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  1دکتر محمد حسین دیانی
  

بر مطالعـۀ رفتارهـا و    رسانی در ایران بیش از هر مورد دیگري، در چند سال گذشته تحقیقات کتابداري و اطالع
مطالعـات را کـه اکثـراً توسـط دانـشجویان       ایـن نـوع  . نیازهاي اطالعاتی اعضاي هیئت علمی تأکید داشته اسـت 

تـوان بـه دو    انـد مـی   داراي دورة کارشناسی ارشد انجام شـده  کتابداريهاي آموزشی  کارشناسی ارشد در گروه
مانـده از رفتارهـاي گذشـته، از عینیـت      جـاي  به دلیل اتکـا بـه شـمارش آثـار بـه      گروهی:گروه عمده تقسیم کرد

 شـکل گرفتـه، بـه دلیـل اتکـا بـر کـسب       » بررسی نیازهـاي اطالعـاتی  «گروهی که با عنوان کلی  برخوردارند و
   .ا پرسشنامه، بیشتر بر ذهنیت متکی هستنداطالعات ب

 
 هـاي کتابـداري   ، ابتدا بیش از دانشکدهیلۀ فارسی دربارة کتابسنجانتشار نخستین مقا مطالعات گروه اول پس از

هـاي آموزشـی    گروه مورد توجه قرار گرفتند و» رسانی پزشکی دانشکدة مدیریت کتابداري و اطالع«دیگر، در 
هـاي   هاي این گونه تحقیقات، کم و بیش مشابه یافتـه  یافته .اند   اینگونه تحقیقات روي آوردهدیگر نیز به مرور به

 گونـه کـه در مقالـۀ    هـا آن  بنـدي آن   انـد و جمـع   این حوزه در غـرب بـه آن دسـت یافتـه     تحقیقاتی است که در
 :تشریح شده، به شرح زیر است " کتابسنجی"
   می و بهره دهی به آن هامندي از اطالعات عل قواعد حاکم بر بهره 
   شود؛ موضوع، در تعداد کمی از مجالت منتشر می هم درصد باالیی از مقاالت -1
  کنند؛  مقاالت مجالت گروه هستۀ اصلی، بیش از مقاالت دیگر مجالت استفاده می دانشمندان و محققان از -2
   برند؛  نخبگان، بیشتر از حاصل تحقیقات نخبگان دیگر بهره می -3
افـراد تعـداد زیـادي     تعداد بسیاري از افراد، تعداد کمی نوشته تولید می کنند، در حالی که تعـداد انـدکی از   -4

   .کنند نوشته تولید می
   علمی و بهره دهی به آن ها تأثیر زمان در بهره وري از اطالعات

 
ــود در      -5 ــودمندي اطالعـــات موجـ ــان، از سـ ــا گذشـــت زمـ ــته    بـ ــاب هـــا کاسـ ــاالت و کتـ   مقـ
   ود؛ش می

                                                        
  رساني رساني دانشگاه فردوسي مشهد و سردبير فصلنامه كتابداري و اطالع  استاد گروه كتابداري و اطالع؛ دكتر محمد حسين دياني. ١
  



ـــ   -6 ــات اخیر ــر اســاس تحقیق ــد ب ــات جدی ــشده  تحقیق ــات منتشرن ــی تحقیق ــی  حت ــ پ ــی ـ ــزي م ــوند؛ ری   ش
مجموعـه  ) هـا  شخصی، دریافـت گـزارش قبـل از انتـشار، شـرکت در کنفـرانس       هاي تماس(دانشگاه نامرئی  -7

 شر نشده است،ها منت محققان را از تحقیقات در جریان، یا تحقیقاتی که گزارش رسمی آن هایی است که روش
   .سازد آگاه می

   ابزارهاي متفاوت اشاعه و کسب اطالعات علمی
  شـود مقـاالت مجـالت هـستند؛     هـا اسـتناد مـی    هـاي علمـی بـه آن    از منـابعی کـه در نوشـته    %80 حـدود -8
   می گیرند؛ ها بیش از دیگر منابع مورد استناد قرار هاي علوم انسانی، کتاب در رشته -9

دهنـد، دانـشمندان علـوم اجتمـاعی حاصـل       مـی  قان علوم، تهیـۀ گـزارش فنـی را تـرجیح    در حالی که محق -10
   .دارند می هت خود را بیشتر به صورت کتاب عرضتحقیقا

   ارتباط متقابل علوم
تحت تـأثیر دانـشمندان همـان رشـته اسـت، بلکـه تحـت تـأثیر دانـشمندان           پیشرفت هر رشتۀ علمی، نه تنها -11
    رشته رابطۀ نزدیک دارند؛آن هایی است که با رشته

ارتباط متقابل هستند، به نحوي که براي تحقیق در هر یک  شش رشتۀ علمی به مقدار زیادي با یکدیگر در -12
 اند از تاریخ، روانـشناسی،  ها عبارت این رشته. نیز آگاهی کافی وجود داشته باشد ها الزم است که از بقیه از آن

   .سی، و آموزش و پرورششناسی، علوم سیا اقتصاد، جامعه
 با عنوان بررسی نیازهاي اطالعاتی اعضاي هیئت علمی مورد توجه قرارگرفتند، از زمان مطالعات گروه دوم، که

ایـران میـسر شـد رواج یافتـه      هاي اندازي خدمات الکترونیکی یا از زمانی که دسترسی به اینترنت در دانشگاه راه
هـاي دولتـی یـا مراکـز      بتـدریج در دیگـر سـازمان    هـا و   زیاد در دانـشگاه این گونه تحقیقات ابتدا با شدت. است

هـاي واحـدي دارنـد، از روش     گونـه تحقیقـات معمـوالً پرسـش     این .تحقیقاتی انجام شده یا در حال انجام است
 کنند و کم و بیش، جز موارد استثنایی که اکثراً متأثر از شرایط محیطی یا تفاوت می گردآوري واحدي استفاده

تـوجهی از ایـن گونـه       قابـل  گرچـه تعـداد  . انـد  انجامیـده  هاي متفاوت است، به نتایج واحـدي  امکانات در محیط
ا بررسـی فهرسـت منـدرجات        بـاقی مانـده   نامـه  تحقیقات به طور رسمی گزارش نشده و به صورت پایـان  انـد، امـ

  .شــباع در ایــن حــوزه اســتفارســی، بیــانگر رســیدن بــه درجــۀ ا  رســانی هــاي کتابــداري و اطــالع فــصلنامه
  

گونه تحقیقات، سؤاالت و روش هاي گردآوري مشابه دارند، اما جوامـع مـورد مطالعـۀ     همان طور که آمد این
هـا بـه لحـاظ     آن در عین حال هر گـاه جامعـۀ  . ها دخالت دارد اند و ذهنیت، بیش از عینیت در آن متفاوت ها آن

هـا   تـرین آن  انجامیـده اسـت کـه مهـم     شده به نتـایج مـشابهی   یافتهاي در تحصیالت همسطح بوده، تحلیل پاسخ
   :اند از عبارت

از جستجوي اطالعات، کسب اطالعات تخصصی براي تـدریس، و بیـشتر بـراي     انگیزة اعضاي هیئت علمی -1
   .پژوهش است

تـرین منبـع    مهـم . کنند می اعضاي هیئت علمی از دو روش رسمی و غیررسمی براي کسب اطالعات استفاده -2
. هاي علوم اجتماعی و انـسانی، کتـاب اسـت    رشته هاي علوم، مقاالت مجالت خارجی و براي رسمی براي رشته

هـا، دو منبـع اصـلی کـسب اطالعـات       و حـضور در گردهمـایی   ارتباط با متخصصان داخـل و خـارج از کـشور   
   .غیررسمی است



اینترنـت اسـتفاده    مـتن کامـل در   هـاي اطالعـاتی   نیکی و پایگـاه هئیت علمی بیشتر از مجالت الکترو اعضاي -3
   .کنند می

  .و اسـتفاده از منـابع چـاپی حـدود هفتـاد درصـد اسـت        استفاده از منابع الکترونیکی حدود بیـست درصـد،   -4
تـرین   تجربگـی در اسـتفاده از منـابع الکترونیکـی مهـم      امکانات الکترونیکی، و بـی  موانع زبانی، عدم کفایت -5

   .استفادة اندك از منابع الکترونیکی هستند عوامل
   .مربوط به استفاده از پست الکترونیکی است بیشترین استفاده از اینترنت، -6
  .نـوع منـابع اطالعـاتی و ابزارهـاي جـستجوي مـورد اسـتفاده مؤثرنـد         سابقۀ کـاري و درجـۀ تحـصیلی، در    -7

دهند، با  انجام می نامۀ خود پایان نشجویان کارشناسی ارشد برايکه بیشتر این گونه مطالعات را دا با توجه به این
هـاي   کشانده شـده اسـت تـا بـا جامعـه      ها هاي آموزشی به دیگر محیط گونه تحقیقات از محیط گذشت زمان این

یـابی و نیازهـاي    بررسی رفتارهـاي اطـالع  . زدوده شود گونه مطالعات متفاوت، رنگ تکراري بودن از چهرة این
هـاي علمـی و صـنعتی، کارشناسـان امـور       صنایع غذایی مشهد، سازمان پژوهش هاي ی کارکنان کارخانهاطالعات

علوم دارویی، پرستاران، کارشناسان مراکز تحقیقاتی جهاد سازندگی، متخصصان قلـب و   بهزیستی، متخصصان
  .نمونـــــه هـــــایی از ایـــــن گونـــــه تحقیقـــــات هـــــستند ... و ریـــــه شـــــهر تبریـــــز، و  عـــــروق
تـوجهی از   سـازد کـه بخـش قابـل     در باال به اختصار مورد توجه قرار گرفت این نکته را آشکار می مواردي که

پـرداختن بـه موضـوعات نومایـه      رسانی، عاري از نوآوري و هاي آموزشی کتابداري و اطالع تحقیقات در گروه
وتی را در برابـر  اطالعـات، دنیـاي کـامالً متفـا     هـاي اطالعـاتی بـراي کـسب     گرچه مراجعه به شـبکه . شده است
یـابی و   ها هستند، قـرار داده و مطالعـۀ رفتارهـاي اطـالع     اصلی کتابخانه کنندگان منابع علمی که مخاطبان  استفاده

مرحلۀ نـوزادي   پذیر براي کتابداران است، اما مخاطبان ما هنوز در اي توجیه این مخاطبان وظیفه بررسی نیازهاي
شوند فاقـد دوام   گونه تحقیقات حاصل می این هایی که از  به همین دلیل، یافتهاستفاده از این گونه منابع هستند و

ها و  زیرا با گذشت زمان، بویژه با آشنایی و دسترسی بیشتر و با آموزش .هاي آینده هستند ریزي الزم براي برنامه
اعتبار خود را  ي تحقیقاتها هاي تقویت سواد اطالعاتی، یافته ها و کالس مربوط به استفاده از شبکه هاي کارگاه

   .دهند از دست می
زبانی و تأکید کتابداران بر استفاده از منابع غیرفارسی، موردي است کـه   هاي انگاشتن توانایی در این میان نادیده

محتـوایی و   بـی  در این میان نابـسامانی، . استفاده از منابع الکترونیکی را به حد مطلوب نرسانده است توان بالفعل
هـا توجـه    آموزشی، کمتـر بـه آن   هاي ري دسترسی به منابع الکترونیکی فارسی مباحثی هستند که در گروهدشوا

هاي قبل از انقالب اسـالمی گـروه    در سال .اند نشده ها هدایت شده و دانشجویان به کار و پژوهش در این حوزه
تـوب فارسـی بـه درسـتی شناسـانده و      این آگاهی که اطالعات کتابشناختی منابع مک کتابداري دانشگاه تهران با

 بـه نظـر   .نامـۀ دانـشجویی تأکیـد داشـت     هاي موضوعی به عنوان پایان نشده است، بر تولید کتابشناسی دهی نظم
هـاي دانـشجویان    نامه پایان و رسد که اکنون همان وضعیت در مورد منابع الکترونیکی در حال احساس است می

  .خـــود، هــــدایت کـــرد   هـــاي خـــاص   در قالــــبتـــوان بــــه ایـــن ســـمت و ســــو، البتـــه      را مـــی 
هـاي   هـاي متفـاوت، در مخـازن کتابخانـه     شـکل  هـایی بـاارزش از منـابع اطالعـاتی در     دانیم که مجموعه همه می

ها، درهـاي بـستۀ مخـازن را بـه روي محققـان       کردن آن الکترونیکی اند و دانشگاهی و غیردانشگاهی ذخیره شده
   .گشاید می
برد و پرمحتـوایی را   مؤسسات را باال می ها و دیگر هاي اطالعاتی دانشگاه  علمی پایگاهگونه تحقیقات، غناي این

دهـی   برقراري پیوند بین منابع اطالعاتی که به این گونه شناسانده و سـامان  .کند محتوایی کنونی می جایگزین بی



اي  امکانات شـبکه  ت از طریقآورد که دشواري دسترسی به منابع چاپی باکیفی این امکان را فراهم می شوند، می
   .شود گونه منابع افزوده تسهیل گردد و از این طریق بر ارزش افزودة این
کارشناسی ارشـد، بیـشتر بـه عمـل متکـی       هاي نامه ها در قالب پایان ممکن است تصور شود که این گونه فعالیت

تاد راهنما را از استاد راهنماي دیگر دو، هنري است که یک اس هدایت دانشجو به ترکیبی از این. است تا به نظر
 .متمایز می سازد


