گزارش يک دهه برگزارى همايش ڪتابداران
1
در سازمان مديريت و برنامهريزى ڪشور
چڪیده

فعاليتهاى پژوهشى در زمينۀ
هدف اين پژوهش ،تحليل و ارزيابى فعاليتهاى
اطالعرسانى است ،تاكنون  9دوره از هاميش كتابداران
كتابدارى و اطالعرسانى
برنامهريزى كشور برگزار شده است .كلیۀ مقاالتى
سازمان مديريت و برنامهريزى
كه در كتاب مجموعه مقاالت هاميش كتابداران سازمان مديريت و
بهعنوان جامعۀ اين تحقيق
برنامهريزى كشور گردآورى شده است ،بهعنوان
انتخاب شده كه تعداد آنها  118مورد مى باشد .در اين پژوهش ،روش
است و مواردى
شدهاست
بهكارگرفته شده
دادهها بهكارگرفته
تحليل محتوا براى استخراج دادهها
همچون تعداد نويسندگان مقاالت ،سمت ،مدرك تحصيلى ،جنسيت،
تعداد استنادات فارسى و التني ،تعداد صفحات ،روش تحقيق ،و توزيع
كمىى قرار گرفته است .نتايج پژوهش نشان
جغرافيائى مورد ارزيابى ك ّم
هاى كاربردى تكيه دارند.
پژوهشهاى
ميدهد محققان بيش از اندازه بر پژوهش
تكنيك دلفى ،پژوهش كيفى ،پژوهش تاريخى ،پژوهش تجربى ،اقدام
پژوهى ،تحليل سيستم ،مصاحبۀ گروهى متمركز ،تحليل محتوا ،و
روشهايى است كه نويسندگان در تدوين
كتابدارى تطبيقى از جمله روشهايى
اند.
پژوهش خود كمرت مورد استفاده قرار داده
دادهاند.

ڪلیدواژهها

پژوهش ،كتابدارى و اطالعرسانى ،تحليل محتوا
 .1این تحقیق در سال  1386انجام شد .متأسفانه در هامن سال سازمان مدیریت و برنامه ریزی در نهاد ریاست جمهوری ادغام شد و از آن وقت
تا کنون از برگزاری این هامیش خربی در دست نیست.
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1
در سازمان مديريت و برنامهريزى ڪشور
عبدالرسول جوکار | 2محمدصادق عبداللهى
دريافت1387/12/11 :

3

پذيرش1388/5/25 :

مقدمه

فعاليتهاي انسان شده است و دانش بشري به مدد پژوهش
پژوهش ،وجه مهمي از فعاليتهاي
رشد ميکند ،توسعه مييابد ،و در نهايت به گسترش مرزهاي معرفت و دانشپژوهي
ميانجامد .پيشرفتهاي جامعة ما در نتيجة پژوهش بهدست آمده است .همچنين ،پژوهش
ياريرسان انسان در پيدا کردن راهحل مسئلهها و حل تضادهاست .در فرهنگ بينالمللي
وبستر ،پژوهش چنين معنا شده« :پژوهش ،بررسي يا کاوشي سختکوشانه و به معناي
خاص ،تحقيق و تجربة انتقادي جامعي با هدف کشف واقعيتهاي نو و تفسير درست
اين واقعيتها ،تجديد نظر در نتيجهگيريها و نظريهها و قوانين پذيرفتهشده در پرتو
واقعيتهاي تازه کشفشده ،و بهکارگيري عملي نتيجهگيريها ،نظريهها ،و قوانين جديد
است» (وبستر.)1981 ،4
مک ميالن و شوماخر ،5پژوهش را «فرايند منظم جمعآوري و تجزيه و تحليل
اطالعات براي مقاصدي معين» تعريف ميکنند .کرلينگر ،پژوهش علمي را «پژوهش
منظم ،کنترلشده ،آزمايشي و انتقادي پديدههاي طبيعي تعريف ميکند که بهوسيلة نظريه و
فرضيههايي در مورد روابط فرضي آن پديدهها هدايت ميشود» (خوينژاد.)1380 ،

 .1این تحقیق در سال 1386انجام شد .متأسفانه
در هامن سال سازمان مدیریت و برنامه ریزی
در نهاد ریاست جمهوری ادغام شد و از آن
وقت تا کنون از برگزاری این هامیش خربی در
دست نیست.
 . 2عضو هيئت علمے گروه كتابدارى و
اطالعرسانىدانشگاهشرياز
ajowkar2003@yahoo.com
 .3ڪارشناس ارشد ڪتابدارى و اطالعرسانى
نهادكتابخانههاىعمومىاستانلرستان
sadeqabdolahi@yahoo.com
4. Webster
5. Mc Millian & Schumacher
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پژوهش به مقدمات فراوان نياز دارد .مستلزم صرف وقت بسيار است و چه بسا در مواردي
ناراحتکننده و عذابآور ميشود .براي پيروز شدن بر مشکالت ،پژوهشگر بايد وسواس
ويژة پژوهش ،انگيزه ،صبر ،و عادت به کار مداوم داشته باشد .از شرافت معنوي و نيروي
تخيل برخوردار بوده ،و در زمينة مسئلة پژوهش بينش و بصيرت داشته باشد .برخي از
اين ويژگيها ذاتي و برخي اکتسابي است .گاهي پژوهشگر شديدا ً دچار رنج و ناراحتي
ِ
لحظات کشف تازهها ،شاديهايي هم در انتظار اوست و غالب ًا نتيجة
ميشود ،اما پس از
نهايي اقناعکننده است .پژوهشگر بايد توجهش را به هدفهاي روشن معطوف سازد .از
روشها ،فنون ،و ابزارهاي مناسب پژوهش استفاده کند و نتايج بهدستآمده را انديشمندانه
ارائه دهد .طرح پيشنهادي پژوهش را بايد با دقت فراوان تهيه کرد و در اين زمينه هر اندازه
زمان صرف نکتهگيري و موشکافي بشود ارزش دارد (کومار.)1374 ،

پژوهش در كتابدارى و اطالعرسانى

6. Busha & Harter
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پژوهشهاي کتابداري و اطالعرساني بايد مبتني بر روش
پيشفرض اصلي اين است که پژوهشهاي
علمي تحقيق باشند .روش علمي ،تلفيقي از روشهاي قياسي و استقرايي ،و معتبرترين
روش راهحليابي براي مسائل حلنشده و پاسخگويي به پرسشهايي است که تا به حال
ها براي انجام پژوهشي دقيق و
تالشها
ها و تالش
بحثها
پاسخي به آنها داده نشده است و همة بحث
درست بر پاية استانداردهاي باالي پژوهش است.
اينکه بخش عظيمي از تحقيقات ککتابداري از نظر کيفيت،
 ،)1980از که
بوشا وهارتر،)1980(( 6
متغير و بينظم ،و از نظر روششناسي ضعيفاند اظهار تأسف ميکنند .آنها اظهار ميدارند :
کتابداري ،ماهيت ککاربردي داشتهاند .همچنين
«رويهمرفته ،مطالعات انجام شده در کتابداري،
کتابداري و اطالعرساني موانعي بهوجودآمده
بر سر راه پيشرفت در بسياري از حوزههاي کتابداري
هاي مطرح شده و هم از نظر کاستيهاي موجود
پرسشهاي
ناکافي پرسش
است ،هم از نظر تعداد ناکافي
افي
هاي پيمايشي انجام دادهاند .اين
بررسيهاي
که بررسي
تابداران ،مدتهاست که
ها .بههرحال ،ککتابداران،
پرسشها.
در پرسش
بررسيها نظاممند هستند ،در اين پيمايشها مقايسههايي بين کتابخانههاي متعدد انجام
گردد .اين پژوهشها امکان بهدست آمدن
ميگردد.
اي برقرار مي
حرفهاي
ميشود و استانداردهاي حرفه
بسياري از انواع دادهها و اطالعات مربوط به چهرههاي متعدد کتابداري ،از جمله نقش
کتابداران ،استفاده از خدمات ،و مانند آن را با استفاده از ابزارها و روشهايي مثل پرسشنامه،
مصاحبه ،و آزمون فراهم ساخته است».
آنها همچنين معتقدند که موضوعات متعدد کتابداري به خاطر روابط بينرشتهاي و دامنة
ِ
مناسب بررسي هستند ،بهطوريکه ،بسياري از روشهاي تحقيق بسته
وسيع اين حوزه،
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به مسئلةخاص تحت مطالعه ممکن است مناسب باشند .بنابراين ،کتابداري هماکنون به حدي
رسيده است که بتواند انواع متعدد پرسشهاي پايه را مطرح سازد.
شوگنزي ،)1976( 7نظر انتقادي شديدتري ابراز داشته است .به اعتقاد وي ،رشتة کتابداري
بهطور سنتي ،اجازه داده بسياري از کارهايي هم که درواقع پژوهش نبودهاند ،نام پژوهش به
خود بگيرند.
فارغ از اين استداللها ،بعضي نويسندگان از نقطهنظر متفاوتتري به نقد روشهاي تحقيق
در کتابداري و اطالعرساني پرداختهاند؛ از جمله گاريسون  .)1980( 8وي ضمن اينکه به
پيشرفتهاي قابل مالحظة پژوهشهاي مربوط به کتابخانههاي عمومي در دهههاي اخير اذعان
ميکند ،کاستيهاي چندي را در پژوهشهاي پيشين برمي شمارد که موارد زير از آن جملهاند:
 .1پژوهشگران يافتههاي خود را به نحو مناسبي اشاعه ندادهاند؛
 .2کتابداران حرفهاي با يافتههاي پژوهشهاي گزارششده ،همگام نشدهاند؛
رده است؛
اکتفا کرده
هاي غيرپژوهشي اکتفا
گزارشهاي
تابداري به گزارش
 .3حرفة کتابداري
بودهاند؛
 .4مخاطبان نشريات پژوهشي بسيار محدود بودهاند؛
.
اند؛ و
بودهاند؛
پژوهشهاي قبل و بعد خود در ارتباط بوده
 .5پاياننامهها به ندرت با پژوهشهاي
کنترل کتابشناختي و شرايط
 .6اثر پژوهشهاي گزارششده ،به سبب نارسايي در کنترل
رنگتر شده است.
نامطلوب دسترسپذيري به نسخههاي آنها ،کمرنگتر
هاي کتابداري را به دليل ناتواني در همگامي با متون و منابع و
پژوهشهاي
 ،)1991پژوهش
گاتن،)1991( 9
کارگيري فنون سادة تحليل و چارچوبهاي نظري
بهکارگيري
ها و به
رشتهها
روشهاي پژوهشي ساير رشته
10
محدود مورد انتقاد قرار داده است .تراهان ( )1993نيز معتقد است که« :پژوهشهاي
رشتهها در مراحل ابتدايي رشد خويش است و توسعه و فزوني در
کتابداري در مقايسه با ساير رشتهها
فعاليتهاي پژوهشي کتابداري اندک بوده است» (پاول.)1379 ،

بيانمسئله

فرايند روش علمي ، 11مجموعهاي از مراحل متوالي است .نويسندگان در مورد تعداد دقيق
اختالفنظر دارند ،ولي معموالً بين چهار تا شش مرحله ارائه شده
مراحل روش علمي با هم اختالفنظر
است .اين مراحل با شناسايي مسئله آغاز مي شود و با تفسير نتايج و استنتاج خاتمه ميپذيرد :
شناساييمسئلهبررسياطالعات  جمعآوري داده ها  تجزيهوتحليل دادههانتيجهگيرى
مسلم ًا ميخواهيم باور کنيم که پژوهشهاي کتابداري و اطالعرساني نظاممند است و
محققان از چنين الگويي پيروي کردهاند .لذا ،الزم است که اين مسئله به آزمون گذاشته شود.

7. Shaughnessy
8. Garrison
9. Gotten
10. Trahan
11 . Scientific method

217

فصلنامه كتاب | شامره 82

عبدالرسول جــوكار
محمدصادق عبداللهى

هدف پژوهش

امروزه ،بيش از هرزمان ديگري آشنايي دستاندرکاران علوم مختلف با روشهاي
تحقيق ضروري است ،زيرا در جهاني که ما زندگي ميکنيم ،يعني عصري که به «عصر
دانايي» شهرت يافته است ،قدرت و اهميت کشورها را نه نيروي نظامي و اقتصادي ،بلکه
ميزان دانايي آنان تعيين ميکند؛ تالش براي کسب اطالعات و فناوريهاي جديد ،نه
تنها نيازي راهبردي ،بلکه ضرورتي ملي محسوب ميشود .يادگيري روشهاي پژوهش،
خواه بهصورت نظري و چه بهصورت عملي مبناى مستحکمی را براي تداومِ رشد يک
حرفه بهوجود ميآورد .هدف کلی از اين پژوهش ،تشريح ،تحليل ،و ارزيابي «فعاليتهاي
پژوهشي» در زمينة کتابداري و اطالعرساني است ،همانگونه که در مقاالت ارائهشده به
«همايش کتابداران سازمان مديريت و برنامهريزي کشور» انعکاس يافته است .اهداف
جزئیتر عبارتاند از:
همايش؛ و
کمم
ی مقاالت ارائه شده به همايش؛
ش؛
کمی
 .1ارزييابی
ابی
.
ارزيابی ک ّ
ميان متغيـرهايیهمچون روشهاى پژوهـش بهکــار
.2جستوجـوى روابط
موجود ان
روابطموجود
جنسيت آنان.
همکاري علمي نويسندگان ،درجة علمي ،و جنس
همکککاري
اري
گرفتهشده ،ميزان هم

پيشینۀ تحقيق

12 . Walden
13. Focus group interviewing
14. Jeong & Kim
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والدن ،)2006( 12در پژوهشي به بررسي محتواي متون کتابداري پرداخت تا کاربرد روش
مصاحبة گروهي متمرکز 13را در اين رشته روشن سازد .مصاحبة گروهي متمرکز از مهمترين
روشهاي پژوهش در علوم اجتماعي است که سابقة آن به دهة 1920بازميگردد و در
وجوي وسيعي در پايگاههاي
جستوجوي
سالهاي اخير محبوبيت تازهاي يافته است .محقق ،جست
اطالعاتي پيوسته انجام داده و نقش مثبت اين روش پژوهش را در اموري چون مديريت
کتابخانهها ،فهرستنويسي ،مرجع ،اينترنت ،و مانند آن آشکار ساخته است .مصاحبة گروهي
هاي کتابداري و اطالع رساني بهکار گرفت.
فعاليتهاي
متمرکز را ميتوان در طيف وسيعي از فعاليت
ارائهشده
شده در مقاالت تحقيقي ،ساختار
جيانگ و کيم ،)2005( 14از طريق تحليل نظريههاي ارائه
اطالعرساني را در کرة جنوبي مورد بررسي قرار دادند .آنها با تحليل
دانش کتابداري و اطالعرساني
محتواي  654مقالة چاپ شده در  2مجلة اصلي ،ميزان استفاده از نظريهها را در متون
کتابداري مشخص ساختند .الگوي پيشنهادي استفاده از نظريه ،که در اين پژوهش ارائه
شده است ،ابزاري تحليلي براي ترسيم ميزان استفاده از نظريه در کتابداري و اطالعرساني
بهدست ميدهد .نتايج تحليلِ ساختار دانش در کتابداري و اطالعرساني نشان داد که اين
رشته نيازمند توسعة بيشتري در همة زمينههاست.
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محسنزاده ( ،)1383طي پژوهشي روند بهکارگيري روشهاي پژوهش در پاياننامههاي
کتابداري و اطالعرساني را مورد تحقيق قرار داد .پاياننامهها از لحاظ روش پژوهش به
 10نوع تفکيک شدند .يافتهها نشان داد که کاربرد روشهاي پژوهش در کتابداري و
اطالعرساني وضيعتي مشابه با وضيعت جهاني دارد ،بهطوريکه از ميان  738پاياننامة
دفاع شده طي سالهاي  ،1378 -1374روش پيمايشي (با  60درصد) از کاربرديترين
روشها بوده است.
صديقي ( ،)1380با هدف تجزيه و تحليل استنادي مآخذ پاياننامههاي فارغالتحصيالن
حوزة علوم زمين ،با استفاده از شيوة کتابسنجي و با کمک روش توصيفي -تحليلي ،مآخذ
 310پاياننامة کارشناسيارشد را مورد بررسي قرار داد و به نتايج زير دست يافت:
 تعداد متوسط استنادها در هر پاياننامه  58/33استناد ميباشد که بيشترين استناد بهنشريات ( 36/43درصد) و پس از آن کتاب ( 29/57درصد) اختصاص دارد .پاياننامهها با
 5/49درصد،کماستنادترين منبع در حوزة مورد مطالعه ميباشند.
 بررسي زبان استنادها نشان ميدهد که بيشترين منابع استنادشده به زبان انگليسيکم است.
که ميزان استناد به زبان فارسي در ارتباط با اين منابع بسيار کم
ميباشد ،درحالي ه
 توزيع جغرافيايي استنادها نشان ميدهد که بيشترين منابع مورد استفاده متعلق به ايرانهاي دوم و سوم قرار دارند.
مرتبههاي
آمريکا و انگلستان به ترتيب در مرتبه
ميباشد و پس از آن ،کاا

پرسشهاىتحقيق

 ..1ميزان صفحات مقاالت ارائه شده چه تعداد بوده است؟
ارائهشده چه تعداد بوده است؟
 ..2ميزان استنادات فارسي و التين مقاالت ارائهشده
 ..3نويسندگان مقاالت داراي چه سمتي هستند؟
 ..4درجة علمي ارائه دهندگان مقاالت چيست؟
اند؟
داشتهاند؟
 .5نويسندگان ،در انجام پژوهش ،چه اندازه با يکديگر همکاري علمي داشته
.
 ..6توزيع جغرافيايي نويسندگان مقاالت چگونه است؟
اند؟
شدهاند؟
 ..7نويسندگان مقاالت از چه تعداد مرد و چه تعداد زن تشکيل شده
 .8نويسندگان مقاالت از کداميک از روشهاي تحقيق بيشتر استفاده کردهاند؟
 .9آيا ميان جنسيت نويسندگان و ميزان همکاري علمي آنها رابطة معناداري وجود دارد؟
 .10آيا ميان درجة علمي نويسندگان و روش تحقيق به کار گرفتهشده توسط آنان ،رابطة
معناداري وجود دارد؟
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روششناسیتحقيق

براي استخراج دادهها ،روش تحليل محتوا بهکارگرفتهشده است .روش تحليل محتوا ،در
ميان روشهاي تحقيق بهعنوان يک روش ارزشمند شناخته شده است .عينيت ،انتظام،
عموميت ،و تا آنجا که ممکن است ک ّمي بودن ،از ويژگيهاي بارز روش تحليل محتواست.
اين روش ،در حوزة کتابداري به معناي عينيت بخشيدن ،ک ّمي کردن ،و سنجشپذير کردن
پيامها از طريق نمادهاي مشخص است.
روش تحليل محتوا را ميتوان براي حداقل سه دستة کلي از مسائل پژوهشي مناسب يافت:
 .1درصورتيکه دسترسي به دادهها مشکل و اطالعات پژوهشگر محدود به مدارک
اسنادي باشند،
 .2در صورتيکه پژوهشگر به موضوعهاي مورد پژوهش دسترسي مستقيم داشته باشد ،و
 .3اين روش ميتواند وسيلة مناسبي براي تکميل اطالعات باشد .پژوهشگران ممکن
است نتايج اطالعات گردآوريشده از طريق پرسشنامه و مصاحبه را با مقايسة آنها از
(بابالحوائجي.)1376 ،
طريق تحليل محتواي منابع ،مورد مطاله قرار دهند (بابالحوائجي،

الف .جامعۀ پژوهش

وبرنامهريزي برگزار شده است .کلية
تابداران سازمان مديريت وبرنامهريزي
نون  9دوره از همايش ککتابداران
تاکنون
تابداران سازمان مديريت و برنامهريزي
که در کتاب مجموعه مقاالت همايش ککتابداران
مقاالتي که
عنوان جامعة اين تحقيق انتخاب انتخاب شده است .تعداد کل مقاالت
بهعنوان
شور آمده است ،به
کشور
سندگان  128نفر میباشند.
يسندگان
نويسندگان
 118و تعداد نو

ب .ابزار گردآورى دادهها

سياههاي ککهه شامل  9مقوله ميباشد بهعنوان ابزار گردآوري اطالعات اين پژوهش ،مورد
عبارتاند از :تعداد استنادات التين ،تعداد استنادات
استفاده قرار گرفت .اين مقوالت عبارتاند
ک تحصيلي ،سمت ،روش
فارسي ،تعداد صفحات ،تعداد نويسندگان ،جنسيت ،مدرک
پژوهش ،و توزيع جغرافيايي.

ج .روش تجزيه و تحليل دادهها

در اين پژوهش ،تجزيه و تحليل دادهها در دو سطح توصيفي و استنباطي انجام شد.
توصيف دادهها با آماره توصيفي (نمودار درصد) صورت گرفت .جهت بررسي رابطة
معناداري بين متغيرها از آزمون مجذور خي استفاده شده است .دادههاي جمعآوريشده،
پس از رمزگذاري ،وارد رايانه شدند تا کار استخراج دادهها انجام شود.
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تجزيه و تحليل دادهها

 .1ازآنجاکه اغلب مقاالت ،اسنادي هستند و نيازي به جدول و نمودار نيست ،تعداد
صفحات آنها بهندرت از  20صفحه بيشتر شده است.

منودار 1
درصد تعداد صفحات

اند .اين امر ميتواند
 .2نويسندگان تمايلبيشترينسبتبه استفاده از منابع فارسينشان داده
دادهاند.
.
هاي خارجي باشد.
بهدليل دسترسپذيري بهتر منابع فارسي يا ميزان تسلط کم بر زبان
زبانهاي

منودار 2

درصد تعداد استنادات فارسى
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منودار 3

درصد تعداد استنادات التني

حرفهمندان مشارکت بيشتري در همايش
 ..3در مجموع،کتابداران نسبت به ساير حرفهمندان
برنامهريزي در اين ميان پررنگتر بوده است،
داشتهاند؛ نقش کتابداران سازمان مديريت و برنامهريزي
نان خود دارد.
کنان
کارکنان
ارک
ارک
کيد بيشتري بر ککار
چرا کهه سازمان تأتأکيد

منودار 4

درصد سمت نويسندگان مقاالت
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 .4آمار نشان ميدهد که محققان کتابداري تمايل زيادي به همکاري علمي در انجام
پژوهشها نداشتهاند .شايد ماهيت علوم انساني و اجتماعي که نسبت به علوم پايه و
مهندسی کار جمعي کمتري ميطلبد و عدم فرهنگ کار جمعي .ازداليل اين مسئله باشد.

منودار 5

درصد ميزان همكارى علمى

 ..5غالب جامعة محققان همايش داراي مدرک کارشناسي ارشد هستند .محققان داراي
مدرک کارشناسي اکثرا ً از کتابداران سازمان مديريت هستند .حضور اعضاي هيئت علمي
دانشگاهها هم قابل توجه بوده است.

منودار 6

درصد ميزان درجۀ علمى
نويسندگان مقاالت
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 .6اختالف زيادي بين محققان ساکن تهران و ساير شهرها وجود دارد که نشان از
تمرکز شديد سازمانها ،نهادها ،و امکانات در پايتخت دارد .نکتة ديگري که حائز اهميت
است حضور چشمگير محققان شهرستاني در دورههايي است که همايش در استان مربوط
به آنها برگزار ميشده است .بهطوريکه ،در دورههاي بعدي اثري از آنها ديده نميشود.

منودار 7

درصد توزيع
جغرافيايى نويسندگان

داشتهاند .کتابداري و اطالعرساني از
نسبتا خوبي داشتهاند.
کت نسبت ًا
 ..7در زمينة پژوهش ،زنان مشارکت
ک رشتة دانشگاهي ،عرصهاي بوده است که در آن زنان تواناييهاي
بدو ظهور بهعنوان يک
رساندهاند.
خود را به منصة ظهور رساندهاند.

منودار 8

درصد توزيع
جنسيتنويسندگان
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 . 8يافتههاي اين پژوهش در تقابل با نتايج محسنزاده ( )1383است 23 .درصد از
اين مقاالت با استفاده از روش پيمايشي صورت گرفته است و  74درصد از تحقيقات
اسنادي هستند .علتي که ميتوان براي اين اختالف ذکر اين است که تا زمان برگزاري
همايش چهارم اکثر مقاالت به صورت اسنادي ارائه ميشده است.

منودار 9

درصد روشهاى تحقيق
بهكار گرفته شده

همکاري
 .9ميزان  x 2مشاهده شده نشان ميدهد که بين جنسيت نويسندگان و ميزان همک
 = 0/05آلفا،
علمي آنها رابطة معناداري وجود ندارد .جدول  1نشان مي دهد ،اين رابطه در سطح 05
معنادار نيست.
متغري

درجۀ آزادى

X2

سطحمعنادارى

جنسيت

1

0/0/001
001

0/919
0/919

جدول 1

آزمون كااسكوئر براى بررسى
معنادارى بين جنسيت نويسندگان و
ميزان همكارى علمے آنها

 .10ميزان  x 2مشاهده شده نشان مي دهد کهه رابطة معناداري بين درجة علمي
نويسندگان و روش تحقيق بهکاررفته توسط آنان وجود ندارد .جدول  2نشان ميدهد ،اين
رابطه در سطح  = 0/05آلفا ،معنادار نيست.
متغري

درجۀ آزادى

X2

سطح معنادارى

درجۀ علمى

1

0/001

0/129

جدول 2

آزمون كااسكوئر
براى بررسى معنادارى
بني درجۀ علمى نويسندگان
و روش تحقيق به كاررفته
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نتايجتحقيق

 .1محققان تمـايل بيشترى به بهرهگيـرى از دادههاي توصيفـي داشتهاند .آنان کـمتر
به اصـول و نظرياتي پرداختهاند که کتابخـانهها و نظامهاي اطالعرسـاني بر اساس آنها
پايهگذاري ميشود.
 .2به نظر ميرسد که محققان بيش از اندازه بر پژوهشهاي کاربردي تکيه دارند.
اينگونه تحقيقات داراي اثرات محسوستري است و کتابداران را در انجام هر چه بهتر امور
جاري ،ياري ميکند .اما پرداختن به پژوهشهاي بنيادي ،دانش نظري کافي براي حل مسائل
حرفهاي فراهم ميکند .پژوهشهاي بنيادي ابزارها و روشهاي کافي براي تحليل نظامها،
خدمات و فعاليتها ايجاد ميکند.
 .3تکنيک دلفي ،پژوهش کيفي ،پژوهش تاريخي ،پژوهش تجربي ،اقدامپژوهی ،تحليل
سيستم ،مصاحبة گروهي متمرکز ،تحليل محتوا ،و کتابداري تطبيقي از جمله روشهايي
اند .در همين زمينه ،گاتن نيز پژوهشهاي
نويسندگان کمتر به آنها توجه نشان داده
دادهاند.
است که نويسندگان
سندگان
هاي پژوهشي ساير رشتهها و بهکارگيري
کتابداري را به دليل ناتواني در همگامي با روش
روشهاي
هاي نظري محدود مورد انتقاد قرار داده است.
فنون سادة تحليل و چارچوب
چارچوبهاي
نتيجة مطلوب دست يابند .بنابراين ،ممکن
تمايل دارند زودتر به نتنتيييجة
جة
 .4برخی پژوهشگران تماييل
ل
.
ها شوند ،بدون ااينکه گامهاى پيشين را
سرعت وارد مرحلة گردآوري و تحليل داده
است به
دادهها
بهسرعت
تحقيقات بدون برنامهريزي کافي تدوين شوند و
که باعث ميشود قات
بهخوبی برداشته باشند ه
وجود بيايد.
بهوجود
مشکالتي در حين کار به

پيشنهاداتتحقيق

اطالعرساني در زمينة برگزاري همايشهاي
در ساليان اخير ،فعاالن حوزة کتابداري و اطالعرساني
علمي گامهاي بلندي برداشتهاند .اين تحوالت بيشتر به همت تشکلهاي دانشجويي
برنامهريزي از پيشگامان برگزاري همايشهاي علمي در
بوده است .سازمان مديريت و برنامهريزي
اطالعرساني است .همايش کتابداران سازمان مديريت و برنامهريزي
زمينة کتابداري و اطالعرساني
از معتبرترين گردهماييهاي کتابداران در ساليان اخير بوده است .سازمانها ونهادهايي
که دستي بر آتش کتابداري و اطالعرساني دارند احتماالً ضرورت تحقيق را در عصر
دانايي دستکم گرفتهاند .از انبوه اين نهادها ميتوان به اين موارد اشاره کرد :کتابخانة
ملي؛ پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمي ايران؛ هيأت امناي کتابخانههاي عمومي کشور؛
گروههاي کتابداري و اطالعرساني در وزارت علوم و وزارت بهداشت؛ سازمان کتابخانهها،
موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوي؛ مرکز اطالعرساني جهاد کشاورزي؛ کتابخانههاي
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بزرگ کشور همچون کتابخانة مجلس شوراي اسالمي؛ کتابخانة آيتاهلل مرعشي نجفي؛
کتابخانة منطقهاي علوم وتکنولوژي شيراز؛ و برخي ديگر .لذا پيشنهاد ميشود اينگونه
نهادها اهتمام بيشتري به امر پژوهش داشته باشند.
از همکاري صميمانة کتابداران سازمان مديريت و برنامهريزي استان فارس ،بهخصوص
خانم رحيمي ،قدرداني ميشود.
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