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هدف :هدف از انجام اين پژوهش برر سي ت سل سل زي ستي در مقاالت پژوه شگران ايراني علم
اطالعات نمايه شده در وبگاه علوم تا سال  2017است.

واژگان کلیدی :ت سل سل زي ستي ا صول زي ست مقاالت پژوه شگران ايراني علم اطالعات نمايه
شده در وبگاه علوم تحليل محتوا.

(نویسنده مسئول) Email: Tajedini.o@gmail.com

نتیجهگیری :بهطورکلي ميتوان گفت وضعيت تسلسل موضوعي در فرايند زيستي مقاالت مورد
بررسي در علم اطالعات و دانش شناسي داراي سطح قابل قبو ي قرار دارد که اين موضوع بيانگر
سير مو ضوعي منا سب و علمي تالش پژوه شگران علم اطالعات و دانش شنا سي ايران را به
تصوير ميکشد .تسلسل زيستي حاکم بر موضوعات عامل تعيينکنندهاي در اثبات قدرت حاکميت
و بقاء ميباشد.

 .2دانشجوي کارشناسي ارشد علم اطالعات و دانش شناسي ،دانشگاه شهيد باهنر کرمان ،ایران.

یافته ها :طبق يافته هاي اين پژوهش از ميان مقو ه هاي اصدددلي موضدددوعي علم اطالعات و
دانششددناسددي در مقاالت موردنظر مقو ههاي موضددوعي کليات علم اطالعات و دانششددناسددي
آموزش علم اطالعات و دانش شنا سي روش شنا سي کتابخانه¬ها و مراکز اطالعاتي مطا عات
کاربران ذخيره و بازيابي اطالعات کتابخانه و فناوري اطالعات و ارتباطات صنعت نشر و توزيع
مسائل اخالقي و قانوني اطالعات و مديريت دانش در وضعيت مناسبي قرار دارد.

 .1ا ستادیار ،ع ضو هيأت علمي گروه علم اطالعات و دانش شنا سي دان شگاه شهيد باهنر کرمان ،ایران.

روش شنا سی :اين پژوهش با رويکرد کمي و روش تحليل محتوا انجام شده ا ست .جامعه آماري
پژوهش حا ضر کليه مقاالت پژوه شگران ايراني علم اطالعات از ابتدا تا سال  2017ا ست که در
وبگاه علوم نمايه شدددهاند .ابزار گرداوري دادهها در اين پژوهش سددياهه مقو هبندي موضددوعي
زارعي ( )1393ميبا شد که مو ضوعات علم اطالعات و دانش شنا سي را به  14مقو ه مو ضوعي
ا صلي و  110مقو ه مو ضوعي فرعي تق سيم کرده ا ست .در اين پژوهش جهت تحليل محتواي
مقاالت مورد بررسدددي از نرمافزار  WordStat 7.0و بر اي تجزيه و تحليل دادههاي پژوهش از
نرمافزار  Excel 2013استفاده شده است.

دریافت000/00/00 :
پذیرش000/00/00 :

تسلسل زيستي در مقاالت ايراني علم اطالعات نمايه شده در وبگاه علوم

مقدمه و بیان مسئله
در جهان فيزیکي نقشهها به ما کمک مينمایند تا جهان اطراف خود را درک کنيم که کجا هستيم ،چه چيز در اطراف ما
وجود دارد و رابطه بين اشییيان نزدیک به هم چيسییت با دانسییتن در مورد اطرافمان ،ما اطالعات بيشییتري در مورد
پيشبيني تغييرات به دسییت ميآوریم .در بررسییي علوم ملتل  ،مقا ت هر رشییته علمي ،گسییتره آن علم را ترسییيم
ميکنند؛ بنابراین نقش مهمي در ارتباطات علمي ایفا مينمایند .مقا ت منتشرشده در هر حوزه علمي یکي از واحدهاي
تجزیهوتحليل آن ه ستند که اجازه ميدهد تا دریابيم چه طور علم دریک سطح کلي سازماندهي مي شود .برر سي سير
تحول و تطور مو ضوعات مقالههاي مجالت در طي سالهاي موردبرر سي بر ا ساس تحليل محتوا ميتواند مقولههاي
موضوعي اصلي و فرعي مطرح در هر علمي را بهطور مشلص ترسيم نمایند و با استفاده از شاخصهاي ميانرشتهاي
در سییایر علوم به اندازهگيري آن پرداخت .در مطالعه مقولههاي موضییوعي در مجلههاي علمي ،شییاهد زندگي زیسییتي
مو ضوعات در ب ستر زمان ه ستيم بنابراین در این پژوهش با شنا سایي مقولههاي مو ضوعي بر ا ساس مطالعات زی ستي،
ميتوان آنها را در تسلسل زیستي موردمطالعه قرارداد و بر اساس آن متوجه شد که آیا موضوعات علم اطالعات داراي
ت سل سل ه ستند یا نه برر سي مقولههاي مو ضوعي ن شاندهنده پویایي یا عدم پویایي علم اطالعات خواهد بود و در
واقع بهنوعي جریان حرکت اندیشیییههاي علمي پژوهشیییگران این علم طي سیییالهاي ملتل

در حوزههاي متفاوت
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موضوعي که در وبگاه علوم نمایانده شده ،تحليل نمود.
گذري بر تاریخ تحو ت ب شر از ابتدا تا ع صر حا ضر ن شان ميدهد وجود حس فطري کنجکاوي و ميل به دان ستن در
نوع بشر یکي از مهمترین ابزارهاي او براي پيشرفت و تحول بوده است .در این راه ،هر کشفي نقطه اميد و تقویتکننده
انگيزه آدمي براي تالش بيشتر و پيشروي در عمق گسترده مجهولها و نيز چراغ راه و راهنمایي او بوده است؛ آنچه
گفته شیید در حقيقت داسییتان توليد چيزي اسییت که از آن به «علم» تعبير ميشییود .در دهههاي  60و  1950به دنبال
افزایش ميزان اطالعات و گ سترش توليدات علمي و رواج روش شنا سي پوزوتيوی سم ،1رویکردهاي کمي به علم براي
سنجيدن ميزان توليد اطالعات علمي در حيطههاي گوناگون علم وارد شد ،در نتيجه مباحث نویني پایهریزي شد که از
ترکيب واژههاي سنجي و ا سامي حوزههاي شناخته شده علم مانند روان شنا سي ،زی ست شنا سي و غيره ،به صورت
روان سنجي و علم سنجي و ...درآمدند .بدین ترتيب مباحثي چون کتابلانه سنجي ،کتاب سنجي و اطالع سنجي و ...به
علم وارد شدند (رانگاناتان1947 ،2؛ نقل در عابدي جعفري و دیگران .)1390،انت شارات علمي ،بهعنوان آینه تمام نماي
سطح دانش و اطالعات تلصصي و فني عمل ميکنند و در نظام پيچيده تباد ت علمي و فني و تقسيم دانش توليدشده
بين جوامع ملتل  ،نقش زیربنایي دارند .به سبب این رسالت ،انتشار آثار علمي خصوصاً در قالب مقا ت و مجالت،
از مهمترین عواملي است که نهادهاي متولي ارزیابي در فرایندهاي تحليلي سطح توليد دانش مورداستفاده قرار ميدهند

positivism
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بنابراین در مسير تحول و تطور نظامهاي علمي ،دنياي امروز به نقطهاي رسيده است که در آن ،دانش هر کشور ،زبان و
ابزار حضییور درصییحنههاي بينالمللي علم اسییت که بدون آن ،جامعهاي منزوي اسییت به تعبير دیگر جامعهاي صییرفاً
شنونده بدون اینکه حرفي براي گفتن داشته باشد (صالحي و رحيمي1385،؛ نقل در عبدخدا و دیگران.)1389 ،
زیستشناسي علم شناخت حيات است .زیستشناسي به ویژگيها و رفتارهاي موجودات ،چگونگي تشکيل گونهها و
انواع موجودات و روابطي که آنها باهم دارند و به محيطزیست آنها مربوط مي شود .زیست شناسي طي

گستردهاي

از رشتههاي علمي که اغلب رشتههاي مستقل بهحساب ميآیند را شامل مي شود .این علم توسط بسياري از اصول و
مفاهيم ا صلي تو صي

ميگردد که شامل :جامعيت ،1تکامل ،2تنوع  ،3ت سل سل 4و فعلوانفعا ت 5مي شود .این ا صول

مبين فرایند زی ستي ا ست که موجودات در دوران حيات خود با آن مواجهاند .ازآنجاکه علوم و مقولههاي مو ضوعي نيز
همانند موجودات زنده ،فرایند زیسییتي (تولد تا مر ) را طي مينمایند؛ ميتوان این اصییول زیسییت را در مقولههاي
موضوعي رشتههاي گوناگون بررسي کرد و بدون شک علم اطالعات و دانش شناسي نيز از این قاعده مستثني نيست.
یکي از راههاي ارتباط علمي ،اشییاعه علوم و اندیشییهها در مجلههاي علمي معتبر اسییت ،در واقع با مرور موضییوعات
مقالههاي معتبر هر علم ميتوان نق شه دان شي ،پویایي ،تحول و گرایش مو ضوعي آن علم را در ب ستر زمان ،مکان و در
اجتماعي که در آن زیسییت مينمایند ،بررسییي کرد؛ لذا این پژوهش با هدف تعيين تسییلسییل موضییوعي مقالههاي
پژوهشگران ایراني علم اطاعات نمایه شده در وبگاه علوم تا سال  2017انجام شده است.
در ا صول زی ستي ،ت سل سل در واقع بهمعناي نژاد م شترک موجودات ا ست .اگر گروهي از جانداران باهم جد م شترکي
داشییته باشییند ،گفته ميشییود که این جانداران باهم نژاد مشییترکي دارند .تمام موجودات زنده روي زمين از یک جد
مشترک و یا ژن اجدادي زاده مي شوند .بدین معني که یک تسلسل ناشکسته از منشأ اوليه زندگي تا زمان حاضر وجود
داشته است (ابراهيمزاده و همکاران ،1380 ،ص  .)1همانطور که از تعری

مشلص است نقش زمان در تسل سل مهم

است؛ یعني موجودات از منشأ اوليه خود در طي زمان بهطور پيوسته حضورداشتهاند؛ بنابراین فراواني آن مطرح نيست
بلکه وجود آن موجود مهم است .در این مقاله منظور از تسلسل زیستي ،پيوستگي مقولههاي موضوعي اصلي و فرعي
در طي سالهاي موردبرر سي مطرح ا ست؛ بهعبارتدیگر ،به ح ضور مقولههاي مو ضوعي در سالهاي موردپژوهش
بهطور پيوسته تأکيد دارد زیرا تبيين حضور و پيوستگي موضوعات ملتل

در علم اطالعات ،نشاندهنده سير فکري و

علمي پژوهشگران این علم است .با توجه به موارد ذکرشده این پژوهش درصدد پاسلگویي به این سؤال اساسي است
که تسلسل موضوعي مقالههاي پژوهشگران ایراني علم اطالعات نمایه شده در وبگاه علوم تا سال  2015چگونه است
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پیشینه پژوهش
بررسیییي پایگاه هاي اطالعات علمي در داخل و خارج ایران به مروري پژوهش هایي انجاميد که در این حيط به
انجام رسيدهاند .در اینجا پيشينههاي داخل ایران مورد توجه قرار گرفته است.
حري ( )1381در پژوهشییي با عنوان «مطالعه ميزان همبسییتگي موضییوعي پایاننامه و مقا ت فارسییي در رشییته
کتابداري و اطالعرسیییاني ایران» ،به ميزان همبسیییتگي موضیییوعي پایاننامه و مقا ت فارسیییي در رشیییته کتابداري و
اطالعرسیییاني ایران پرداخت در این مطالعه دو نوع توليد علمي رشیییته کتابداري و اطالعرسیییاني باهدف تعيين ميزان
نزدیکي یا دوري موضوعي آنها در سيزده مقوله جايدهي گردید و با استفاده از دو روش کتابسنجي و تحليل محتوا،
ابتدا گرایشهاي دروني هر یک از دو نوع توليد جداگانه برر سي شد ،سپس روند گرایش آنها در طول زمان (از سال
 1347تا سییال  )1378موردمطالعه قرار گرفت .در این بررسییي کل مدت موردنظر به هفت دوره تقسییيم شیید و روند
دگرگوني و اوج و فرود گرایش پایاننامهها و مقا ت با یکدیگر مقایسه گردیده است .سرانجام همبستگي کلي این دو
نوع توليد با ا ستفاده از ضریب همب ستگي پير سون محا سبه شده ا ست .یافتهها ن شان داد که گرایشها در هر یک از دو
نوع توليد الزاماً با یکدیگر یکسییان نيسییتند .در برخي حوزهها مانند «مباني کتابداري»« ،مجموعهسییازي»« ،اسییتفاده و
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خدمات» و آموزش و تحقيق نوعي هم سییویي نسییبي ميان پایاننامهها و مقا ت وجود دارد؛ و حال آنکه مقولههایي
چون « سازماندهي» و «کتابشناسي» چندان هم سو نيستند .درجه همبستگي موضوعي مقا ت و پایاننامهها ،بهطورکلي
ضعي

ارزیابيشده است.

آذرانفر ( )1385پژوه شي با عنوان «تحليل محتوي پایاننامههاي ر شته کتابداري و اطالعر ساني سالهاي  1373تا
 ،1382موجود در پژوهشیییگاه اطالعات و مدارک علمي ایران» انجام داد .جامعهي آماري پژوهش از  240پایان نامه
ت شکيل شده بود که از دان شگاههاي ملتل

ک شور به این پژوه شگاه ار سال شدهاند .یافتههاي پژوهش ن شان داد که

گرایش موضییوعي غالب در پایاننامهها موردنظر به مقوله «کتابلانهها و مراکز منابع» و ضییعي ترین گرایش به مقوله
«رسییانه» اسییت .در مقوله «کتابلانهها و مراکز منابع» زیرگروه «کتابلانههاي دانشییگاهي» بيشییتر از دیگر کتابلانهها
بررسيشده است.
شرفي و نورمحمدي ( )1391در پژوهشي با عنوان «تعيين فرایند زیست موضوعات پایاننامههاي کارشناسي ارشد
و دکتراي رشته کتابداري و اطالعرساني موجود در پایگاه اطالعاتي پروکوئست ( )Proquestاز سال  »2010-2006به
تعيين فرایند زیسییت موضییوعات پایاننامههاي کتابداري و اطالعرسییاني موجود در پایگاه پروکوئسییت پرداختند .براي
تفکيک پایاننامهها ازنظر مو ضوعي ،یک طرح مو ضوعي شامل  12گروه مو ضوعي کلي و  17مو ضوع فرعي بر مبناي
نظام مو ضوعي ای ستا تنظيم شده ا ست .نتایج ن شان داد که مو ضوع کتابداري با  63عنوان ( )28/37از کل پایاننامهها،
مو ضوع بازیابي اطالعات با  52عنوان ( 23/42در صد) بي شترین مو ضوعات پایاننامهها را به خود اخت صاص دادهاند و
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موضوع موتورهاي جستجو هيچ عنواني نداشته است.
زارعي ( )1393در پژوهش خود با عنوان «ا صول و فرایند زی ست مو ضوعات مقالههاي کتابداري و اطالعر ساني
ایران در سالهاي  »1390-1380به شناسایي فرایند زیست و اصول زیستي از جنبههاي جامعيت ،تکامل ،تنوع ،تسلسل
و فعلوانفعا ت با فناوري اطالعات و ارتباطات در مقولههاي مو ضوعي مجلههاي فار سي کتابداري و اطالعر ساني در
طي دوره هاي زماني  1390-1380پرداخت .روش پژوهش آميلتهاي از روش هاي کتابلانهاي ،کيفي (هيئترئيسیییه
دلفي) و کمي (تحليل محتوا) است .آزمون فرضيههاي جامعيت ،تکامل ،تنوع ،فعلوانفعا ت مقولههاي موضوعي نشان
داد که بين دورههاي زماني اول ( )1380-1384و دورههاي ( )1385-1390تفاوت وجود دارد و به تفکيک مجالت در
سیییه مجله« ،مطالعات ملي کتابداري و سیییازماندهي اطالعات» (فصیییلنامه کتاب)« ،پژوهشییینامه مدیریت و پردازش
اطالعات» و کتابداري و «اطالعرساني آستان قدس رضوي» از همه مجالت دیگر بيشتر است.
در خارج از ایران نيز پژوهشیییگراني چند این حيطه را مورد توجه قرار دادهاند که در اینجا مروري اجمالي بر آنها
صورت گرفته است.
عبدو یه )2002( 1در مقالهاي با عنوان «روند پژوهش در کتابداري و اطالعر ساني در دان شگاه بينالمللي ا سالمي
مالزي» به بررسي و شناسایي گرایشهاي پژوهشي پایاننامههاي تحصيالت تکميلي کتابداري و اطالعرساني در فاصله
سییالهاي  1994تا  2000در دانشییگاه بينالمللي اسییالمي مالزي پرداخته اسییت .نتایج نشییان داد که موضییوع فناوري
اطالعات بيشیییترین تعداد پایان نامه ها را به خود اختصیییاص داده اسیییت .به موضیییوع هایي چون تاریخ کتابلانه،
فهرستنویسي و ردهبندي ،نمایه سازي و چکيدهنویسي و دکومانتاسيون اصالً پرداخته نشده است .وي در مقاله دیگر،
پایاننامههاي کار شنا سي ار شد ر شتههاي علوم ان ساني دان شگاه بينالمللي مالزي را در سالهاي  1991تا  1999تحليل
کرده و چکيده پایاننامهها را بهعنوان منبع اطالعات در نظر گرفته اسیییت .تعداد  308پایاننامهها برحسیییب موقعيت
جغرافيایي و دان شکدهاي ،م شارکت ا ستادان راهنما و حوزههاي مو ضوعي ا صلي تحليل شدند .ميزان ر شد پایاننامهها
 266/7درصد و بيشترین تأکيد روي موضوعهاي مذهب و فلسفه بوده است .تعداد استادان راهنما از  35نفر در مقطع
زماني  1991تا  1995به  94در مقطع زماني  1996تا  1999افزایشیافته اسییت .نتایج تحليل به شییناسییایي روندهاي
پژوهشي در حوزه علوم انساني در این  9سال کمک ميکند.
بلسییينگر و فریشییر )2007( 2به انجام پژوهشییي با عنوان «تجزیه و تحليل از یک دهه در متون کتابداري-1994 :
 »2004مبادرت ورزیدند و در آن گرایشها را در انتشیارات و اسیتنادها مجلههاي کتابداري و اطالعرسیاني در بيش از
یک دهه ( )1994-2004مورد تجزیهوتحليل قراردادند .نتایج نشییان داد که نوشییتههاي کتابداران هنوز در موضییوعات
علمي است که حرفه با آن مواجه است و عالوه به راین تأثير فوقالعادهاي که اینترنت بر حرفه گذاشته است.

Abdoulaye
Blessinger and Frasier
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اليو و ابا )2009( 1به پژوه شي با عنوان «برر سي تحليلي پایاننامههاي دان شجویان کار شنا سي ار شد علوم کتابداري
در دانشییگاه ميدوگوري 2نيجریه در بين سییالهاي  »2008-1996پرداختند .آنها تحليل پایاننامهها را بر اسییاس سییال
تحصيلي ،حوزه موضوعي ،نوع کتابلانه ،حوزههاي جغرافيایي و جنسيت دانشجویان انجام دادند ،نتایج آنها نشان داد
که بيشترین توليد پایاننامهها در سال  2006بوده و تمرکز موضوعي آنها بيشتر در حوزه علم اطالعات است و بيشتر
روشهاي پژوهش پایاننامهها از نوع روش پژوهش پایاننامهها از نوع روش پژوهش کتابلانهاي هست.
کيوآي و ال وي )2014( 3در پژوهش خود با عنوان «یک نماي کلي از پژوهش هاي مدیریت دانش انجامشیییده از
طریق علم وب» روند پژوهش ها در مدیریت دانش را در پایگاه وب آو سیییاینس به روش کتابسییینجي ،مقوله هاي
موضوعي و مجلههاي مهم در سالهاي  2012-1993موردبررسي قرار دارند .نتایج نشان داد که از  10گروه موضوعي
موردبررسیییي 3 ،گروه موضیییوعي علم کامپيوتر ،نظامهاي اطالعاتي و کتابداري و اطالعرسیییاني بيشیییترین مقولههاي
مو ضوعي ه ستند که مدیریت دانش را بهکاربردهاند .بي شترین مقولههاي مو ضوعي ،ا شتراک دانش و ه ستي شنا سيها
هستند که نویسندگان در پایگاه وب آو ساینس 4منتشر کردهاند.
مروري بر پيشیينههاي پژوهش نشیان داد که حجم زیادي از پژوهشهاي انجامشیده در تحليل موضیوعي تأکيد بر
گرایشهاي مو ضوعي دارد و در حوزه مورد پژوهش ب سيار کمي در ا صول زی ست و زی ست مو ضوعي صورت گرفته
ا ست و بي شتر پژوهشهاي زی ست مو ضوعي علمي در مورد اکولوژي اطالعات با رویکرد نظري (مباني و چارچوب
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نظري) ارائه شده است .با تحليل موضوعات در تحقيقات انجام شده ،ميتوان نقش فناوري اطالعات و ارتباطات را در
گرایشهاي مو ضوعي و تغيير آن را در طي زمان در پي شينههاي پژوهش در ایران و خارج ایران م شاهده کرد که نتایج
پيشينهها نشان ميدهد بهطور کل در ایران در سالهاي  1389-1371اولویت موضوعي کتابلانهها و مسائل مرتبط با آن
ازجمله انواع کتابلانهها ،منابع ،سازماندهي است و در اولویت بعدي تأکيد بر خدمات اطالعرساني است ،البته از سال
 1389به بعد در اولویتهاي موضییوعي کمکم فناوري اطالعات با مسییائل مرتبط با آن ازجمله وب و اینترنت و مراکز
اطالعرساني بهعنوان مهمترین گرایشهاي موضوعي کتابداري و اطالعرساني را ميتوان بهوضوح دید.
در خارج از ایران از سییال  1988گرایشهاي موضییوعي بر خودکارسییازي کتابلانه و مسییائل مرتبط با آن ازجمله
بازیابي داده و انواع روشهاي فهر ستنوی سي بود ،اما باگذ شت زمان از  2007-1995به بعد بي شتر تحقيقات کتابداري
و اطالعرساني متوجه فناوري اطالعات ،کاربرد آن در کتابلانه و بازیابي اطالعات در وب تأکيد دارد و از  2009تاکنون
عالوه بر م سائل مرتبط به فناوري اطالعات و نيازهاي اطالعاتي آنان ،روش شنا سي علم سنجي و اطالعات و ارتباطات
و جامعه اطالعاتي نيز مورد تحقيق قرارگرفته است.

Aliyu and Abba
Maiduguri
Qiu and lv
Web of science
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روششناسی پژوهش
این پژوهش نوع کاربردي بوده و با رویکرد کمي و روش علم سنجي -تحليل محتوا انجام شده ا ست .تحليل محتوا بر
مبناي این فرض واژههاي بهکاررفته در مصییاحبهها ،مشییاهدهها و اسییناد ميتوانند تحت مقولههایي قرار بگيرند که آن
مقولهها ،واژهها ،معاني و مفاهيم مشترکي دارند کریپندروف .)1980 ،1تحليل محتواي مقا ت مورد بررسي با استفاده از
نرمافزار  WordStat 7.0انجام شده است.
جامعه آماري پژوهش حا ضر کليه مقا ت پژوه شگران ایراني علم اطالعات از ابتدا تا سال  2017ا ست که در وبگاه
علوم نمایه شدهاند .براي ا ستلراج دادههاي مذکور با مراجعه به ق سمت ج ستجوي پي شرفته وبگاه علوم با ا ستفاده از
فرمول
WC=Information Science and Library AND CU=Iran PY=≤ 2017

داده ها بازیابي و پس از حذف کليه اسیییناد بهجز مقا ت ،داده ها در قالب  Plain textذخيره گردید .ت عداد مقا ت
مذکور  374مقاله بود .پژوهشییگر در در اسییفند ماه ( 1395مارس  )2017به گردآوري واژههاي موضییوعي از عناوین،
چکيدهها ،کليدواژهها پرداخت .شایانذکر ا ست بهاینعلت که تمام مقا ت فوقالذکر مورد تجزیهوتحليل قرارگرفتهاند،
این پژوهش فاقد نمونهگيري است.
ابزار گرداوري دادهها در این پژوهش سییياهه مقولهبندي موضییوعي حاصییل از پژوهش زارعي ()1393ميباشیید که
مو ضوعات علم اطالعات و دانش شنا سي را به  14مقوله مو ضوعي ا صلي و  110مقوله مو ضوعي فرعي تق سيم کرده
ا ست .مقولههاي ا صلي در این سياهه عبارتاند از :کليات کتابداري و اطالعر ساني (علم اطالعات و دانش شنا سي)،
آموزش کتابداري و اطالعرساني ،روششناسي ،کتابلانهها و مراکز اطالعاتي ،مدیریت کتابلانهها و مراکز اطالعرساني،
مدیریت کتابلانهها و مراکز اطالعرسیییاني ،خدمات فني یا سیییازماندهي دانش ،خدمات به کاربران ،مطالعات کاربران،
ذخيره و بازیابي اطالعات ،کتابلانه و فناوري اطالعات و ارتباطات ،صنعت ن شر و توزیع ،م سائل اجتماعي اطالعات،
مسییائل اخالقي و قانوني اطالعات و مدیریت دانش .دليل انتلاب این ابزار روزآمدي آن نسییبت به سییایر سییياهههاي
ردهبندي موضییوعي در علم اطالعات اسییت .در این پژوهش مقالههاي مورد پژوهش بهعنوان واحدهاي تجزیهوتحليل
انتلاب شدهاند و براي تجزیه و تحليل دادههاي پژوهش از  Excel 2013استفاده شده است.
یافتههای پژوهش

Krippendorff
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روند بررسي تسلسل موضوعي مقالههاي پژوهشگران ایراني علم اطالعات نمایه شده در وبگاه علوم تا سال 2015
هریک از مقولههاي موضوعي در جدولهاي  1تا  14مشاهده ميشود.
جدول  .1تسلسل موضوعي مقوله کليات علم و اطالعات و دانششناسي در مقاالت مورد بررسي
کلیات علم اطالعات و دانششناسی

ردیف

درصد

فراوانی

1
1-1

مباني علم اطالعات و دانششناسي

12

35/29

2-1

حرفه کتابداري

10

29/41

3-1

تاريخچه و تحوالت علم اطالعات و دانششناسي

5

14/70

4-1

مطالعات آتي علم اطالعات و دانششناسي

7

20/58

34

100

جمع

بر اساس دادههاي بهدست آمده در جدول  1تسلسل مقولههاي موضوعي کليات علم اطالعات و دانش شناسي در
وضییعيت مناسییبي قرار دارد .کليات علم اطالعات و دانششییناسییي شییامل مقولههاي فرعي مباني علم اطالعات و
دانش شناسي ( 35/29درصد) ،حرفه کتابداري ( 29/41درصد) ،و مطالعات آتي علم اطالعات و دانش شناسي (20/58
درصد) ميباشد که نشاندهنده تسلسل بسيار خوب این مقولههاي موضوعي است و مقوله فرعي تاریلچه و تحو ت
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علم اطالعات و دانش شناسي ( 14/70درصد) از تسلسل موضوعي متوسطي برخوردار است ولي در مجموع ت سلسل
موضوعي کليات علم اطالعات و دانششناسي در وضعيت بسيار خوبي است.
جدول  .2تسلسل موضوعي مقوله آموزش علم و اطالعات و دانششناسي در مقاالت مورد بررسي
آموزش علم اطالعات و دانششناسی

ردیف

فراوانی

درصد

2
2-1

آموزش سنتي

6

60

2-2

آموزش مجازي

4

40

10

100

جمع

بر اساس دادههاي بهدست آمده در جدول  2تسلسل مقولههاي موضوعي آموزش علم اطالعات و دانششناسي در
وضعيت مناسبي قرار دارد .آموزش علم اطالعات و دانششناسي شامل مقولههاي فرعي آموزش سنتي علم اطالعات و
دانششناسي ( 60درصد) و آموزش مجازي علم اطالعات و دانششناسي ( 40درصد) ميباشد ،که نشاندهنده تسلسل
بسيار خوب این مقوله موضوعي است.
جدول  .3تسلسل موضوعي مقوله روششناسي در مقاالت مورد بررسي
ردیف

روششناسی

فراوانی

درصد

تحقيقات کمي

2

7/69

3
3-1

8

تاجالديني ،بنياسدي و سالجقه
3-2

تحقيقات کيفي

3

11/54

3-3

کتابسنجي

3

11/54

3-4

علمسنجي

8

30/76

3-5

اطالعسنجي

5

19/23

3-6

وبسنجي

5

19/23

26

100

جمع

دادههاي بهد ست آمده در جدول  3ت سل سل مقولههاي مو ضوعي روش شنا سي را ن شان ميدهد .مقولههاي فرعي
تحقيقات کمي ( 7/69در صد) ،تحقيقات کيفي و کتاب سنجي ( 11/54در صد) از ت سل سل مو ضوعي کمي برخوردارند.
مقولههاي فرعي اطالعسنجي و وبسنجي ( 19/23درصد) داراي تسلسل موضوعي متوسط و مقوله علمسنجي (30/76
درصد) داراي تسلسل موضوعي خوبي ميباشند .نشاندهنده تسلسل بسيار خوب این مقوله موضوعي است .بهطورکلي
تسلسل موضوعي روششناسي در وضعيت خوبي است.
جدول  .4تسلسل موضوعي مقوله کتابخانهها و مراکز اطالعاتي در مقاالت مورد بررسي
ردیف

کتابخانهها و مراکز اطالعاتی

فراوانی

درصد

4-1

کتابخانههاي ملي

5

10/63

4-2

کتابخانههاي عمومي

10

21/27

4-3

کتابخانههاي دانشگاهي

8

17/02

4-4

کتابخانههاي تخصصي

3

6/38

4-5

کتابخانههاي زندان ،مساجد و بيمارستاني

4

8/51

4-6

کتابخانههاي آموزشگاهي

3

6/38

4-7

کتابخانههاي نابينايان

1

2/12

4-8

آرشيوها

2

4/25

4-9

مراکز اطالعرساني

5

10/63

4-10

کتابخانههاي مجازي و هيبريد

6

12/76

47

100

4

جمع

همانطور که در جدول  4مشییاهده ميشییود مقولههاي موضییوعي کتابلانههاي ملي و مراکز اطالعرسییاني (10/63
در صد) ،کتابلانههاي مجازي و هيبرید ( 12/76در صد) و کتابلانههاي زندان ،م ساجد و بيمار ستاني ( 8/51در صد)
داراي تسلسل موضوعي متوسط هستند .مقولههاي موضوعي کتابلانههاي تلصصي و کتابلانههاي آموزشگاهي (6/38
درصیید) ،آرشییيوها ( 4/25درصیید) و کتابلانههاي نابينایان ( 2/12درصیید) داراي تسییلسییل موضییوعي پایين هسییتند.
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مقولههاي مو ضوعي کتابلانههاي عمومي ( 21/27در صد) و کتابلانههاي دان شگاهي ( 17/02در صد) داراي ت سل سل
موضوعي خوبي هستند .بهطورکلي تسلسل موضوعي مقوله کتابلانهها و مراکز اطالعاتي از تسلسل موضوعي خوبي
برخوردار است.
جدول  .5تسلسل موضوعي مقوله مديريت کتابخانهها و مراکز اطالعرساني در مقاالت مورد بررسي
ردیف

مدیریت کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی

فراوانی

درصد

5-1

مجموعهگستري

3

7/31

5-2

نشريات ادواري

6

14/63

5-3

منابع مرجع

4

9/75

5-4

منابع قديمي ،کمياب و خطي

2

4/87

5-5

منابع الکترونيکي

8

19/51

5-6

منابع براي گروههاي خاص

1

2/43

5-7

حفاظت مجموعه

0

0

5-8

مديريت منابع انساني

5

12/19

5-9

مديريت تغيير

3

7/31

5-10

مديريت راهبردي

0

0

5-11

ساختمان و تجهيزات

2

4/87

5-12

سنجش خدمات

7

17/07

41

100
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5

جمع

طبق دادههاي جدول  5مقولههاي فرعي موضییوعي حفا ت مجموعه و مدیریت راهبردي از تسییلسییل موضییوعي
برخوردار ني ستند .مقولههاي فرعي مو ضوعي ساختمان و تجهيزات و منابع قدیمي ،کمياب و خطي ( 4/87در صد) و
منابع براي گروههاي خاص ( 2/43درصیید) داراي تسییلسییل موضییوعي پایين هسییتند .مقولههاي فرعي موضییوعي
مجموعهگ ستري و مدیریت تغيير ( 7/31در صد) داراي ت سل سل مو ضوعي متو سط ه ستند .مقولههاي فرعي مو ضوعي
منابع الکترونيکي ( 19/51درصد) ،سنجش خدمات ( 17/07درصد) ،نشریات ادواري ( 14/63درصد) و مدیریت منابع
ان ساني ( 12/19در صد) داراي ت سل سل مو ضوعي خوبي ه ستند .بهطورکلي ميتوان گفت مقوله مو ضوعي مدیریت
کتابلانهها و مراکز اطالعرساني از تسلسل موضوعي متوسطي برخوردار است.
جدول  .6تسلسل موضوعي مقوله خدمات فني يا سازماندهي دانش در مقاالت مورد بررسي
ردیف
6

خدمات فنی یا سازماندهی دانش

10

فراوانی

درصد

تاجالديني ،بنياسدي و سالجقه
6-1

ردهبندي :نظريههاو طرحهاي ردهبندي

0

0

6-2

فهرستنويسي

1

3/12

6-3

RDA

4

12/50

6-4

OPACs

3

9/37

6-5

MARC

2

6/25

6-6

FRBR

3

9/37

6-7

Dublin Core

4

12/50

6-8

اصطالحنامهها

2

6/25

6-9

فهرستهاي مستند

0

0

6-10

تاکسونوميها

0

0

6-11

فوکسونومي

1

3/12

6-12

هستيشناسيها

5

15/62

6-13

برچسبگذاريها

0

0

6-14

ابرداده

0

0

6-15

نمايهسازي و چکيدهنويسي

0

0

6-16

استانداردها و پروتکلها

1

3/12

جمع

32

100

بر ا ساس دادههاي بهد ست آمده در جدول  6ت سل سل مقولههاي مو ضوعي خدمات فني یا سازماندهي دانش در
وضییعيت مناسییبي قرار ندارد بهطوريکه در مقولههاي فرعي ردهبندي ،فهرسییتهاي مسییتند ،تاکسییونومي ،ابرداده و
نمایهسازي و چکيدهنویسي تسلسلي دیده نميشود .مقولههاي موضوعي فرعي استانداردها و پروتکلها ،فوکسونومي و
فهر ستنوی سي ( 3/12در صد) داراي ت سل سل مو ضوعي پایيني ه ستند .مقولههاي مو ضوعي مارک و ا صطالحنامهها
( 6/25درصد) ،اپکها و افآربيآر ( 9/37درصد) داراي تسلسل موضوعي متوسط هستند و فقط مقولههاي موضوعي
فرعي آردياي و دوبلينکور ( 12/50درصد) و هستيشناسيها ( 15/62درصد) داراي تسلسل موضوعي خوب هستند.
موارد با ن شاندهنده این ا ست که مقوله مو ضوعي خدمات فني یا سازماندهي دانش ت سل سل مو ضوعي کمي به خود
اختصاص داده است.
جدول  .7تسلسل موضوعي مقوله خدمات به کاربران در مقاالت مورد بررسي
ردیف

خدمات به کاربران

فراوانی

درصد

7-1

خدمات امانت

0

0

7-2

خدمات تحويل مدرک

0

0

7-3

خدمات مرجع

0

0

7-4

خدمات اطالعرساني

0

0

7

11
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7-5

خدمات اشاعه گزينشي اطالعات

2

66/66

7-6

خدمات مشاوره اطالعاتي

1

33/33

7-7

خدمات برونکتابخانهاي

0

0

7-8

خدمات آموزشي

0

0

جمع

3

100

بر اساس دادههاي بهدست آمده در جدول  7تسلسل مقولههاي موضوعي خدمات به کاربران در وضعيت نامناسبي
قرار دارد بهطوريکه فقط در مقولههاي فرعي خدمات اشییاعه گزینشییي اطالعات ( 66/66درصیید) و خدمات مشییاوره
اطالعاتي ( 33/33درصد) تسلسل موضوعي بسيار خوبي دیده مي شود و در سایر مقولههاي فرعي موضوعي تسلسل
موضوعي موجود نيست.
جدول  .8تسلسل موضوعي مقوله مطالعات کاربران در مقاالت مورد بررسي
ردیف

مطالعات کاربران

فراوانی

درصد

8-1

رضايتسنجي

14

23/72

8-2

نيازهاي اطالعاتي

8

13/55

8-3

مصاحبه مرجع

3

5/08

8-4

رفتار اطالعيابي

9

15/25

8-5

عادتهاي مطالعه

1

1/69

8-6

توانايي استفاده از وب

7

11/86

8-7

رابط کاربري

4

6/77

8-8

سواد اطالعاتي

13

22/03

جمع

59

100
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8

بر اساس دادههاي بهدست آمده در جدول  8تسلسل موضوعي مقولههاي فرعي رضایت سنجي ( 23/72درصد) و
سواد اطالعاتي ( 22/03در صد) در و ضعيتي ب سيار منا سب و ت سل سل مو ضوعي مقولههاي فرعي مو ضوعي نيازهاي
اطالعاتي ( 13/55درصیید) ،رفتار اطالعیابي ( 15/25درصیید) و توانایي اسییتفاده از وب ( 11/86درصیید) در وضییعيتي
مناسییب قرار دارد .مقولههاي موضییوعي رابط کاربري ( 6/77درصیید) و ماحبه مرجع ( 5/08درصیید) داراي تسییلسییل
موضییوعي متوسییط هسییتند .تنها در مقوله فرعي عادتهاي مطالعه ( 1/67درصیید) تسییلسییل موضییوعي پایين اسییت.
بهطورکلي تسلسل موضوعي مقوله مطالعات کاربران در وضعيت بسيار خوبي ميباشد.
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جدول  .9تسلسل موضوعي مقوله ذخيره و بازيابي اطالعات در مقاالت مورد بررسي
ردیف

ذخیره و بازیابی اطالعات

فراوانی

درصد

9-1

نظامهاي بازيابي اطالعات :تاريخ ،ابزار و مدل

4

30/76

9-2

نمايهسازي موضوعي و بازنمايي اطالعات

5

38/46

9-3

اصطالحنامهها و بازيابي اطالعات

4

30/76

جمع

13

100

9

دادههاي بهدسییت آمده در جدول  9تسییلسییل مقولههاي موضییوعي ذخيره و بازیابي اطالعات را نشییان ميدهد.
دادههاي این جدول نشان دهنده وضعيت مناسب تسلسل موضوعي در این مقوله است .تسلسل موضوعي در هر سه
مقوله فرعي مقوله ذخيره و بازیابي اطالعات در وضعيت خوبي است.
جدول  .10تسلسل موضوعي مقوله کتابخانه و فناوري اطالعات و ارتباطات در مقاالت مورد بررسي
ردیف

کتابخانه و فناوری اطالعات و ارتباطات

فراوانی

درصد

10-1

خودکارسازي کتابخانهها

5

9/25

10-2

کتابخانه ديجيتالي

7

12/96

10-3

شبکهها و اشتراک کتابخانهها

6

11/11

10-4

اينترنت

5

9/25

10-5

نرمافزارهاي کتابخانهاي

5

9/25

10-6

سختافزار

4

7/40

10-7

مديريت مدارک

6

11/11

10-8

سيستمهاي خبره و سايبرنتيک

5

9/25

10-9

ارتباطات از راه دور

6

11/11

10-10

امنيت اطالعات

5

9/25

جمع

54

100

10

بر اساس دادههاي بهدست آمده در جدول  10تسلسل مقولههاي موضوعي کتابلانه و فناوري اطالعات و ارتباطات
در سطح بسيار مناسبي قرار دارد و در همه مقوله هاي فرعي موضوعي تقریب ًا در سطح یکساني است .بيشترین تسلسل
موضوعي در مقوله کتابلانه دیجيتالي ( 12/96درصد) و کمترین تسلسل موضوعي در مقوله سلتافزار ( 7/40درصد)
وجود دارد.
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جدول  .11تسلسل موضوعي مقوله صنعت نشر و توزيع در مقاالت مورد بررسي
ردیف

صنعت نشر و توزیع

فراوانی

درصد

11-1

فروش کتاب

1

12/50

11-2

نشر الکترونيکي

2

25/00

11-3

اقتصاد نشر و قيمتگذاري

2

25/00

11-4

بازاريابي و تجارت الکترونيک

3

37/50

جمع

8

100

11

دادههاي بهدست آمده در جدول  11تسلسل مقولههاي موضوعي صنعت نشر و توزیع را نشان ميدهد و تسلسل
این مقولههاي موضوعي در سطح مناسبي قرار دارد .تسلسل موضوعي در مقوله فرعي فروش کتاب ( 12/50درصد)،
در مقوله فرعي ن شر الکترونيکي و اق صاد ن شر و قيمتگذاري ( 25/00در صد) و در مقوله فرعي بازاریابي و تجارت
الکترونيک ( 37/50درصد) ميباشد.
جدول  .12تسلسل موضوعي مقوله مسائل اجتماعي اطالعات در مقاالت مورد بررسي
ردیف

مسائل اجتماعی اطالعات

فراوانی

درصد

12-1

مسائل اجتماعي و فرهنگي اطالعات

1

6/25

12-2

مسائل اجتماعي و ژئوپليتيک اطالعات

2

12/50

12-3

جامعهشناسي دانش

0

0

12-4

ارتباطات اجتماعي

2

12/50

12-5

ارتباطات علمي

11

68/75

12-6

محروميتهاي اجتماعي

0

0

جمع

16

100
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بر اساس دادههاي بهدست آمده در جدول  12تسلسل مقولههاي موضوعي مسائل اجتماعي اطالعات در وضعيت
نامناسییبي قرار دارد بهطوريکه فقط در مقولههاي فرعي خدمات اشییاعه ارتباطات علمي ( 68/75درصیید) تسییلسییل
مو ضوعي ب سيار خوبي دیده مي شود .در مقولههاي فرعي مو ضوعي جامعه شنا سي دانش و محروميتهاي اجتماعي
ت سل سل مو ضوعي موجود ني ست .در سایر مقولههاي مو ضوعي یعني م سائل اجتماعي و فرهنگي اطالعات (6/25
در صد) ،م سائل اجتماعي و ژئوپليتيک اطالعات و ارتباطات اجتماعي ( 12/50در صد) ت سل سل مو ضوعي در سطح
پایيني است.
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جدول  .13تسلسل موضوعي مقوله مسائل اخالقي و قانوني در مقاالت مورد بررسي
ردیف

مسائل اخالقی و قانونی

فراوانی

درصد

13-1

اخالق اطالعات

2

18/18

13-2

اخالق حرفهاي

2

18/18

13-3

سرقت ادبي

2

18/18

13-4

اعتبار اطالعات

1

9/09

13-5

خطمشي اطالعات :حق مالکيت مادي و معنوي ،نسخهبرداري

1

9/09

13-6

ارزش اطالعات در آموزههاي اسالمي

2

18/18

13-7

سانسور

0

0

13-8

محدوديتهاي ديجيتالي

1

9/09

جمع

11

100

13

همانطور که در جدول  13م شاهده مي شود ت سل سل مو ضوعي در مقولههاي اخالق اطالعات ،اخالق حرفهاي،
سرقت ادبي و ارزش اطالعات در آموزههاي اسالمي  18/18درصد و در مقولههاي اعتبار اطالعات ،خطمشي اطالعات:
حق مالکيت مادي و معنوي ،نسلهبرداري  9/09درصد مي باشد و فقط مقوله فرعي سانسور داراي تسلسل موضوعي
نيسییت .از این موارد ميتوان نتيجه گرفت که تسییلسییل مقولههاي موضییوعي مسییائل اخالقي و قانوني اطالعات در
وضعيت مناسبي قرار دارد.
جدول  .14تسلسل موضوعي مقوله مديريت دانش در مقاالت مورد بررسي
ردیف

مدیریت دانش

فراوانی

درصد

14-1

انواع دانش

0

0

14-2

فرايند مديريت دانش

1

5/00

14-3

اشتراک دانش

3

15/00

14-4

استخراج دانش

2

10/00

14-5

توزيع دانش

2

10/00

14-6

نقشه دانش

3

15/00

14-7

سيستمهاي مديريت دانش

1

5/00

14

15
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پيادهسازي نظام مديريت

2

10/00

14-9

فناوري و مديريت دانش

2

10/00

14-10

مديريت دانش و توسعه ملي

1

5/00

14-11

ترجمان دانش

3

15/00

14-12

مديريت دانش و اقتصاد

1

5/00

14-13

مديريت دانش و آينده

1

5/00

جمع

20

100

14-8

دانش

دادههاي بهد ست آمده در جدول  14ت سل سل مقولههاي مو ضوعي مدیریت دانش را ن شان ميدهد .دادههاي این
جدول نشان دهنده وضعيت مناسب تسلسل موضوعي در این مقوله است .تسلسل موضوعي در همه مقولههاي فرعي
مدیریت دانش به جز فرایند مدیریت دانش ،سيستمهاي مدیریت دانش ،مدیریت دانش و توسعه ملي ،مدیریت دانش و
اقتصاد و مدیریت دانش و آینده ( 5درصد) که داراي سطح متوسطي است ،داراي وضعيت خوبي ميباشد؛ البته مقوله
فرعي انواع دانش داراي ت سل سل مو ضوعي ني ست .بهطورکلي مي توان گفت و ضعيت ت سل سل مو ضوعي در مقوله
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مدیریت دانش در سطح خوبي قرار دارد.

بحث و نتیجهگیری
ساختار عمومي دانش ب شري همانند زندگي زی ستي موجودات ،چرخهي حيات یا زی ست را به خود اخت صاص داده
اسییت ،بهطوريکه در یک دورهي زماني رشیید و تکامل پيدا ميکنند ،سییپس محيط اطالعاتي بر آنها تأثير ميگذارد.
چنانچه با محيط سیییازگار گردند ،حيات خود را ادامه ميدهد ،در ادامه حيات خود ممکن اسیییت هر موضیییوعي،
موضوعات فرعي یا زیر مجموعهدار را تشکيل دهد و براي خود جمعيتي داشته باشد . .مقولههاي موضوعي علمي که
مجموعه دانش ب شري را ت شکيل ميدهند ،در محملهاي اطالعاتي ملتل

ضبط و نگهداري ميگردند و در مجراهاي

ارتباطات علمي قرار ميگيرند .وبگاه علوم با تمرکز بر علمسییینجي و انتشیییارات علمي بهعنوان یکي از مجراهاي
ارتباطات علمي بين پژوهشگران ،امکان انتشار اندیشهها را فراهم ميسازد.
در این پژوهش پس از بررسي تسلسل زیستي در مقا ت پژوهشگران ایراني علم اطالعات نمایه شده در وبگاه علوم تا
سال  2015نتایج نشاندهنده این است که تسلسل مقولههاي موضوعي کليات علم اطالعات و دانش شناسي ،آموزش
علم اطالعات و دانششییناسییي ،مطالعات کاربران و کتابلانه و فناوري اطالعات و ارتباطات از وضییعيت بسییيار خوبي
برخوردار است.
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تسلسل چهارده مقوله موضوعي به تفکيک مقولههاي موضوعي فرعي که در وضعيت بسيار خوب قرار دارند عبارتاند
از :کليات علم اطالعات و دانششییناسییي از  4مقوله موضییوعي و فرعي ،مباني علم اطالعات و دانششییناسییي ،حرفه
کتابداري و مطالعات آتي علم اطالعات و دانششناسي؛ در آموزش علم اطالعات و دانششناسي هردو مقوله موضوعي
و فرعي؛ در روششناسي از  6مقوله موضوعي و فرعي ،علمسنجي( ،اطالعسنجي و وبسنجي)؛ در کتابلانهها و مراکز
منابع از  10مقوله موضوعي ،کتابلانههاي عمومي ،کتابلانههاي دانشگاهي؛ در مدیریت کتابلانهها و مراکز اطالعرساني
از  18مقوله موضییوعي و فرعي ،منابع الکترونيکي ،سیینجش خدمات ،نشییریات ادواري و مدیریت منابع انسییاني؛ در
خدمات فني یا سییازماندهي دانش از  16مقوله هسییتيشییناسییي ،آر .دي .اي .و دابينکور؛ در خدمات کاربر از  9مقوله
موضییوعي و فرعي ،خدمات اشییاعه گزینشییي اطالعات و خدمات مشییاوره اطالعاتي؛ در مطالعات کاربران از  8مقوله
موضییوعي ،رضییایت سیینجي و سییواد اطالعاتي؛ ذخيره و بازیابي اطالعات در هر سییه مقوله موضییوعي؛ کتابلانهها و
فناوري اطالعات و ارتباطات از  10مقوله موضییوعي و فرعي ،کتابلانههاي دیجيتالي؛ در صیینعت نشییر و توزیع از 4
مقوله بازیابي و تجارت الکترونيک؛ در م سائل اجتماعي اطالعات از  6مقوله مو ضوعي فرعي فقط ارتباطات علمي؛ در
مسائل اخالقي و قانوني از  8مقوله موضوعي فرعي ،اخالق اطالعات ،اخالق حرفهاي ،سرقت ادبي ،در مدیریت دانش
از  13مقوله مو ضوعي در همه مقولههاي مو ضوعي بهجز فرایند مدیریت دانش ،سي ستمهاي مدیریت دانش و تو سعه
ملي ،م دیریت دانش و اقت صاد و مدیریت دانش و آینده که داراي سطح متو سطي ا ست داراي و ضعيت خوبي ه ست
البته مقوله فرعي انواع دانش داراي تسلسل موضوعي نيست.
در مقوله مو ضوعي کليات علم اطالعات و دانش شنا سي با پژوهش عبدو یه ( ،)2002سوگيموتو و دیگران ()2011
هم سو ا ست .مقوله مو ضوعي مطالعات کاربران با پژوهشهاي رانا ( ،)2011واليس و کوئر ( )2012و کاوالک ()2013
که تأکيد بر مطالعه نيازهاي کاربران و مطالعات کاربران هم سان ا ست .مقوله مو ضوعي کتابلانه و فناوري اطالعات و
ارتباطات بهعنوان دومين مقوله موضیییوعي که بيشترین فراواني را با یافته هاي نيازي ( ،)1380افقهي ( ،)1386حري
( ،)1387سلک ( ،)1388ارد ن افتلاري و چ شمه سهرابي ( ،)1389چيت ساز و ح سينپور ( ،)1389وزیرپور ک شمير،
سییهدهي و صییابري ( )1391و در خارج از ایران ،کانو ( ،)1999یونتار و یالواک ( ،)2000بسییينگر و فریشییر (،)2007
عرفان منش ،دیدگاه و اميدوار ( ،)2010رانا ( )2011و واليس و کوئر ( )2012هماهنگي دارد که این نشییاندهنده نقش
فناوري اطالعات و ارتباطات در علم اطالعات و دانششناسي است.
منابع
آذرانفر ،جوانه ( .)1385تحليل محتوي پایاننامههاي رشتهي کتابداري و اطالعرساني سالهاي  1373تا  ،1382موجود
در پژوهشییگاه اطالعات و مدارک علمي ایران .فصییلنامه علوم و فناوري اطالعات(پژوهشییگاه مدیریت و پردازش
اطالعات) ،دوره  ،21شماره .4
ابراهيمزاده ،حسیین؛ امين ،ابوالقاسییم؛ دیانت نژاد ،حسیین؛ کرمي ،محمود؛ فرازمند ،علي و افسییري نژاد ،مينا (.)1380
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زیستشناسي عمومي :گياهي و جانوري .تهران :مرکز نشر دانشگاهي.
ارد ن افتلاري ،ساميه و چ شمه سهرابي ،مظفر ( .)1389ارزیابي کمي و کيفي ن شریه کتابداري و اطالعر ساني آ ستان
قدس ر ضوي از بهار  1377تا بهار  .1387ف صلنامه کتابداري و اطالعر ساني .شماره  ،51شماره سوم ،جلد .13
بازیابي شده درhttp://aqlibarary.org/inx :

افقهي ،اسماعيل ( .)1386بررسي روند موضوعي تحقيقات رشته کتابداري و اطالعرساني :براساس استنادهاي -1996
 2005در مقا ت مجله  ARISTدر سیییالهاي  .2006-2002پایان نامه کارشیییناسیییي ارشییید علوم کتابداري و
اطالعرساني ،دانشگاه تهران.
چيت ساز ،مر ضيه ،و ح سين پور ،مهدیه ( .)1389برر سي و مقای سه گرایشهاي مو ضوعي مجالت علمي و پژوه شي
کتییابییداري و ا طالع رسییییا ني .ار تبییاط ع ل مي .جلیید  ،17شیییمییاره .)8-1389(-2بییازیییا بي شییییده در
http://ejournal.irandoc.ac.ir

حري ،عباس ( .)1381مطالعه ميزان همب ستگي مو ضوعي پایاننامه و مقا ت فار سي در ر شته کتابداري و اطالعر ساني
ایران .مجله روانشناسي و علوم تربيتي .سال سي و دوم شماره  .1ص .74-43
حري ،عباس ( .)1387درآمدي بر اطالعشناسي :کارکردها و کاربردها .تهران ،دما و کتابدار.
زارعي ( .)1393اصول و فرایند زیست موضوعات مقالههاي کتابداري و اطالعرساني ایران در سالهاي .1390-1380

دوفصلنامه علمی -پژوهشی دانشگاه شاهد /زودآیند

پژوهشنامه علمسنجی

رساله دکتراي علم اطالعات و دانششناسي ،دانشگاه آزاد اسالمي.
زارعي ( .)1393نقشییه دانش علم اطالعات و دانششییناسییي براسییاس مقولهبندي موضییوعي اصییلي و فرعي .مطالعات
کتابداري و علم اطالعات .شماره .13ص .24-1
سییلک ،محسیین ( .)1388تحليل محتواي مقا ت منتشییر شییده در دو نشییریه "فصییلنامه کتابداري و اطالعرسییاني" و
"ف صلنامه کتاب" در سالهاي  1385و  .1386پایاننامه کار شنا سي ار شد کتابداري و اطالعر ساني ،دان شگاه آزاد
اسالمي واحدهاي تهران شمال.
شرفي ،علي ،و نورمحمدي ،حمزه علي ( .)1391تعيين فرایند زی ست مو ضوعات پایاننامههاي کار شنا سي ار شد و
دکتراي ر شته کتابداري و اطالعر ساني موجود در پایگاه اطالعاتي پروکوئ ست( )Proquestاز سال .2010-2006
مطالعات کتابداري و اطالعر ساني ،سال چهارم ،شماره  ،2پایيز و زم ستان.عابدي جعفري ،ح سن؛ پورعزت ،علي
اصغر؛ اميري ،مجتبي و دیگران ( .)1390ترسيم نقشه علمي امور عمومي (مدیریت دولتي) بر مبناي مقا ت موجود
در . ISIمدیریت دولتي ،دوره  ،3شماره ،6ص .148-127
عبدخدا ،هيوا؛ محمدي ،ليال؛ عبدالحسين ،بيگدلي ( .)1389بررسي ميزان توليدات علمي کتابداري و اطالعرساني ایران
بر مبناي مدارک موجود در پایگاه اطالعاتي چکيده کتابداري ،اطالعرسیییاني و فنآوري اطالعات ( )LISTAدر
دهه اخير ( .)1999-2000اطالعشناسي ،دوره  ،8شماره ،30ص .38-24
نيازي ،سيمين ( .)1380برر سي گرایشهاي مو ضوعي ن شریات کتابداري و اطالعر ساني در سالهاي .1377-1347
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Biological Sequence in Iranian Researchers’ Articles on
Information Science Indexed in Web of Science

Keywords: of Biological Sequence, of Biological Principles, Iranian Researchers’ Articles on Information Science Indexed in Web of Science, content analysis

پژوهشنامه علمسنجی

Objective: The aim of the present study was to investigate the biological sequence in Iranian researchers’ articles on Information Science indexed in web of
science till 2015.
Method: This quantitative study was a content analysis. The population of the
study consisted of all Iranian researchers’ articles on Information Science, which
had been indexed in web of science till 2017. The data collection instrument
included the thematic categorizing list (Zarei, 2014), which classified the issues
in Knowledge and Information Science into 14 main subject categories, and 110
sub-categories. To analyze the content of the articles software was used, and to
analyze the data, WordStat 7.0 Excel 2013 and SPSS 20 were used.
Results: As the findings showed, among the main categories of Knowledge and
Information Science in the mentioned articles, general themes in Knowledge and
Information Science, Knowledge and Information Science education, methodology, libraries and information centers, users’ studies, storage and retrieval of
information, library and ICT, publishing and distribution industry, ethical and
legal issues, and information management were in proper conditions.
Conclusion: Generally speaking, the status of thematic sequence in the biological process of the reviewed articles on Information and Knowledge Science was
in an acceptable level. It shows the appropriate and scientific thematic sequence
of Iranian researchers in the field of Knowledge and Information Science. Biological sequence of the themes is a decisive factor in the authority of sovereignty
and survival.

 زودآیند/ پژوهشی دانشگاه شاهد-دوفصلنامه علمی

20

