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 چکیده:

و  تیاهم ،شناسی از جمله علم اطالعات و دانش یدر هر حوزه علم هینظرمقدمه:

در فصلنامه  هیاستفاده از نظر زانیم افتنیدارد. پژوهش حاضر درصدد  ای ژهیو یکاربردها
 ساله بوده است. 5 یبازه زمان کی، در 93- 89 یها سال یط ،رسانی و اطالع یکتابدار

محتوا صورت گرفت. جامعه پژوهش را  لیپژوهش حاضر با روش تحلشناسی: روش
دادند که  لیتشک 93- 89 های سال یط ،رسانی و اطالع یفصلنامه کتابدار های تمام مقاله

به عنوان واحد ثبت و « واژه»قرار گرفت.  بررسی مورد ها مقاله بود وهمه مقاله 212شامل 
 یوارس اههسی ها، داده یشد. ابزار گردآور تهدر نظر گرف لیبه عنوان واحد تحل« مقاله»

 .دیشمارش گرد بار کیمقاله تنها  در هر هی)کدنامه( بود. هر نظر

 های سال یط ،رسانی و اطالع یمقاله فصلنامه کتابدار 212نشان داد که از  ها افتهی:ها افتهی
 39و  پژوهشی مقاله 99است و در یمقاله آن مرور 46و  یمقاله آن پژوهش166، 93- 89

درصد از   65در ،93- 89 های سال یاستفاده شده است. ط هیاز نظر یمقاله مرور

 های هیبه کار رفته است. منشأ نظر هینظر  ،رسانی عو اطال یفصلنامه کتابدار های مقاله
و  یو مهندس هیعلوم پا ،یو اجتماع یحوزه علوم انسان 3از  یفراوان بیشده به ترت افتی

 از ها و متن مقاله دهیکه در عنوان، چک ییهابود. تعداد مقاله شناسی علم اطالعات و دانش
 371 درمجموع ها مقاله نیمقاله است. ا 138و 38، 24 بترتی به اند استفاده کرده هنظری

  که هایی از مقاله کیهر  ب،یترت نیاند. بداستفاده کرده هازنظری بار

در فصلنامه  هیاستفاده از نظر(.1396)اکبری بورنگ، محمد ؛کیانی، محمدرضا ؛دهقان دیسفانی، فاطمه

های نظری و کاربردی در علم اطالعات و پژوهش. 93- 89 یهاسال یط ،یرسانو اطالع یکتابدار
 .89 -73 (،1) 7، شناسیدانش
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 های در کل مقاله هیمتوسط استفاده از نظر زانمی. اند کاربرده را به هنظری 68/2 طورمتوسطبه است،کاررفته هابه در آن هینظر

 .تدر هر مقاله اس هینظر7/1فصلنامه 

در مجموع روند  رسانی و اطالع یدر فصلنامه کتابدار هیاستفاده از نظر زانیم ،یمورد بررس یها سال یط:یریگ جهیو نت بحث
 داشته است. یصعود

 .ها هیخاستگاه نظر ،رسانی و اطالع یمحتوا، فصلنامه کتابدار لیتحل ه،ینظر ،شناسی علم اطالعات و دانش:ها دواژهیکل
 

 مقدمه

های اطراف خود و  دنبال توصیف پدیده دهد که بشر همواره به ها نشان می تاریخ زندگی انسان

ها،  همین منظور همواره در حال پژوهش برای کشف روابط بین پدیده بینی حوادث و رویدادهاست. به پیش

(. وجود نظریه در هر 1380ها به قانون و اصل بوده است )دالور، ها و تبدیل آن ایجاد نظریه ها، اثبات فرضیه

ها و دانش تولید شده آن و در نهایت سبب رشد و بالندگی آن حوزه  حوزه علمی، سبب استواری پژوهش

قابل احترام است دهنده تحقیقات جدی و  (. داشتن نظریه نشان1387، 1گردد )شومیکر، تنکارد و السورا می

(Pettigrew & McKechnie, 2001بروکس ،)( معتقد است با توجه به فلسفه علم، استفاده از 1980) 2

ها نیازمند  ها است. عالوه بر این، رشتههایشان، نماد بلوغ علمی رشته آن نظریه توسط محققان در پژوهش

رسمیت  نوان یک رشته مستقل تحقیقاتی، بهع گیرند تا به هایی هستند که از درون )رشته( نشأت می نظریه

پیش رود، وجود تحقیقات  ای به ( معتقدند که اگر قرار است رشته1387شناخته شوند. شومیکر و همکاران )

دالیل خالصه کردن دانش، کاربرد عملی و هدایت  ها را به مبتنی بر نظریه در آن ضروری است و نظریه

 دانند. پژوهش مفید می

مناسب است ابتدا تعریفی از نظریه ارائه شود. نظریه، ساختار کلی و اصولی که در در شروع بحث 

یافته و محتوای آن را  پیوند با عملیات موجود در یک حوزه از فعالیت )مانند پزشکی، موسیقی( توسعه

(. نظریه را The Merriam-Webster Dictionary, 1991عنوان یک حوزه فکری شکل داده است ) به

ها و اصولی دانست که در یک رشته توسعه پیدا کرده است و  نگری ان مجموعه کاملی از کلتو می

ها، پذیرفته شده  منظور تبیین مجموعه خاصی از پدیده ها، اصول و روابط که به عبارتی نظامی از فرضیه به

یافته یا طتر مواقع جوهره و معنی اصلی نظریه پیرامون تصوری از یک درک بس است و به هر حال بیش

(. مفاهیم مرتبط با نظریه، به پژوهشگران کمک 1387، 3کچنی هاست )فیشر، اردلز، مک تبیین برخی پدیده

                                                 
1.Shoemaker, Tankard & lasora 
2. Brookes 

3.Fisher, Erdelez, Mckechnie 
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تر توضیح دهند و از این طریق حد و دامنه مطالعه خویش  های مختلف نظریه را راحت کند اجزا یا جنبه می

ها و الگوها، اصول و قوانین علمی،  تند از: مدلترین آنها عبار را تعیین نمایند. این مفاهیم متعددند که مهم

 ها. در ادامه هرکدام از این مفاهیم به اختصار توضیح داده شده است. ها و پارادایم فرانظریه

مند بر مشاهده  صورت تجربی و قاعده قانونی بنیادی و منحصر به فرد است که اغلب به :اصل

 (.Boyce & Kraft, 1985استوار است )

اند که در  ای از واقعیت های خاص و برگزیده های عامی درباره جنبه ها و گزاره می: تبیینقانون عل

اند. البته به باور برخی از  های تجربی و عملیاتی متفاوت گذشته و تأیید شده طول زمان، از آزمون

علمی تبدیل  ها در مقیاسی وسیع مورد بررسی قرار گیرند، به قانون هایی که طی سال نظران، نظریه صاحب

های دیگری  شود و از آن گزاره ها از طریق نظریه بیان می (. رابطه بین واقعیت1386شوند )رهادوست،  می

تری به بوته آزمایش گذاشته شوند و اطالعات  ها در مقیاس وسیع که نظریه شود. در صورتی استنتاج می

تبدیل « قانون»بینی کرد، به  ابطه منظمی را پیشآزمایشی و تجربی آنها را تأیید کنند و از طریق آنها بتوان ر

 (. Gopal, 1984شوند ) می

توانیم بگوییم که یک مدل به سهولت واقعیت یک شئ یا یک فرآیند را با بازنمون  مدل: می

ای پیشنهادی از روابط احتمالی  نمایاند. مدل، مجموعه ها میهای کلیدی و ارتباط بین آن عناصر یا بخش

ها را به شکل نموداری از روابط بین متغیرهای پدیده  توان نظریه ست. به دلیل اینکه اغلب میبین متغیرها

سازی(، نشان دادن  سازی و )نیز نظریه رود. منظور از مدل کار می جای نظریه به موردنظر رسم نمود، گاهی به

لگوها در توسعه نظریه از (. ا1391کنند )حسینی، فتاحی و دیانی،  این مطلب است که چیزها چگونه کار می

ها یک نوع نظریه پیشنهادی یا یک مجموعه پیشنهادی آزمایشی از روابط، اهمیت زیادی برخوردارند. آن

ها هستند. توسعه یک الگو اغلب در عمل قادر است به تفکر درباره  منظور آزمایش اعتبار و صحت نظریه به

همیشه یک خط مرز مشخص بین الگو و نظریه درباره  موضوع مورد عالقه افراد کمک کند. در عالم واقع،

 (.Bates, 2009یک پدیده وجود ندارد )

ای درباره بررسی، تحلیل و توصیف خود نظریه است )نقل در فیشر، اردلز، مک  فرانظریه: نظریه 

 (.1387کچنی، 

مورد پذیرش گونه تعریف کرده است: دستاوردهای علمی  ( پارادایم را این1996) 1پارادایم: کوهن

مندان فراهم  ای از حرفه ها را برای جامعه حل همگانی است که برای یک دوره زمانی، الگوهای مسائل و راه

                                                 
1. Kuhn 
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عبارتی نوعی نگاه رایج به برخی از موضوعات یک حوزه خاص که در یک دوره زمانی  آورند. به می

 گسترش یافته است.

دیم به بررسی اهمیت و توجه به نظریه در علم حال که تا حدودی با اهمیت و تعریف نظریه آشنا ش

 پردازیم. شناسی می اطالعات و دانش

های  ها و قانون ها و مدل ( معتقد است با توجه به مخدوش بودن مرز بین نظریه1386رهادوست )

ن تر در این زمینه، شاید نتوا تر و عمیق های جامع رسانی، و انجام نشدن پژوهش علمی در کتابداری و اطالع

دقتی در استفاده از  ها  و میزان بی روند، یا مدل کار می تر به ها بیش گیری کرد که نظریه با قاطعیت نتیجه

 جای قانون و بالعکس چقدر است. جای مدل و یا نظریه و مدل به جای نظریه یا نظریه به اصطالح مدل به

رسانی )از جمله  های اطالع مرسانی، تبیین نظری کارآمدی نظا نظریه در علوم کتابداری و اطالع

کننده، تبیین کارکرد عنصرهای مختلف پژوهشی، مانند  ها(، تبیین رفتار استفاده کارآمدی کتابخانه

های صریح بسیاری  رسانی نظریه ها و نظایر آن است. در علم کتابداری و اطالع توصیفگرها، استنادها، عنوان

(.یورلند 2000Hjørland ,های خوب است ) اقد نظریهنداریم. این واقعیت آشکار است که این علم ف

( همچنین معتقد است که مفهوم نظریه، مفهومی مورد غفلت واقع شده در رشته  علم اطالعات و 2015)

 های دیگر است. سازماندهی دانش و در بسیاری از رشته

آیند.  کار می مربوطه بهای  مبانی هر حوزه علمی غالباً در توجیه، اصالح و ارتقاء کارکردهای حرفه

یافته نظری و  های ساخت های حوزه علوم کتابداری و اطالعات، فقر بنیادها و منظومه یکی از عارضه

های فکری استوار مبتنی بر نظریه و تجربه در این وادی است. ادامه چنین شرایطی، الاقل سه بحران  مدل

مندان این رشته، مستحیل  آموختگان و حرفه ر دانشدنبال خواهد داشت: بحران هویت د برانگیز را به چالش

های علمی دیگر، و باالخره دشواری در دریافت  شدن تدریجی قلمروهای مطالعاتی این رشته در حوزه

ها و نتایج تحقیقات پژوهشگران این حوزه، در مجامع علمی معتبر. تمامی این  یافته«علمی بودن»مجوز 

پیش گرفته، به نوبه خود بر مشکالت و تنگناهای حرفه کتابداری خواهد ای در  ها که روند فزاینده چالش

 (. 1385افزود )ریسمانباف، 

آورد: نخست،  وجود می ( معتقد است: نبود متون نظری در کتابداری سه مشکل به1365) 1کرایست

شود. دوم، هیچ ساختار  گیری در موارد مهم، اطالعات بسیار مختصری فراهم می برای سهولت تصمیم

آید. سوم، هیچ اصل  دست نمی نظری که دانشجویان کتابداری بتوانند در باب آن کار و مطالعه کنند به

                                                 
1. Christ 
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ای خود را تکامل  شود که کتابداران شاغل بتوانند براساس آن کارکرد حرفه دست داده نمی ای به نظریه

 رانده است. بخشند و بر آن پایه عمل کنند، واقعیتی که پیشرفت کتابداری نوین را پس

ت و های حوزه علم اطالعا عنوان یک پایه مفهومی در پژوهش تر از نظریه، به نیاز به استفاده بیش

؛ فیهن، گراگ، هاونر و 1985، 1عنوان مثال: بویس و کرافت شناسی، بارها در متون ابراز شده است )به دانش

کچنی  گرو و مک (. پتی1994، 4؛ تم پل تون1998؛ یورلند، 1986، 3؛ گرور و گالیزر1987، 2کستر

شناسی  اطالعات و دانش ها و تحلیل محتواها را  که در متون حوزه علم سنجی ( بسیاری از کتاب2001)

، 7؛ دیویس و کرونین1994، 6؛ کرونین و اورفلت1988، 5انجام شده بود )برای مثال: برای مثال: اتکینز

؛ 1993، 10؛ هارتر، نایس اونجر و ونگ1990، 9؛ هارتر و هوتین1991و  1990 8؛ گارلند1993

، 15؛ پتیگرو و نیکلز14،1994سون؛ پیر1991؛ میوالرسکی، 13،1991؛ کامپوالنن1992، 12؛کیم11،1983هایس

اند و به این نتیجه  مورد بررسی قرار داده (1998، 17کین؛ وایت و مک1986، 16؛ وارلجس و داریم پل1994

های این حوزه تمرکز  طور خاص روی نقش نظریه در پژوهش اند که تعداد اندکی از محققان به رسیده

 اند. کرده

های گذشته )نیمه دوم قرن بیستم( تاکنون انجام  زمانهایی فوق در خارج از کشور و از  پژوهش

شوند. اما تاکنون پژوهشی در مورد میزان استفاده از نظریه در  طورجدی دنبال می اند. هنوز نیز به گرفته

شناسی ایرانی، در آثار منتشر شده اعم از کتاب و نشریات  های محققان علم اطالعات و دانش پژوهش

شناسی در ایران،  پژوهشی فارسی علم اطالعات و دانش -ادواری علمی خصوص نشریات ادواری به

اند شاید نظراتشان با توجه به  صورت نگرفته است و پژوهشگران ایرانی که در این موردنظر داده

اند، اکتفا کردن به  چه که بارها در متون دیدههای صورت گرفته در خارج از کشور، آن پژوهش

                                                 
1. Boyce & Kraft 
2. Feehan, Gragg, Havener, & Kester 

3. Grover & Glazier 

4. Templeton 
5. Atkins 

6. Cronin & Overfelt 
7. Davis & Cronin 

8. Garland 

9. Harter & Hooten 
10. Harter, Nisonger, & Weng 

11. Hayes 

12. Kim 
13. Kumpulainen 

14. Persson 

15. Pettigrew & Nicholls 
16. Varlejs & Dalrymple 

17. White & McCain 
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های علم اطالعات و  مشکالت ناشی از عدم استفاده از نظریه در پژوهش ها و یاهای آن قول نقل

رغم اهمیت موضوع، اطالعی از میزان استفاده از نظریه، توسط محققان  شناسی بوده است و علی دانش

 هایشان وجود ندارد. شناسی در پژوهش ایرانی علم اطالعات و دانش

هایی که در علم کتابداری به مباحث نظری  ه( معتقد است توجه به موفقیت نشری1365کرایست )

ها برای افرادی که تا حدود زیادی با نظریه  ها قابل توجه است، این نشریهواسطه گرایش آن پردازند به می

سازند. بنابراین بستر تحلیل محتوا در این پژوهش،   سروکار ندارند، برداشتی نظری از این رشته مهیا می

که  جاییشناسی ایران انتخاب شد و از آن وهشی در حوزه علم اطالعات و دانشپژ –نخستین نشریه علمی 

 هر در تخصصی های یافته و ها پژوهش ازآخرین اطالع های راه وبهترین ترین ازمهم های علمی، یکی نشریه

 یها مقاله محتوای تحلیل و ها نشریه این درمورد سنجی کتاب مطالعات شوند، انجام می علمی محسوب رشته

 (. 1389بسیار مهم است )سلک و بزرگی،  ها،آن

های صورت گرفته تاکنون در مورد نظریه و استفاده از آن در  با بررسی متون حوزه، پژوهش

 توان به دو دسته تقسیم کرد: های رشته را می مقاله

ای  نظریه نیز اشارهاند و به استفاده از  طور کلی به تحلیل محتوای متون رشته پرداخته هایی که به . پژوهش1

 اند، که از آن جمله موارد زیر قابل ذکر است:   داشته

های  ها و مقاله نامه مطالعه میزان همبستگی موضوعی پایان»( درپژوهشی با عنوان 1381حری) 

و  رسانی )مقاله واطالع کتابداری رشته علمی تولید نوع دو« رسانی ایران فارسی در رشته کتابداری و اطالع

ها نشان داد  داد.یافته قرار بررسی مورد هاآن موضوعی دوری یا نزدیکی میزان تعیین هدف با نامه( را پایان

است. وی ابراز بودهنوین های آوری فن و رسانی سمت اطالع  به1381تا 1347ازموضوعی سیرگرایشاتکه

وی  .اند قرارگرفته پژوهش مورد گردی ترازموضوعات کم بسیار رشته های وتئوری مباحث نظری داردکه می

 رشته کتابداری تئوریک مباحث به پرداختن برای محققان اخیرتمایل های درسال در نهایت نتیجه گرفت که

 است. یافته افزایش رسانی واطالع

 کتابداری رشته در پژوهشی وضعیت کشف هدف با ( درپژوهش دیگری1387)حری 

 های طرح و ها نامه پایان ها، زمان، مقاله درطول هاآن موضوعیگیری  جهت و درایران رسانی واطالع

 قرارداد. موردپیمایش سنجی کتاب از روش استفاده با ،1377سال پایان تا ازآغاز را حوزه این پژوهشی

 پژوهشی وطرح نامه پایان ترتیب به وسپس مقاله به متعلق علمی تولیدات سهم ترین بیش دادکه نشان ها یافته

سمت موضوع   به ها نامه وپایان« رسانی اطالع» موضوع سمت به ها مقاله موضوعی است.گرایش بوده
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در رتبه نهم از سیزده  کتابداری و مبانی است «شناسی کتاب»موضوع به پژوهشی های وطرح«ها کتابخانه»

کتابداری را به  طور خاص، نظریه را دنبال نکرد و فقط شاید بتوان بخشی از مبانی موضوع قراردارد. اما به

 ها نسبت داد. نظریه

 نشریه دو در منتشرشده های مقاله محتوای تحلیل»( در پژوهشی با عنوان 1389سلک و بزرگی )

اند  به این موضوع اشاره کرده« 1385و  1386»های کتاب درسال رسانی وفصلنامه واطالع کتابداری فصلنامه

در  کارشناسان هاست سال که«ونظریه فلسفه» با اهمیت موضوع رسانی، واطالع کتابداری کلیات که درمقوله

 هستند،همچنان القول درایران متفق در موردآن منتشرشده های پژوهش و مطالعات کمبود خصوص

 .ندارد نشریه دو این در منتشرشده مقاالت و درتحقیقات جایگاهی

روند موضوعات در علوم » ( در پژوهشی با عنوان1990) 1سلی، داربی آیزنبرگ، اسپایتزر، کینگ

های  های منتشر شده در مجالت، خالصه گزارش به تحلیل محتوای مقاله« رسانی کتابداری و اطالع

ها نشان داد که در خصوص اند. نتایج آن های کتابداری پرداخته نامه های کتابداری و پایان کنفرانس

تری  های بیش پژوهش« حقیق و تئوریت»و « ای  خدمات آموزش حرفه»، «مدیریت»، «فناوری»موضوعات 

 صورت گرفته است.

رسانی،  تکامل کتابداری و اطالع»( در پژوهشی با عنوان 2014) 2تیو ماال، جارولین و واکاری

 29که در  3رسانی مقاله کتابداری و علوم اطالع 1024ابتدا « های نشریات : تحلیل محتوای مقاله1965-2005

 10، و 1985مجله سال  22، منتشر شده بودند را بررسی کرده و سپس 2005ل نشریه هسته این حوزه، در سا

در پرتوی  2005تا  1965، از سال LISها همچنین به بررسی توسعه را تحلیل کردند. آن 1965مجله سال 

، پرداختند. در هر دو صورت نویسندگان 2005و  1985،1965های  های قابل مقایسه سال مجموعه داده

ها را  شناسی در این مقاله ها، راهبردهای پژوهشی و روش های پژوهشی، روش موضوعی مقالهتوزیع 

، به دو دسته 2005رسانی در سال  های علمی کتابداری و اطالع اند. انواع مطالعات برای مقاله گزارش کرده

دوم یعنی  اند که در دسته درصد( تقسیم شده 24های غیرتجربی ) درصد(، پژوهش 76مطالعات تجربی )

 ترین نوع بود. شد که بیش درصد را شامل می 3/10های غیرتجربی، تحقیقات نظری  پژوهش

 اند: طور خاص به نظریه و استفاده از آن پرداخته هایی که به . پژوهش2

 10را بررسی کردند و دریافتند که نظریه تنها در  1985سال ( نشریات1990) 4واکاری یارولین و 

                                                 
1. Eisenberg, Spitzer, Kingsley, Darby 

2. Tuomaala, Jarvlin & Vakkari 
3. Library and Information Science (LIS) 

4. Jarvline & Vakkari 
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ها در زمینه  تر مقاله که بیشمجله هسته استفاده شده بود. با این 37گرایانه از  هش تجربهپژو 449درصد از 

رسانی، و ارتباطات علمی، از نظریه بهره برده بودند، تالش چندانی  های کتابداری و اطالع یابی، حرفه اطالع

 های علمی، صورت نگرفته بود. مندی برای کشف قاعده

رسانی،  مجله اطالع 91مقاله از  123در پژوهش خود در بررسی (، 1987فیهن و همکارانش )

ها و اصول  طور نظری و عملی به نظریه های مورد بررسی، به درصد از مقاله 13مشخص کردند که تنها 

 ای مشخص تالش کرده بودند. مبانی رشته پرداخته، یا در جهت تدوین نظریه

های  وای متون اخیر مربوط به نیازها و استفادهتحلیل محت»( در پژوهشی با عنوان 1996) 1جولین

تمرکز کرده است.  1990-1994روی نیازهای اطالعاتی و استفاده متون منتشر شده از سال « اطالعاتی اخیر

کند که مبتنی بر مبانی بودند، به  مقاله انتخاب شده گزارش می 165درصد از  28وی استفاده از نظریه در 

ها که به اتفاق  چوبی منسجم و صریح و روشن از مفروضات، تعاریف و گزارهکه براساس چار این معنی

اند  ( گزارش کرده2000) 2ای مرتبط، جولین و دوگان یکدیگر قدرت توضیحی دارند. هرچند در مطالعه

انتخاب شده بودند براساس  1995-1994و  1989- 1984طرح مطالعاتی که از  300درصد از 3/18که تنها 

د و در نتیجه نگرانی زیاد آنها این است که نسبت کمی از متون براساس نظریه هستند. اما نتایج نظریه بودن

 دهد که استفاده از نظریه ممکن است در حال افزایش باشد. آنها نشان می

میزان استفاده پژوهشگران از نظریه در »(در پژوهشی با عنوان 2001گرو و مک کچنی ) پتی

مجله علم اطالعات، از  6مقاله که در  1160با روش تحلیل محتوا به بررسی  و« تحقیقات علم اطالعات

کار  درصد از مقاالت، به 1/34ها نشان داد که نظریه در  اند. یافته آمده بود، پرداخته 1998-1993های  سال

 IS (9/29درصد(، و پس از آن )علم اطالعات(  4/45اجتماعی بود ) ها از علوم رفته است. اکثر این نظریه

 71های جدید علم اطالعات، توسط  درصد(. نظریه 4/5انسانی ) درصد(، و علوم 3/19درصد(، علوم )

دهنده افزایش میزان  های تحقیقات قبلی، نشان نویسنده، مطرح شده است. نتایج حاصل در مقایسه با یافته

 استفاده از نظریه بود. 

که در آن استفاده از نظریه و توسعه آن در  ( تحلیل محتوایی انجام دادند2006) 3کیم و یونگ

ها از سه نشانگر بررسی شده بود. آن 2003- 1984های  مجله طی سال 4مقاله نشریه منتشر شده در  1661

درصد  است. هر چند  4/41ها  استفاده کردند و دریافتند که کاربرد نظریه در مقاله« نظریه»و « قانون»، «مدل»

                                                 
1. Julien 
2.Julien & Duggan 
3. Kim & Jeong 
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المللی منتشر شده بین  های بین ویژه در مجله اند که ایجاد نظریه، به ر نشان کرده( خاط2006کیم و یونگ )

 کاهش داشته است. 2003 -1999های  سال

شود که  تاکنون در ایران پژوهشی که  های پژوهش مشخص می با بررسی مبانی نظری و پیشینه

با نظریه پرداخته باشد، انجام  طور خاص به تحلیل محتوای نشریات تخصصی با توجه به مفاهیم مرتبط به

( به تحلیل محتوای نشریات 1387؛ حری، 1389عنوان مثال: سلک و بزرگی،  هایی )به نگرفته است. پژوهش

اند. از طرفی بسیاری از تحلیل محتواها و  اند اما به نظریه توجه جدی نکرده تخصصی پرداخته -علمی

ترین موضوعات  اند که بیش رشته در ایران، نشان دادههای صورت گرفته روی متون مربوط به  سنجی کتاب

که برای رشد و بلوغ  های بازیابی است. در صورتی مورد عالقه پژوهشگران رشته، مربوط به فناوری و نظام

تر به یک موضوع و  یک رشته توجه به هر دو موضوع مرزهای علم و مبانی نظری مهم است و توجه بیش

باعث رشد نامتقارن رشته خواهد شد. هدف این پژوهش، بررسی میزان استفاده تر پرداختن به دیگری،  کم

پژوهشی  -های فصلنامه علمی شوند، در مقاله همین منظور استفاده می ها و سایر مفاهیم مرتبط که به از نظریه

ر یک بازه ها و د که جدیدترین مقالهدلیل این باشد. به می 93تا  89های  رسانی طی سال کتابداری و اطالع

 ساله بررسی شوند تا روند میزان استفاده از نظریه مشخص شود. 5زمانی 

 

 ها پرسش

، چقدر 93-89های  رسانی طی سال های فصلنامه کتابداری و اطالع میزان استفاده از نظریه در مقاله .1

 است؟

 اند، کدامند؟ رفتهکار  به 93-89های  رسانی، طی سال هایی که در فصلنامه کتابداری و اطالع نظریه .2

 اند؟ های موضوعی بوده های مذکور کدام حوزه کار رفته در مقاله های به منشأ نظریه .3

 ، روند میزان استفاده از نظریه در نشریه مورد پژوهش چگونه است؟93-89های  طی سال .4

 هستند یا پژوهشی؟ 1تر مروری اند بیش هایی که از واژه نظریه استفاده کرده مقاله .5

 

 روش 

روش این پژوهش تحلیل محتوا است.ابزار گردآوری اطالعات کدنامه بوده است. برای سنجش 

                                                 
های مفهومی  های ایرانی مقاله طور معمول مجله های ایرانی متفاوت است. به های غربی با مجله . مقاله مروری از نظر مجله1

(conceptualرا مروری تلقی می )  .ین مقاله مقصود هر دو نوع مقالت مفهومی و مروری )در معنای غربی آن( بوده در اکنند

 است.
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روایی ابزار، کدنامه در اختیار محققان و متخصصان مرتبط با حوزه پژوهش قرار گرفت. جامعه پژوهش 

سال بود که   5مدت  ، به89-93رسانی، در بازه زمانی سال  های فصلنامه کتابداری و اطالع حاضر، تمام مقاله

گیری و  دلیل عدم وجود نمونه ها به وتحلیل داده  مقاله بود. برای تجزیه 212تعداد کل این مقاالت 

عنوان  به« واژه»های نشریه موردنظر، از آمار توصیفی استفاده شد. در این پژوهش  سرشماری همه مقاله

ای در هر مقاله  ذکر است که هر نظریه م بهعنوان واحد تحلیل در نظر گرفته شد. الز به« مقاله»واحد ثبت و 

بار شمارش گردید. کدنامه شامل نشانگرهای زیر بود: نظریه، مدل، الگو، قانون، اصل، گرایی،  تنها یک

های یافت شده، با توجه به حوزه  ای(. منشاء نظریه دیدگاه، پارادایم، تئوری و گراندد تئوری )نظریه زمینه

های مختلف ممکن است استفاده  که از یک نظریه در حوزهآمد. با توجه به ایندست  پرداز به کاری نظریه

شده باشد، حوزه موضوعی مقاله قابل استناد نبود و دانش محققان هم در همه موضوعات برای تعیین منشأ 

سید ر تر می تر و عملیاتی نظر صحیح کافی نبود و اینترنت هم کمکی نکرد، لذا تنها راه باقی مانده که به

 پرداز بود. های نظریه تشخیص از طریق حوزه کاری و دامنه پژوهش

های خاصی است که چه با واژه  تعریف عملیاتی نظریه: منظور از نظریه در این پژوهش، نظریه

ها و مفاهیم مرتبط با نظریه )که در متون علمی معادل یا مرتبط با آن در نظر گرفته  نظریه و چه با واژه

باشد. در  اند، می کار رفته ، به93تا  89های  رسانی، طی سال های فصلنامه کتابداری و اطالع قالهاند( در م شده

ریزی  های رفتار اطالعاتی، الگوهای برنامه صورت صرف ذکر واژه نظریه یا مفاهیم کلی مانند مدل

رار نگرفته است. در ای خاص در شمارش مدنظر ق عنوان نظریه ها و عباراتی مانند آن،  به راهبردی و واژه

صرف آوردن نام یک نظریه خاص در مقاله چه در مورد آن توضیحاتی ذکر شده باشد و  پژوهش حاضر به

ای خاص در نظر گرفته شده است و  عنوان نظریه یا تنها به اسم نظریه اکتفا شده باشد، در هر دو صورت به

 شمارش گردید.

 

 ها و بحث یافته

چقدر  93-89های  رسانی، طی سال های فصلنامه کتابداری و اطالع در مقالهمیزان استفاده از نظریه  .1

 است؟

-89های  رسانی، طی سال مقاله فصلنامه کتابداری و اطالع 212مقاله از  138ها نشان داد که در  یافته

ته کار رف ها به های خاص در این مقاله بار نظریه 371کار رفته است. در مجموع  های خاص به ، نظریه93

نظریه را  68/2طور متوسط  اند، به کار برده هایی که نظریه را به است. که بدین ترتیب، در هر یک از مقاله

 نظریه است.  7/1ها،  اند و میزان متوسط استفاده از نظریه در کل مقاله کار برده به
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، تألیفی بودند 1389-1393های  های فصلنامه کتابداری در طی سال ها نشان داد که تمامی مقاله یافته

تر عدم تمایل مجالت علمی  رسد بیش نظر می ای که ترجمه شده باشد یافت نشد. دلیل این امر به و مقاله

ها، چکیده و متن نظریه را  هایی که در عنوان مقاله های ترجمه باشد. تعداد مقاله پژوهشی به چاپ مقاله

 مقاله است. 138و  38، 24ترتیب  اند، به کار برده به

( که میزان استفاده از نظریه را 2001کچنی ) گرو و مک ها نشان داد که نسبت به پژوهش پتی یافته

اند،  درصد گزارش کرده 4/41( که میزان استفاده از نظریه را 2006درصد و پژوهش کیم و یونگ ) 1/34

کار  وهش مشابه، نظریه را بهتر از دو پژ درصد استفاده از نظریه، بیش 65رسانی با  فصلنامه کتابداری و اطالع

و « قانون»، «مدل»(، تنها سه واژه 2006برده است. با توجه به اینکه نشانگرهای پژوهش کیم و یونگ )

بود، شاید یکی از دالیل این اختالف میزان کاربرد نظریه در پژوهش حاضر و پژوهش کیم و « نظریه»

تری از نشانگرها  وهش حاضر از طیف گستردهگونه توضیح داد که در پژ ( را بتوان این2006یونگ )

( استفاده شده است. ولی 2006ای و...( نسبت به پژوهش کیم و یونگ ) )مانند اصل، فرانظریه، نظریه زمینه

 (، از نشانگرهای مشابهی استفاده شده است.2001گرو و مک کچنی ) در پژوهش پتی

توان گذشت زمان و توجه تدریجی  یهای مشابه را م از دالیل دیگر تفاوت نتیجه با پژوهش

هایشان، و احساس نیاز به ضرورت تدوین مبانی نظری  پژوهشگران به اهمیت و فایده نظریه در پژوهش

 شناسی برشمرد.  رشته علم اطالعات و دانش

( و 1996(، جولین )1990واکاری ) (، یارولین و 1987در مقایسه با تحقیقات فیهن و همکارانش )

تر از  شوند و میزان استفاده از نظریه را کم تر می های قبل ( که مربوط به زمانه2000ان )جولین و دوگ

اند، این نکته را باید مدنظر داشت که در طی زمان، خصوصاً در اواخر قرن  پژوهش حاضر گزارش کرده

ان و هایی شکل گرفت که پس از گذشت زم هایی جدید مطرح شدند و یا نطفه نظریه میالدی نظریه 20

تدریج در بین متخصصان  ها به تدریج به نظریه تبدیل شدند. که این نظریه تر به انجام آزمون و مطالعات بیش

اند. ممکن است  کار برده هایشان به شناسی شناخته شده و پژوهشگران آنها را پژوهش علم اطالعات و دانش

ه شده نبودند و یا شاید حتی هنوز مطرح خوبی امروز شناخت های مشابه، به ها در زمان پژوهش این نظریه

تر  توان گفت در گذشته پژوهشگران بیش طورکلی می کار گرفته شوند. به ها به نشده بودند، که در پژوهش

 اند. تر به ضرورت تدوین مبانی نظری در حوزه ما توجه داشته گرایی و کم به عمل

کار رفتن نظریه در فصلنامه کتابداری و  شاید بتوان از دالیل دیگر باال بودن میزان به        

رسانی این  ها در فصلنامه کتابداری و اطالع رسانی این را برشمرد که یکی از شرایط پذیرش مقاله اطالع
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دهد. یعنی  اند، را در اولویت نشر قرار می تری داشته نحوی به نظریه توجه بیش هایی که به است که  مقاله

 .1دهد ها نشان می مقالهگونه  تری به این توجه بیش

 اند، کدامند؟  کار رفته به 93-89های  رسانی، طی سال هایی که در فصلنامه کتابداری و اطالع نظریه .2

( 2(، )1نظریه مطرح شده(، در جداول ) 20ها )از هر حوزه  کار رفته در مقاله های به برخی از نظریه

 ها، آمده است.  های منشأ نظریه ( به تفکیک حوزه3و )

 رسانی،  های فصلنامه کتابداری و اطالع کار رفته در مقاله های به . برخی از نظریه۱جدول 

 از حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی 93-89های  طی سال
 علوم انسانی و علوم اجتماعی

 مدل سروکوال

 نظریه اشاعه نوآوری راجرز

 نظریه یادگیری شناختی

 نظریه پایان تاریخ

 نظریه مبادله

 نظریه عمل منطقی

 کارکردگرایی ساختاری

 مدل سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

 نظریه هنجاری رفتار استنادی

 مدل رفتاری تریاندس

 مدل سرمایه اجتماعی اینکپن و تسانگ

 نظریه عدالت

 نظریه خودکارآمدی

 مدل برایسون

 نظریه یادگیری اجتماعی

 مدل انتقال دانش دیکسون

 نظریه کولمن

 زتومکانظریه 

 دیدگاه گیدنز

 مدل تحلیل شکاف

 

 رسانی،  های فصلنامه کتابداری و اطالع کار رفته در مقاله های به . برخی از نظریه۲جدول 

 از حوزه علوم پایه و مهندسی 93-89های  طی سال
 علوم پایه و مهندسی

 نظریه پذیرش فناوری دیویس

 مدل کاپالن مایر

 مدل موریس

 هایزنبرگاصل عدم قطعیت 

 نظریه ریاضی ارتباطات )اطالعات(

 نظریه کوانتومی اطالعات

 نظریه موجی نور

 «زیف»اصل کمترین تالش 

 هانظریه گراف

 نظریه میدان   

 نظریه آشوب

 ها نظریه بازی

 ها نظریه گراف

مدل ارتباطی شانون و ویور نظریه 

 ها گروه

 ای تی.سی.پی/آی.پی مدل چهار الیه

 نظریه فراکتال

 سیمون مدل

 نظریه اطالعات کوانتومی

 مدل فضای برداری

 

 

 

 

                                                 
1.http://aqlibrary.ir 
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 رسانی،  های فصلنامه کتابداری و اطالع کار رفته در مقاله های به . برخی از نظریه3جدول 

 شناسی از حوزه علم اطالعات و دانش 93-89های  طی سال

 شناسی علم اطالعات و دانش

 مدل الیب کوال

موجودیت  -الگوی مفهومی رابطه

های کتابشناختی  مستندات در پیشینه

 )فراد(

های  الگوی ملزومات کارکردی پیشینه

 کتابشناختی )اف آر بی آر(

الگوی ملزومات کارکردی برای 

 های مستند موضوعی )فراساد( داده

 مدل بریتانیایی توسعه کتابخانه مدارس

 یابی گزینشی بیتس مدل اطالع

 الگوی کولثاو

 نظریه معنابخشی دروین

 یه معناشناختی اطالعاتنظر

 الگوی ویلسن

 الگوی مارچیونینی

 ای ملون  نظریه اضطراب کتابخانه

 الگوی تایلور   

 الگوی بلکین

 ای    نظریه کتابخانه دانشکده

 الگوی آلیس

مدل سنجش آمادگی تجارت 

های دانشگاهی  الکترونیک کتابخانه

 ایران

مدل هیوستن برای استفاده اجباری 

 از اطالعات

ای جدید جستجوی  مرحله 5الگوی 

اینترنتی برای دانشجویان تحصیالت 

 تکمیلی دانشگاه شهید چمران

الگوی تبلیغ کالمی مراجعان 

کتابخانه مرکزی آستان قدس 

 رضوی

 اند؟ های موضوعی بوده های مذکور کدام حوزه کار رفته در مقاله های به منشأ نظریه .3

مدل ارائه شده آن،با توجه به معیارهای  28نظریه یافت شد که برای  285در پژوهش حاضر، 

حوزه علمی علوم انسانی  3نظریه یافت شده دیگر در  257دست نیامد.  پژوهش منشأ مشخصی برای آنها به

نظریه یافت  143بندی گردید. منشأ  شناسی و علوم پایه و مهندسی طبقه و اجتماعی، علم اطالعات و دانش

نظریه از حوزه علم  52نظریه از حوزه علوم پایه و مهندسی و  62شده، حوزه علوم انسانی و اجتماعی، 

شناسی، نسبت به  های علم اطالعات و دانش شود که تعداد نظریه شناسی است. مشاهده می اطالعات و دانش

ای بودن علم اطالعات و  رشته نتر است. شاید بتوان این یافته را با موضوع میا دو حوزه دیگر کم

 شناسی توجیه کرد.  دانش

های روشن زیادی در  گوید: ما نظریه ( همسو است که می1998این یافته با این گفته یورلند )

رسانی نیستند  های علم اطالع شناسی و مدیریت، نظریه شناسی، جامعههای روان رسانی نداریم. نظریه اطالع

(نیز بر این باور است که رشته ما، 2003) 1شوند. باتلر کار بسته می ه در این علم بههایی هستند ک بلکه نظریه

شناسی و میزبان  شناسی، جامعهشناسی، مدیریت، روان های علوم ارتباطی، زبان واردکننده نظریه از حوزه

 هاست. بسیاری از رشته

 ژوهش چگونه است؟، روند میزان استفاده از نظریه در نشریه مورد پ93-89های  طی سال .4

                                                 
1. Butler 
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تقریباً یکسان  90-89های  ( آمده است، میزان استفاده از نظریه، در سال1طور که در نمودار ) همان

روند کاهشی بوده است  93و  92روندی افزایشی داشته است و در سال  91بوده است، پس از آن در سال 

بوده است  93ی منتشر شده طی سالها ، کاهش تعداد مقاله93که شاید یک از دالیل این کاهش در سال 

 کاهش یافته است. 89-91های  پیاپی آن، نسبت به سال 4های هر  که تعداد مقاله

هایی در دو مقاله که تنها حاوی اسامی تعداد  ، وجود جدول یا جدول1392و  1391های  در سال

آن شماره آن سال از فصلنامه  زیادی نظریه یا مدل هستند، فراوانی استفاده آن مقاله از نظریه و در مجموع

؛ اورعی، چشمه 1391اند )حسینی، فتاحی و دیانی،  رسانی را تحت تأثیر قرار داده کتابداری و اطالع

 (.1392سهرابی، صناعی و اورعی، 

 
 93-89های  رسانی طی سال های فصلنامه کتابداری و اطالع . روند استفاده از نظریه در مقاله۱نمودار 

تحت تأثیر دو مقاله )حسینی، فتاحی و  92و  91های  تر اشاره شد نتایج سال پیشطور که  همان

 ( بوده است.1392؛ اورعی، چشمه سهرابی، صناعی و اورعی، 1391دیانی، 

 تر مروری هستند یا پژوهشی؟ اند بیش هایی که از واژه نظریه استفاده کرده مقاله .5

 46درصد و از  60مقاله یعنی  99له پژوهشی، مقا 166( آمده است، از 4طور که در جدول ) همان

های مروری  اند. بنابراین اگرچه تعداد مقاله کار برده درصد، نظریه را به 85مقاله یعنی  39مقاله مروری 

های مروری، نسبت به  تر است اما نسبت میزان استفاده از نظریه در مقاله های پژوهشی کم نسبت به مقاله

 ر است. ت های پژوهشی بیش مقاله
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رسانی به تفکیک سال و متوسط  های پژوهشی و مروری فصلنامه کتابداری و اطالع . تعداد مقاله۴جدول 

 کار رفته در آنها های به تعداد نظریه
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1389 35 13 15 10 48 58 20/1 

1390 32 14 21 13 46 56 22/1 

1391 39 9 26 7 48 122 54/2 

1392 37 6 22 6 43 102 37/2 

1393 23 4 15 3 27 33 22/1 

 7/1 371 212 39 99 46 166 جمع کل 

 

 نتیجه 
( که میزان استفاده از 2001کچنی ) گرو و مک پژوهش حاضر نشان داد که نسبت به پژوهش پتی

درصد گزارش  4/41( که میزان استفاده از نظریه را 2006درصد و پژوهش کیم و یونگ ) 1/34نظریه را 

های مشابه،  شتر از پژوه درصد استفاده از نظریه، بیش 65رسانی با  اند، فصلنامه کتابداری و اطالع کرده

کار برده است. در پژوهش حاضر، بسیاری از الگوهایی که برای نخستین بار مطرح شده بود نیز  نظریه را به

های مشابه در نظر بگیریم،  که پژوهش حاضر را در راستای هدف پژوهش مورد شمارش قرار گرفت. زمانی

های محققان علم اطالعات و  پژوهش توان گفت در مجموع سیر توجه به نظریه و استفاده از آن در می

 شناسی، در طی زمان، افزایش یافته است.  دانش

ضرورت  میالدی، توجه متخصصان و پژوهشگران رشته، به 20رسد نسبت به اواخر قرن   نظر می به

های جدیدتر که بهتر گویای  ها و تالش برای نوآوری و ایجاد نظریه تدوین مبانی نظری و استفاده از نظریه

تنهایی کافی نیست و هنوز  شناسی باشند افزایش یافته است. اما این به فلسفه رشته علم اطالعات و دانش

هایی که عالوه  تر، تکامل یا جایگزینی هستند. نظریه ها نیازمند آزمون بیش ها و حتی نظریه بسیاری از مدل

گر  هایی که هدایت ند. نظریهتر رشته بیانجام ای محکم برای رشته، به شناخت بیش بر تکوین فلسفه

 های عملی رشته، نیز تأثیرگذار بوده و باعث پیشرفت رشته گردند. های رشته باشند و بر جنبه پژوهش
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تر با محوریت مبانی نظری و فلسفه رشته، توجه  هایی بیش ها و برگزاری همایش انجام پژوهش

هایی که به نحوی نظریه را مورد توجه قرار  الههای رشته به مق های مجله تر پژوهشگران و داوران مقاله بیش

نظران ممکن است باعث ایجاد نظریه  اند، انجام مطالعات تاریخی و مروری که به اعتقاد برخی صاحب داده

پردازی در رشته، برای  تر به تفکر انتقادی و افزایش روحیه خالقیت و نظریه در رشته شوند، توجه بیش

لمی رشته ضروری است. در راستای این مهم، باید مدرسان و پژوهشگران علم ارتقای جایگاه اجتماعی و ع

شناسی، تصویری دقیق از ماهیت، تاریخ و فلسفه و مبانی نظری رشته داشته، انگیزه و  اطالعات و دانش

 توانایی انتقال آن را به دانشجویان و خوانندگان نیز داشته باشند.

 

 کتابنامه
ارائه مدل سنجش آمادگی تجارت (. »1392، مظفر؛ صنایعی، علی؛ اورعی، عطیه )اورعی، نرگس؛ چشمه سهرابی

ها،  رسانی، فصلنامه سازمان کتابخانه فصلنامه کتابداری و اطالع«. های دانشگاهی ایران الکترونیکی کتابخانه
 .78-50(. 62) 2. ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی موزه

تهران: کتابخانه ملی جمهوری  -. ترجمه هوشنگ ابرامی.ری علم کتابداریهای نظ جنبه(. 1382باتلر، پی یرس )
 اسالمی ایران.

. تهران: کتابخانه ملی رسانی )گزیده مقاالت( مبانی، تاریخچه و فلسفه علم اطالع(. 1381آبادی، علیرضا ) بهمن
 جمهوری اسالمی ایران.

رسانی ایران از آغاز  ی رشته کتابداری و اطالع(. بررسی گرایش موضوعی آثار علمی و پژوهش1378حری، عباس )
ای: کـاربرد و توسعه: مجموعـه مقـاالت همایش کاربرد و توسعه  های رایانـه در فهرست. 1377تا پایان سال 

 .25-5. 1378آبـان  28و  27هـای ایـران،  ای در کتابخانه های رایانه فهرست
هـا و مقـاالت فارسـی در رشـته کتابداری و  نامـه (. مطالعه میـزان همبـستگی موضـوعی پایـان1381حری، عباس )
 .43-72 .32( 1، )شناسی و علوم تربیتی مجله روانرسانی ایران،  اطالع

ری در سازی معادله ساختا کاربرد مدل(. »1391اهلل؛ دیانی، محمدحسین ) حسینی، سید مهدی؛ فتاحی، رحمت
رسانی، فصلنامه  فصلنامه کتابداری و اطالع«. ها رسانی: ساخت و آزمون نظریه های کتابداری و اطالع پژوهش

 .62-33(. 57)1. ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی ها، موزه سازمان کتابخانه
 تهران: رشد. -.مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی(. 1380دالور، علی )

 . تهران: کتابدار.رسانی فلسفه کتابداری و اطالع(. 1386رهادوست، فاطمه )
. شناسی اطالع«.  ای مبتال به فقر نظری؛ پیامدها و پیشنهادهایی برای بهبود کتابداری، حرفه(. »1385ریسمانباف، امیر )

 .32-5(. 14و  13) 4و  2
 قاله. بازیابی شده از:(. شرایط پذیرش م1394رسانی ) فصلنامه کتابداری و اطالع

http://aqlibrary.ir/Old/index.php?module=ContentExpress&func=display&ceid=275 
کتابداری و »شده در دو نشریه فصلنامه  (. تحلیل محتوای مقاالت منتشر1389سلک، محسن؛ بزرگی، اشرف سادات )

شناسی)علوم کتابداری و  فصلنامه دانش. 1386و  1385های  در سال« فصلنامه کتاب»و « رسانی اطالع

http://aqlibrary.ir/Old/index.php?module=ContentExpress&func=display&ceid=275
http://aqlibrary.ir/Old/index.php?module=ContentExpress&func=display&ceid=275
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 .40-25(. 10)3رسانی و فناوری اطالعات(.  اطالع
 علوم اجتماعی. سازی در تحقیقات نظریه(. 1387شومیکر، پامالجی؛ تنکارد، جیمز ویلیام؛ السورا، دومینک ال )

 ای. مشهد: انتشارات کتابخانه رایانه -ترجمه و تألیف محمدحسین دیانی.
. ترجمه فیروزه زارع های رفتار اطالعاتی نظریه(. 1387کچنی، لین. )ای.اف( ) فیشر، کارن؛ اردلز، ساندا؛ مک

 تهران: کتابدار. -فراشبندی و دیگران؛ ویراسته  زاهد بیگدلی.
. ترجمه اسداهلل آزاد. مشهد: موسسه چاپ و انتشارات مبانی فلسفه کتابداری آموزشی(. 1365کرایست، جان. م. )
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