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اي که اخیـراً دربـاره مباحـث کتابـسنجی منتـشر کـرده اسـت ، در         دکتر رضا داوري در یکی از سه مقاله     
یقـات کتابـداري در   اي اشاره دارد که با حـال و هـواي تحق     پاسخ به منتقدان خود در باره نمایه استنادي، به نکته         

هـا انجـام    انـد،  در تحقیقـاتی کـه در ایـران، بـویژه در دانـشگاه       ایـشان اعـالم کـرده   .  مناسبت نیست   این سالها بی  
  . شود پرداخته می »سازي مسئله« به »یابی  مسئله«شود، به جاي  می

شده باشد که قدر زیاد  اي در یک حوزه خاص آن گیرد که شرایط مسئله هر رشته علمی زمانی شکل می    
هاي مربوط به آن و پژوهش براي باز شدن گره هاي موجود در آن حـوزه،       دهی از دانسته    یابی و آگاهی    آگاهی

اي که با آن موضوع  و مباحث مطـرح در آن آشـنایی دارنـد، گـرد      در چنین شرایطی، عده. ضرورت یافته باشد  
اندن آنها به دیگران و نیز تحقیقات خود، پاسـخهاي  آیند تا با شناخت ابعاد متفاوت مسائل مرتبط و شناس         هم می 

در این چـارچوب، فلـسفه وجـودي    . اند، فراهم آورند مناسبی براي مسائلی که انگیزه ایجاد آن رشته علمی بوده        
اي اسـت کـه    یـابی بـراي مـسئله    حل براي یـک مـشکل یـا پاسـخ     بسیاري از تحقیقات دانشگاهی،  پیدا کردن راه      

  . تواند تأثیراتی نامطلوب بر جامعه برجاي گذارد نپرداختن به آن می
هـاي   توان در ایـن مـورد مطـرح کـرد، وضـعیتی اسـت کـه در پـی تـشکیل دوره               ترین مثالی که می     ساده

دریافتند » مواد و خدمات مرجع«در آن زمان مدرسان درس . کارشناسی ارشد کتابداري در ایران پیش آمده بود  
مـواد وخـدمات   « اساس کتابهاي غیر فارسی تدریس کرد، اما درسهاي مربوط به    توان بر   بسیاري از درسها را می    

امـا در عمـل، منـابع    . این ویژگی را ندارند و براي تدریس آنها باید از منابع فارسی مـرتبط اسـتفاده کـرد      » مرجع
یلی را بـا آنهـا   فارسی مرجع بویژه در حوزه کتابشناسی و مقاله نامه فقیرتر از آن بود که بتوان یک نیمسال تحـص    

یافتنـد   اي درمی آنچه در آن زمان به وقوع پیوست، این بود که دانشجویان با جستجو در منابع کتابخانه    . طی کرد 
نامـه اسـت و هـر یـک ایـن مـسئولیت را        که در چه موضوعاتی و بـراي چـه سـالهایی فاقـد کتابـشناسی یـا مقالـه        

نامـۀ هـر    بر این اساس، با اتمـام پایـان  . یی را از میان بردارد  نامه در آن حوزه، خال      پذیرفت که با نگارش پایان      می
اي خاص در موضوعی ویژه و در محـدودة زمـانی مـشخص     اي با قابلیت استفاده   نامه  دانشجو، کتابشناسی یا مقاله   

برخی از متنهایی که بعدها در آموزش درسهاي کتابداري . پژوهان در دست بود     براي استفاده کتابداران و دانش    
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نـشانۀ مؤلـف   «، »فهرست مـستند سـازمانها  «کتابهایی با اسامی    . مورد استفاده قرار گرفتند، از همین مسیر گذشتند       
هـا   نامه هایی از این پایان     نمونه» فهرست مقاالت حقوقی  «و  » راهنماي دانش آموختگان کتابداري ایران    «،  »فارسی
کردند و بـراي پاسـخ بـه مـسئله، بـه گـردآوري         می»یابی مسئله «نویسان در عمل ابتدا نامه  گونه پایان   این. بودند

پرداختند و سرانجام چیزي مناسب استفاده به جامعه علمی کتابداري بطـور اخـص و جامعـه علمـی        اطالعات می 
هـاي دور و نزدیــک در   تعـداد قابـل تـوجهی از تحقیقـات کتابـداري در گذشـته      . بطـور اعـم ارائـه مـی نمودنـد     

  . و هنوز هم در حال شکل گرفتن هستند. ته، با این شیوه شکل گرفتندهاي متفاوت این رش حوزه
هـاي   نامـه  اما، در سالهاي اخیر در بیشتر تحقیقات حـوزه کتابـداري ، بـویژه، آنهـایی کـه در قالـب پایـان           

.  پرداختـه مـی شـود   » سـازي  مسئله«به » یابی مسئله«هاي تحصیالت تکمیلی در جریان بوده و هست، به جاي     دوره
هاي تحصیالت تکمیلی و افزایش تعداد دانشجویانی که در ایـن گونـه کالسـها حـضور         فزایش بازگشایی دوره  ا

یـابی در   سـازي بـه جـاي مـسئله     یابند از سویی و کاهش مدرسان با تجربه از سوي دیگـر، گـرایش بـه مـسئله                می
  . تحقیقات کتابداري را بیش از پیش افزایش داده است

گیرنـد، از بررسـی    گونه تحقیقات، زیر بناي نظري ندارد، بر اساس نظریه یا تئوري خاصی شکل نمی            این
شود و در مواردي حتی براي نگرش خاصی کـه   اي مشخص بیرون کشیده نمی هایشان هیچ نظریه یا فرضیه   نوشته

ته و اعالم نشده پذیرفته شـده کـه    در مقابل، نانوش  . شود، فاقد هرگونه شبکه استداللی هستند       در تحقیق دنبال می   
هر آنچه در غرب در حوزه کتابداري و اطالع رسانی یا در حوزه منابع الکترونیکی مطرح اسـت، مـسائل ایـران               

  . نیز هست و به تحقیق براي نشان دادن یکسان نبودن و ارائه پیشنهاد براي همسان شدن با آنها نیاز دارند
 باید داراي وب سایتی بـا ایـن مشخـصات باشـد؛ یـا      الفه کتابخانه مثالً بدون بررسی،  فرض می شود ک   

بایـد   پ یا رابط کاربر کتابخانه  . به صفحه مرجع الکترونیکی با معیارهاي چنین و چنان مجهز نیست           ب کتابخانه
بایـد  چنـین و چنـان   «تأکید اکثر این پژوهشها بر این اسـت کـه   .  با رابط کاربر فالن کتابخانه آمریکا مشابه باشد    

  . ، خالی است»گونه باشد چه ضرورتی وجود دارد که آن«، و یا »گونه باشد چرا باید آن«، اما جاي »باشد
شود این است که فناوري در هـر شـکلی بـا سـرعت در حـال تغییـر             نکته دردآوري که به آن توجه نمی      

، نیـز زمـان مـصرف کوتـاهی     گونه که در تحقیقات کتابداري مطرح است     سازي آن   است، لذا،  توصیه به مشابه     
معنی واقعی این وضعیت آن است که آنچه پژوهنده مدتی ـ حتی اگر این مدت را کوتـاه بـدانیم ـ بـراي      .  دارد 

. دهـد  اش را از دست می دهی بر روي آن کار کرده، با گذشت زمانی کوتاه، سودمندي بالقوه          آگاهی و آگاهی  
در حـالی کـه   . مانـد  آموختگی او مؤثر بوده، بـاقی نمـی    که در دانش  اي    در نتیجه، هیچ فرایند ملموسی، جز نمره      

ترین شکل خود که تولید کتابنامه و مقاله نامـه بودنـد، دسـتاوردي مانـا بودنـد و بـا          تحقیقات قبلی حتی در ساده    
  . گذشت زمان نیز هم گردآورنده و هم دیگران، ممکن بود از آنها استفاده کنند

رسـانی ایـران، ردیـابی ایـن گونـه       اي کتابـداري و اطـالع    هاي حرفه   ت مجله با نگاهی به فهرست مندرجا    
هاي فارسـی نیـز همـه روزه بـا      هاي مجله ها و داوران مقاله   هیئتهاي تحریریه مجله  . نماید  تحقیقات بسیار آسان می   

نامـه بـه    از پایـان  ـ که به ضرورت در اختیـار داشـتن نامـه پـذیرش بـراي دفـاع         نامه هاي برگرفته از پایان این مقاله
دشواري اینجاست که همه این نویسندگان بـراي امـور اداري   . رسد ـ روبرو هستند  هاي فارسی می دفترهاي مجله

خود به نشر مقاله در مجله حرفه اي نیاز دارند و پذیرفته نشدن مقاله براي نشر را بی حرمتی به زحمتی کـه خـود         



شود این همه مقالـه برگرفتـه از    کنند؛ هرچند باور دارند که نمی    قی می اند، تل   و راهنمایان و مشاوران آنها کشیده     
اي که در اختیار است، منتشر کـرد؛ امـا اغلـب انتظـار دارنـد        هاي حرفه   ها را در تعداد معدودي از مجله        نامه  پایان

 نکردن بایـدهایی  مقالۀ آنها در اولویت نشر قرار گیرد و اگر چنین نشود ، این دیگرانند که مقصرند و نه مراعات 
پـذیر در تحقیقـات    مهمترین این بایدها، داشـتن فرضـیه آزمـون        . که ضرورت داشته در تحقیق مورد توجه باشند       

هاي تحصیالت تکمیلی و عدم تأکیـد صـرف بـر طـرح پرسـش و ارائـه توصـیفی از واقعیـت یـا توصـیف                      دوره
رسانی خارج از کشور مـورد توجـه    اري و اطالعتفاوتهاي بین واقعیات با معیارهایی است که در فعالیتهاي کتابد   

سازي از مواردي  آنچه نیاز داریم، یافتن مسائل داخلی و تالش براي پاسخ علمی براي آنهاست و نه مسئله         . است
رسـانی غـرب، آنهـا را مـسئله      که در ایران مسئله نیـست و مـا بـراي همـسان شـدن بـا دنیـاي کتابـداري و اطـالع          

 . پنداریم  می


