

صعودی پیدا می کند  و به اوج زیست خود می رسد.

    براساس نمودار 11، موضوع ارتباطات علمی در اولین سال مورد بررسی )1384( با 1 
عنوان متولد شده است. پس از آن در سال های 1385 و 1387 بدون هیچ عنوانی رو به افول 
می گذارد و در سال های 1388و 1386 به ترتیب با 1 و 2 عنوان سیر صعودی پیدا می کند و 

در سال )1386( با 2 عنوان به نقطه اوج زیست خود می رسد.

فرآیند زیست گروه موضوعی

  نشر الکترونیک در مقاطع زمانی

 یک ساله در جامعه مورد مطالعه 

منودار  10

فرآیند زیست گروه موضوعی

 ارتباطات علمی در مقاطع زمانی

 یک ساله در جامعه مورد مطالعه

منودار  11

موضوع های پایان نامه های 
کارشناسی ارشد و دکتری رشته کتابداری 

و اطالع رسانی از سال 1384- 1388 در... 
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نتیجه گیری
این پژوهش درصدد آن است تا به بررسی پایان نامه های رشته کتابداری و اطالع رسانی 
دانشگاه های دولتی ایران بین سال های 1384- 1388 بپردازد. این تعداد 292 عنوان است 
که در مقاطع ارشد و دکتری نوشته شده اند. بیشترین آنها به سال 1388 با 85 عنوان و 
کمترین آنها به سال 1384 با 43 عنوان تعلق دارند؛ و تعداد پایان  نامه ها به ترتیب از سال 
1384 - 1388، 43، 52، 54، 58 و 85 عنوان بوده که روبه افزایش است. یافته های پژوهش 
موتورهای  و  کتاب سنجی  اطالعات،  بازیابی  کتابداری،  موضوعات  که  مي دهد  نشان 
جست وجو در پایان نامه های نوشته شده در ایران بیشتر بررسی شده اند و دانشجویان 
داده اند؛ همچنین توجه  نشان  بیشتری  این موضوعات عالقه  به پژوهش در  اساتید  و 
به این موضوعات هر سال نسبت به سال های قبل بیشتر بوده است. ولی موضوعات 
منابع چاپی و الکترونیکی، فهرستنویسی و صنعت اطالعات، نشر الکترونیک، مدیریت 
اطالعات و ارتباطات علمی و متفرقه در پایان  نامه  های نوشته شده در ایران کمتر بررسی 
شده اند. با اینکه از موضوعات جدید مطرح شده در زمینه کتابداری و اطالع رسانی هستند، 
دانشجویان و اساتید نسبت به موضوعات قبلی کمتر عالقه نشان داده  اند؛ اینها نشان دهنده 
توجه کمتر به این موضوعات در سال های مختلف و نوسان و پراکندگی آنهاست. باتوجه 
به تنوع موضوعی پایان  نامه ها و اینکه بعضی از مقوله های موضوعی »ایستا« و »لیستا« 
مثل رده  بندی اصاًل در پایان نامه ها مورد پژوهش واقع نشده است. بنابراین برای هدفمند 
کردن موضوع های پایان نامه  ها و جهت دادن به آنها بهتر است اولویت سنجی پژوهشی 
انجام شود تا اساس کمک به دانشجویان در انتخاب موضوع براساس نیازهای هردوره 
زمانی باشد. همچنین مقایسه نتایج این پژوهش با پژوهش محسن  زاده، آذرانفر و سیدین 
و باب الحوائجی نشان داد که گرایش موضوعات در پژوهش آنها بیشتر به حوزه  های 
موضوعی مواد، منابع ، کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی بوده، ولی گرایش موضوعی این 
پژوهش به سمت حوزه های موضوعی کتابداری، بازیابی اطالعات و کتاب سنجی بوده 
است. همچنین در مقایسه با پژوهش حسین پناه که بیشترین گرایش موضوعات به سمت 
موضوع خدمات و استفاده است، نتایج متفاوتی حاصل شد. در پژوهش عبدوالیه موضوع 
فناوری اطالعات بیشترین تعداد پایان نامه ها را به خود اختصاص داده است. همچنین 
در پژوهش الیو و ابا تمرکز موضوعی پایان نامه ها بیشتر در حوزه علم اطالعات است. 
نتایج پژوهش رانا رشما نشان داد که موضوعاتی مانند استفاده کاربران، مطالعه نیازهای 
کاربران، کتابخانه های عمومی، دانشگاهی، ذخیره و بازیابی اطالعات، بررسی کارکنان 
کتابخانه  ها، کتاب سنجی، موضوعاتی بودند که بیشتر مورد بررسی قرار گرفته اند. همچنین 
نتایج پژوهش کاسیدی. ارسوگیموتو نشان داد که گرایش موضوعی پایان نامه ها بیشتر به 
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تاریخ کتابخانه ها، تحلیل استنادی، رفتار اطالع یابی، بازیابی اطالعات و استفاده کاربران 
است. درحالی  که نتایج پژوهش حاضر نسبت به پژوهش های عبدوالیه، الیو و ابا، رانا 
رشما و کاسیدی ار سوگیموتو متفاوت بوده و گرایش موضوعات به سمت موضوعات 
کتابداری، بازیابی اطالعات و کتاب سنجی است. مقایسه نتایج این پژوهش با پژوهش های 
قبلی نشان می دهد که پراکندگی موضوعات پایان نامه ها در طول سال های مختلف در 
دانشگاه ها بیشتر بوده است و از روند منطقی تبعیت نکرده و به مباحث موضوعی قدیمی 
بیشتر تکیه کرده اند. بنابراین باید دانشجویان، اساتید و متخصصان کتابداری و اطالع  رسانی 
را در انتخاب موضوعات مناسب برای پژوهش های نو و پر کردن خأل های موضوعات در 

دانشگاه ها تشویق کنیم.
باتوجه به یافته ها و نتایج پژوهش پیشنهاد می شود:

 همانطور که پیش از این نیز گفته شد، یکی از اهداف مطالعه فرآیند زیست پدیده های 
علمی و یا حوزه های علمی، استفاده از نتایج تجربی این گونه مطالعات برای پیش بینی آینده 
آنهاست. صاحبان اندیشه در هر حوزه علمی می توانند از این پیش بینی ها برای انجام مدیریت 
علمی در آن حوزه استفاده کنند، اما پیش  بینی علمی مستلزم مطالعه در بازه های زمانی طوالنی 
است. لذا پیشنهاد می شود این پژوهش در آینده – به  طوری که طول دوره مورد بررسی 

طوالنی و معنادار شود- مجدداً انجام شود، تا بدین وسیله: 
-  نتایج به دست آمده در پژوهش های بعدی با این پژوهش مقایسه شود، چنانچه نتایج 
یکسان باشد، دال بر این است که فرآیند زیست پدیده های مورد بررسی از نظمی منطقی 

تبعیت کرده است. 
- بررسی فرآیند زیست موضوعات و یا پدیده های علمی در سایر حوزه های علمی، و 
بررسی سیر گرایش موضوعی در سـایر حوزه های علمی در دانشگاه های مختلف در سطح 

بین المللی انجام شود.
- بررسی بیشتری در حوزه های موضوعی رده بندی، ارتباطات علمی، نشر الکترونیک، 

صنعت اطالعات، مدیریت اطالعات، منابع چاپی و الکترونیکی انجام شود.
- باتوجه به بازه زمانی کم این پژوهش، پیشنهاد می شود در آینده در یک دوره )نیم قرن( 

این فرآیند مورد مطالعه قرار گیرد.
- موضوع مقاله های منتشـر شده در مجـله های کتابداری به  منظور کشـف خأل های 

پژوهشی، مورد تحلیل محتوا قرار گیرد.
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