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Abstract 

Introduction: Knowledge organization is one of the oldest and most fundamental topics in 

knowledge and information science. Future study is a general human capacity that enables a 

person to think about the future and examine, model and create future possibilities and show 

them in front of themselves. Success in identifying driving forces, macrotrends and shapers 

of the future and investigating their impact on key factors affecting each future and analyzing 

the feasibility of certain futures with the aim of creating desirable futures are among the goals 

of future research. The future of information science has faced new developments. 

Undoubtedly, the future will be different from what has been customary before. The 

profession of information science must make fundamental and specific changes, otherwise it 

will be abandoned. Futuristic science is a science that opens the view of information science 

to possible future events, challenges and opportunities and makes it possible to reach the 

desired future from the right path. It seems that there is no clear, accurate and correct view 

of the developments, effective forces, challenges, solutions and matters related to the 

knowledge organization. Not having the right knowledge and making decisions based on trial 

and error and different tastes, causes waste of time and money, getting lost, reducing 

efficiency, rework, lack of coherence, getting lost, etc., and causes a lot of losses to this 

important field. The purpose of this research is to future study of knowledge organization 

using the opinions of Iranian experts in this field about the future and related issues. 

Methodology: The type of research is applied with a qualitative approach that has been 

collected by qualitative content analysis, grounded theory and interview tools to obtain the 

opinions of knowledge organization experts. The collected data were analyzed based on 

thematic analysis. After asking questions, the interviews were conducted in a semi-structured 

manner and implemented. The transcripts of the interviews were then read and reviewed 
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several times so that the researcher had sufficient control over the data. In the third stage, the 

data were broken down into semantic units in the form of sentences and paragraphs related 

to the main meaning. Semantic units were reviewed several times and then the appropriate 

concepts of each semantic unit were written. The research population is 20 experts in 

information science and science with a specialized field of knowledge organization who were 

interviewed by phone. 

Findings: The results led to the identification of several factors about the driving forces, 

trends, challenges and strategies affecting knowledge organization. According to experts, the 

influential driving forces in the future of knowledge organization are: knowledge producers, 

knowledge stakeholders, knowledge users, knowledge theorists, education, cooperation of 

information science and computer science experts, etc. Some interviewees see the collection 

of research on knowledge organization as a growing yet diverse trend.  Cataloging and 

classification, taxonomy, traditional topics including reduction items and web-based tools, 

tools and standards for organizing knowledge, semantic web and ontology are expressed as 

incremental items. In the field of knowledge organizing challenges, we can also mention 

factors such as: research problems, manpower, education, data problems, software problems, 

non-compliance with standards. The interviewees also provided a variety of solutions in the 

fields of education, research, manpower, financial resources and technology-related issues. 

Finally, the paradigm model of the research was drawn and the related factors in each 

category were identified. 

Conclusion: Organizing knowledge is a multifaceted, growing and prolific subject in 

knowledge and information science that is struggling with its strengths and weaknesses. Each 

part of the paradigm model interacts with each other and has a positive or negative effect on 

each other. Paying attention to the positive points and eliminating the weak points can help 

in promoting the knowledge organization and knowledge and information science. Education 

is one of the most important driving forces of knowledge organization and is like a double-

edged sword that can act as an effective force if paid attention to. Otherwise it is considered 

a big challenge. Experts in knowledge organization have a good and clear knowledge of the 

issues in this area and have expressed various influential cases. Therefore, it is necessary to 

use collective wisdom and financial and spiritual support to pay more attention to knowledge 

organizing and try to promote strengths and eliminate weaknesses. 

Keywords: knowledge Organization, future study, driving forces, Knowledge and 

information science   
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 چکیده
 . هست   آن   با   مرتبط   مسائل   و   نده ی آ   درباره   حوزه   ن ی ا   ی ران ی ا   ن ی متخصص   نظرات   از   استفاده   با   دانش   ی سازمانده   ی پژوه نده ی آ   ، هدف   : مقدمه 

  مصاحبه  ابزار   و  ی تئور  گراندد  کیفی،  محتوای  تحلیل  روش  با   که  است  یفیک  کردیرو  با   یکاربرد  پژوهش  نوع   :یشناسروش

 ی شناس دانش  و  اطالعات  علم  نیمتخصص  از  نفر  20  زین   پژوهش  جامعه.  است  هدفمند  یریگنمونه  روش.  است  شده  گردآوری

 .شد مصاحبه ها آن با که  هستند دانش یسازمانده یتخصص نهیزم  با

  دانش،  دکنندگانیتول:  از  اندعبارت  دانش  ی سازمانده  ندهیآ  در  رگذاریتأث  شرانیپ  یروهاین   ن،یمتخصص  نظر  به  :هایافته

  در و  رشدروبه روند  را دانش یسازمانده یها پژوهش مجموعه شوندگان مصاحبه یبرخو  دانش  کاربران دانش، اندرکاراندست

  وب،  تحت  یابزارها  و  ی کاهش  موارد  جمله  از  یسنت  مباحث  ،یتاکسونوم  ، یبندرده  و  یس ینو فهرست  .دانندیم  یمتنوع  حالنیع

 نه یزم  در  . است  شده  انیب   یشیافزا   موارد  جمله  از  یشناسیهست  و  ییمعنا   وب   دانش،  یسازمانده  ی استانداردها  و  ابزارها 

 .کرد  اشاره ،...و  آموزش ، یانسان  یرو ین   ،یپژوهش مشکالت مانند ی عوامل به  توان یم ز ین  دانش یسازمانده  یهاچالش

با    ی شناسعلم اطالعات و دانش  در  ش ی زا  یرشد و داراروبه  ، یچندوجه  یموضوعدانش    ی سازمانده  : گیرینتیجه است که 

  بر  و  بوده  تعامل  در  گریکدی  با  یمی پارادا  مدل  یهابخش  از  کدام  هراست.    بانیگر بهمسائل و موارد قوت و ضعف خود دست

 موارد   و  دارند   حوزه   ن یا   مسائل   از  یروشن  و  خوب   شناخت   دانش   یسازمانده  نظران صاحب  .گذارندیم  یمنف  ا ی   مثبت  اثر   گر ی کدی

 یشتریب   تی اهم  ی معنو  و  ی مال  ی هاتی حما  و   ی جمع  خرد  از   ی ریگبهره  با   است   الزم   نی بنابرا.  اندکرده  ان ی ب   را   ی مختلف  رگذاریتأث

 . دیکوش ضعف نقاط  رفع و قوت  نقاط  یارتقا در و داد دانش یسازمانده  به

 ی شناسعلم اطالعات و دانش شران، یپ ی روهاین  ،یپژوهندهیآ دانش، یسازمانده های کلیدی:واژه

 

 ی و اطالع رسان یپژوهشنامه کتابدار

 دسترسی آزاد  https://infosci.um.ac.ir مقاله پژوهشی
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 مقدمه 

 احتماالت  و  شدیندیب ندهیآ درباره تا  کندیم قادر را فرد که است عامی یبشر تیظرف ی پژوهندهیآ
  یزمان   ندهیآ(.  Slaughter, 1996)  دهد نشان خود  مقابل در و کند خلق و یسازمدل  ،یبررس را ندهیآ

 نان یاطم  نبود  ن، یرا به وجود آورد و بنابرا  یممکن است اشکال مختلف  ندهیاست. آ  دهیاست که هنوز فرانرس

  و   روندها کالن  شران،یپ   ی روهاین  یی شناسا  در  ی ابی کام  (.Platform, 2014)   دارد  وجود  آن  در

 وقوع   یسنجامکان  لیتحل  و  ندهیآ  هر  بر  مؤثر  یدیکل  عوامل  بر  هاآن   ریتأث   یبررس  و  ندهیآ  یهادهندهشکل

  ،یناظم  ،یی)خزا  روند یبه شمار م  یپژوه ندهیمطلوب، از اهداف آ  یهاندهیخاص با هدف خلق آ  یهاندهیآ

  دانش  ی سازمانده  مرتبط  مسائل  درباره  نیمتخصص  نظرات  اخذ(.  21،  1394  ،یکاشان   زاده،یعل  ،یدریح

 ی ها تحوالت و چالش  روها،یاز ن  یاانهیگراواقع  دید  و  ساخته  کمرنگ  را  آن  غبارآلود  یفضا  و  شبهات  زین

م  نیا ارائه    و  اطالعات   علم  در  ی پژوهندهیآ  مضمون  با  یپژوهش  کار  کشور،  داخل  در.  کندیعرصه 

 مواجه   نو  ی تحوالت  با   یشناس دانش  و  اطالعات   علم  نده یآ.  است  نشده   انجام  د، ی با  که  طورآن  یشناسدانش

  و   اطالعات  علم  حرفه.  بود  خواهد  متفاوت  است،  بوده  مرسوم  پیشتر  آنچه   با  ندهیآ  شکبی.  است  شده

  علم .  شد  خواهد  گذاشته  کنار  وگرنه  بزند  یمشخص  و   یاساس  یهایدگرگون  به  دست  د یبا  یشناسدانش

  یهافرصت  و  ها چالش  دادها،یرو  به  نسبت  را  یشناس دانش  و  اطالعات  علم  دی د  که  است  یعلم  ،ی پژوهندهیآ

 همه   از.  برسد  مطلوب  ندهیآ  به  درست  یریمس  از  سازدیم  فراهم   را  امکان  نیا  و   کندیم  باز  ندهیآ  یاحتمال

. علم  بود  خواهد  مؤثر  آن  یبقا  و  دوام  یبرا  زین  حوزه  نیا  ندهیآ  مورد  در  پژوهش  و  ییشناسا  نکهیا  ترمهم

 ق یو دق   یپژوهش علم   یهاو روش  یبر اصول، مبان  نگرندهیآ  یزیرمطالعات برنامه  یزیریبا پ   ی پژوهندهیآ

  پس  دوران  به  عمدهطور  به   که  است  یادهی پد یپژوهندهیآ  (.Godet, 2006)  سازدیم  ریپذامر را امکان   نیا

. در است  قیعم  یهاشهیر  یدارا  یاجتماع   یهادهیپد  بیشتر   همچون  اما  گردد،یم  باز  دوم  یجهان  جنگ  از

 ینگارندهیآ  به(  1396)  ی کوکب  و  یدریح  ، ییگرا:  میپردازیم   شدهانجام  یهاپژوهش  از  نمونه  چند  به  نجایا

( به روند  1397)  یرسول  و   پوریزدی  ، یحافظ   پوریعل.  پرداختند  رانیا  یشناس دانش  و   اطالعات   علم   آموزش

کتابخانه  یهاپژوهش   ییشناسا  به (  1397)  یکوکب  و  یدریح  ،یی گراپرداختند.    یتالیجید  ی هاحوزه 

  ،ی ائیمنصورک.  پرداختند  رانیا  ی شناسدانش  و   اطالعات   علم   آموزش  ندهیآ  بر   رگذاریتأث  شرانیپ   یروهاین

 دات یتول  اشاعه  ندهیآ  تیوضع  مطالعه  به  خود  پژوهش  در(  1398)  یل یسه  و  فرد  نینوش  ،یجیالحوا  باب

  یرانیا  متخصصان  دگاهید  از  یاجتماع   یهاشبکه  در  یشناسدانش  و  اطالعات  علم  پژوهشگران  یعلم

علم    نده یمطالعات مربوط به آ  یبه بررس  خود  پژوهش   در(  1401)  قانع  و   عصاره  نژاد، یقناد.  پرداختند

 ی و طاهر  یعاصم  ،یشعبان  ،یچشمه سهراب  ا،یو جهان پرداختند. اسدن  رانیدر ا  یشناساطالعات و دانش

شناسا1399)دمنه   به  آ  یی(  بر  مؤثر  متن  یابیباز   یهاسامانه  ندهیعوامل  در   یاطالعات  پرداختند. 
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ن  یهاپژوهش از کشور  به بررس2017)  1اوهلل   و   خسرو  ، اوهلل  زیخارج  فعل  ی(  آو چشم  ی روند   نده یانداز 

 موضوعات   یبررس  به(  2018)  2بوتان  و  آدا  ،ویسنپرداختند.    تالیجیدر عصر د  هایکتابشناس  یبندرده

( 2019)  3نزیهاوک.  پرداختند  یابر  انشیرا  حوزه  نده یآ  یپژوهش  یرهایمس  و  ها روش  ها، چارچوب   ،یپژوهش

  ندهیآ در آنان مراجعه  مورد یهاکتابخانه راتییتغ رامونیپ   کایآمر یهاکتابخانه کاربران نظرات یبررس به

.  پرداخت  آن   یهارشاخهیز  و   یرساناطالع  و  یکتابدار  علوم  ی پژوه ندهیآ  به(  1202)  4نیتاسک.  پرداخت

پژوهش  کی  هر  دهد،می  نشان  هانه یشیپ   مرور ارزاز  به  و    یپژوه ندهیآ  یابیها  اطالعات  علم  حوزه 

  ن، یشیپ   یهاپژوهش  شتریب  در  همچنیناند.  رشته پرداخته   نیا  یموضوع   یاز قلمروها  یک ی  ای   یشناسدانش

 نظر   به  آنکه  حال .  است  شده   ده ید  ی شناسدانش  و   اطالعات  علم   از  یبخش  عنوانبه  دانش   ی سازمانده

 به   که  یپژوهش  نیچن  انجام  ،یالمللنی ب  و  یمل  سطح  در  موضوع  نیا  تیاهم  و   قدمت  به  توجه  با  رسدیم

حاضر از نظر موضوع و    پژوهش.  است  یضرور  بنگرد،   مستقل  یتیهو  صورتبه  دانش  یسازمانده   مقوله

با ابزار مصاحبه پرداخته باشد،    دانش ی سازمانده  یپژوه ندهیآکه به    یپژوهش  نیدارد. همچن  یابزار نوآور

  رسد یم   نظر  به.  سازدیم   انینماپژوهش را    نیا  شیازپ شیعوامل لزوم انجام ب نیا  ی. تمامدی مشاهده نگرد

  یسازمانده   با  مرتبط  موارد  و   هاحلراه  ها،چالش  مؤثر،  یروهاین  تحوالت،  از  یدرست  و  قیدق  شفاف،   دید

 ق ی سال  و  وخطاآزمون   اساس  بر  یر یگمیتصم  و  درست  و  حیصح  شناخت  نداشتن.  ندارد  وجود  دانش

 راهه یب  انسجام،  نداشتن  ،یکاردوباره  ،ییکارا  کاهش  رفتن،  راههیب  نه،ی هز  و  وقت  اتالف  موجب  مختلف،

 ن یمتخصص  با   مصاحبه  با.  کندیم  وارد  مهم   حوزه  نیا  به  را  ی ادیز  یهاانی ز  و  ضرر  و   شودیم...    و  رفتن

  شد،   ان یب  آنچه  به  توجه  با .  شود  داده   پاسخ   یی هادغدغه  نیچن  به  ده ی گرد  ی سع  دانش   ی سازمانده

 : از اندعبارت پژوهش   یهاپرسش

 ؟ اندکدام نیمتخصص نظر از دانش یسازمانده  ندهیآ بر رگذاریتأث شرانیپ  یروهاین (1

 است؟ چگونه  نیمتخصص نظر از دانش  یسازمانده  یهاپژوهش نده یآ روند (2

 ؟اندکدام نیمتخصص نظر از دانش  یسازمانده  ی هاچالش (3

 ؟اندکدام نیمتخصص نظر از دانش  ی سازمانده مشکالت  بر غلبه یراهکارها (4

 اند؟ کدام نیمتخصص نظر از دانش ی سازمانده یپژوهش یخألها (5

 باال چگونه است؟ یهاپژوهش با توجه به پرسش یمیمدل پارادا (6
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 پژوهش  یشناسروش

  گراندد  و  یفیک  یمحتوا  لیتحل  ی هاروش  از  که  است  یفیک  کردیرو   با  یکاربرد  نوع  از  حاضر  پژوهش

  یهاداده.  است  شده  استفاده  دانش  یسازمانده  نیمتخصص  نظرات  اخذ  یبرا  یتلفن  مصاحبه  ابزار  با  و  یتئور

 صورت به  هامصاحبه  ها، پرسش  طرح  از  پس.  شدند  لیتحل  یموضوع   لیوتحلهیتجز  ی مبنا  بر  شده ی گردآور

 ی طور به  شدند   مرور  و  خوانده  بار  نیچند   هامصاحبه  متن  سپس  .شد  یساز ادهیپ   و  انجام  افتهیساختار  مهین

 جمالت  قالب  در   ییمعنا  یواحدها  به  ها داده  سوم  مرحله  در.  کند  دای پ   یکاف   تسلط  ها داده  در  پژوهشگر  که

  سپس  و  مرور  بار  نیچند  زین  ییمعنا  یواحدها.  شدند  شکسته  یاصل  یمعنا  با  مرتبط  یهاپاراگراف  و

  و  اطالعات   علم   نیمتخصص  از  نفر  20  ز ین  پژوهش   جامعه.  شدند  نوشته  یی معنا  واحد   هر   مناسب   م یمفاه

 در .  شد  مصاحبه  یتلفن  صورتبه  هاآن  با   که  هستند  دانش  ی سازمانده  یتخصص  نهیزم  با  یشناسدانش

  ــا ی  اعتبــار.  شدند  مشخص  دسته  هر  در  مرتبط  عوامل  و  میترس  پژوهش  یمیپارادا  مدل  زین  تینها

  بـا  یطوالن  و  ـقیعم  تعامـل  و  محقـق  ینـیخودبازب  شیوه  از  یریگبهره  بــا  پژوهــش  ــنیا  ی ــیای پا

  ،یآورجمع   مراحـل  تمـام  در  پژوهـش  ـنیا  لگـریتحل  کـه  صـورت  ـنیا  بـه  اسـت؛  شـده  فراهـم  موضـوع

 صــورت به  هــا داده  خصــوص  در  را  الزم  یهــاینیبازب  دائــم  طــوربه  هــا داده  یبندطبقه  و  یکدگـذار

 از   آمده   دسـت  به  ـج ینتا  کـه  نمـود  ـان یب  تـوانیم  ب،یترتنیابه.  اسـت  داده   انجـام   ی برگشـت  و   رفــت

 .هستند برخوردار الزم 1اعتمــاد  ــتیقابل از بخش ـنیا

 

 پژوهش   یهاافتهی
 ن یمتخصص نظر از  دانش  یسازمانده ندهیآ  بر رگذاری تأث شرانیپ یروهای ن (1

 :شودیم مشاهده  دانش  ی سازمانده مؤثر شرانیپ   یروهاین(  1) جدول در

 
 دانش   یسازمانده  ندهیآ  بر  رگذاریتأث  شرانیپ  یروهاین.  1  جدول

 شده نظرات مطرح نمونه  مقوله  یاصل طبقه

 ی انسان  عوامل

 دانش  دکنندگان یتول

 دانش  اندرکاراندست

 کنندگان دانش( )مصرف دانش  کاربران

  از یمتخصص ن   یرویهم به ن   هاست کتابخانهاول که در    مورد

  عنوان   بهکه قرار است    ی احرفه  رانیهست و هم شامل مد 

 ( 16 کد )  بردارندمجموعه قدم   نیراهبر ا 

 دانش  ی سازمانده پردازان هی نظر

آ  رگذاریتأث  شران یپ  یروین  ابتدا    ی سازمانده  ندهیدر  دانش 

.  کننیمحوزه دارن کار  نی ا  یهستند که تو یپردازان هی نظر

خ ول  ی لیتعدادشون  وقت  نهی ا  تشیواقع  یکمه    ک ی   ی که 

موتور    کیو مثل    زاره یرو م  رشیتأث  واقعاً  سند، ینویم  یمطلب

 
1. trustworthiness 
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 ( 3)کد   مونهیمحرکه م

 ها، دانشگاه  در  یرسم  آموزش)  آموزش

 ی هاسرفصل  شاغل،  کتابداران   آموزش

 ( هاشیهما  و ها کارگاه یبرگزار ،یآموزش

  ی هاسرفصل  متخصص،  کتابداران  یریکارگبه  و  آموزش

  تواند یم  که  ییهادوره  و  نارهایوب   یبرگزار  و  یآموزش

 ( 13  کد )  کند   یمعرف  را  رو شیپ  یهاچالش  و  نده یآ  ی هاافق

 علوم   و  اطالعات  علوم   نیمتخصص  یهمکار

 انه ی را

  وتر یو کامپ  یکار کتابدار  قیتلف  یعنی  ؛یحوزه سازمانده  در

 ( 3)کد  دهی م شونین  رو  خودش  یلیخ بحث  نی ا در

 ی کاربرد یهاپژوهش
ا  یادی ز  ریتأث  یکاربرد  یهاپژوهش خواهند    نی بر  حوزه 

 ( 14گذاشت )کد 

 ی مال منابع
  استخدام   افزارها،نرم  ه یدر ته  ریتأثیب بودجه است که    بحث

 ( 16)کد   ستین ...  و متخصص یروین 

 عوامل

 فناورانه 

 ی اجتماع یهاشبکه

  ی در تاروپود زندگ  هانی و ... . اکنون ا  ستاگرامینیا   بوک،سیف

 ریتأث  21ما در قرن    یاند و بر همه وجوه زندگشده  دهیتن

 ( 1 کد) گذارند یم

 ی فناور  هوشمند،  یفناور)  یفناور

 ی استانداردها  ها، یفناور  توسعه   اطالعات، 

 اطالعات   ی فناور  وند یپ  ن،ینو   ی هایفناور

 ( داده علوم و

  اونقدر .  هست  اطالعات  ی هایفناور  بحث  دوم  مورد

  ها اون  از  شهیم  که  شده  نهیزم  نی ا  در  یادیز   یهاشرفتیپ

 ( 2  کد) کرد استفاده دانش یسازمانده  یبرا

 منابع،   حجم  منابع،  تنوع)  یاطالعات  منابع

 ( منابع بستر

  ن ی ا  و  شه یم  ادیز  ی تصاعد  و  یصعود  صورتبه  منابع  حجم

 ( 8 کد) بود خواهد رگذاریتأث دانش ی سازمانده بر  یلیخ

 دانش  ی سازمانده ی استانداردها و  ابزارها

  داده   به   که  هرچقدر.  یاستانداردساز  و  استاندارد  یهاداده

  استفاده   یاستاندارد  یهاداده  از   و   میبد  ساختار   هامون

  ها ستمیس  و  یکتابشناخت  یرکوردها  نیب   تبادل  امکان  م،یکن

 ( 18 کد)  شهیم ممکن

 یمصنوع هوش

. کنهیم  متحول  رو  کار  داره  حوزه  نیا  یتو  یمصنوع  هوش

  شد یم  فهرست  دیبا   و  شدیم  فهرست  منابع  تکتک  یزمان کی

  ون یلیمکی   ما  مثالً  االن.  شدیم  انجام  روش  یانسان   کار  و

  نجا یا   گه ید.  میکن  آپلود   تا یمتاد  با   م یخواهیم  و   م یدار  مقاله

  مجبور   شما.  میکن  فهرست   رو   ها نی ا  دونه دونه  میتون ینم

  استفاده   تایمتاد  استخراج  یبرا  یمصنوع  هوش  از  یهست

 ( 20 کد ) یکن

 یی معنا وب

  ن ی ا  در.  رهیم  ییمعنا  وب  یسووسمتبه  داره  هاستمیس  همه

  م یدار   شیپ  در  رویطوالن   راه  اما  میکنیم  کار  م یدار  نهیزم

 ( 18 کد)
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 ن یمتخصص نظر  از   دانش یسازمانده یهاپژوهش  نده یآ روند (2

 حال نیدرع   و  رشدروبه  روند  را   دانش  یسازمانده   یهاپژوهش  مجموعه  شوندگانمصاحبه   یبرخ

  یهارمجموعهیز  از  کیکدام  در  ها پژوهش  اینکه  درباره  شوندگانمصاحبه   نیهمچن.  دانندیم   یمتنوع 

 را  ی متفاوت نظرات  زین  نمود   خواهند  ی ط   را  ی نزول  ی روند  ک یکدام  در   و ی صعود  یروند  دانش   ی سازمانده

  مشاهده   موضوع  کیتفک  به  دانش   یسازمانده  یهاپژوهش  روند  ینیبشیپ (  2)  جدول  در.  نمودند  مطرح

 : شودیم

 دانش   یسازمانده  یهاپژوهش   یموضوع  روند.  2  جدول
 موضوعات  روند 

 ی کاهش

  ،یروب یغ  یابزارها   ، یمستندساز  ،یسنت  مباحث  ،ی تاکسونوم  ، یبندرده  و  یسینوفهرست

  ،یسینو دهیچک  پرسشنامه،   با  ی شیمایپ  یهاپژوهش  ،یف یتوص  ی هاپژوهش  ،ینظر  یهاپژوهش

 آر یب آراف ،یکتابشناخت یهاکنترل

 ی شیافزا 

  ها، یشناسیهست  ، ییمعنا  وب   دانش،  یسازمانده  یاستانداردها  و  ابزارها  وب،  تحت  یابزارها

  ، یابر  انشی را  ا،ی اش  نترنتیا  ،یکاومتن  و  یکاوداده  ،(تای دگیب )   میحج  یهاداده  ،یوندیپ  یهاداده

  منابع   ،(یفرهنگ  راث یم  منابع)  شدندینم  یسازمانده  شتریپ  که  یمنابع  یسازمانده  فراداده،

  ی هامدل  ،یفوکسونوم  ،یمصنوع  هوش   ،یعیطب  زبان  پردازش   آزاد،   ی دسترس  ک، یالکترون 

  هوشمند،  پردازش  ،ییمعنا   کردیرو  ، یایدآر  ،یسازهی نما  دانش،   یسازمانده  یهاهینظر   ،یمفهوم

  ، (تا ید  اوپن  نک یل)  هم  به  مرتبط  یهاداده  ،یاجتماع  یهاشبکه  ،یویآرش  یاستانداردها

 ی اب ی اطالع رفتار  ،یتالیجی د ی هاکتابخانه

 ن ی متخصص نظر  از  دانش یسازمانده یهاچالش (3

  در  را  ها آن   توانیم  که  است  شده   ارائه  یمتفاوت   نظرات  زین  دانش  یسازمانده   یهاچالش  نهیزم  در

  دانش  یسازمانده  یهاچالش(  3)  جدول  در.  گنجاند  فناورانه  یهاچالش  و  یانسان   یهاچالش  دسته  دو

 :شودیم  مشاهده
 دانش   یسازمانده  یهاچالش .  3  جدول

  طبقه

 ی اصل
 شده نظرات مطرح نمونه  مقوله 

 عوامل

 ی انسان 

 ی پژوهش مشکالت

  مطالعه،   بدون  یهاپژوهش  انجام)

  دانش،   یسازمانده  بودن  ربازدهید

  ی هاپژوهش  روش  در  تنوع  نبود

  نبودن،   هدفمند   دانش،  یسازمانده

  حرفه،   و   هاپژوهش  ارتباط   فقدان

  حدومرزها،   نبودن  مشخص

  و   یاتیرعملیغ  ی هاپژوهش

زودبازده    یسنجهست؛ مانند علم  یا  ربازدهی کالً حوزه د  یسازمانده

)کد   رنیسراغش م  یهست افراد کمتر  ربازدهید   نکهیا  لیدل. بهستین 

3 ) 
ها بخصوص در  داره. تنوع روش  یشناسواقعاً نقص روش  یسازمانده

 ( 13 کد وجود نداره ) رانیا  یسازمانده یهاپژوهش
)کد    میهست  یموج  ریتأثتحت    شتری. ب ستیما هدفمند ن   یهاپژوهش

11 ) 
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  کردن،  عمل  یارهیجز ،یرکاربردیغ

  و   ینظر  مباحث  ضعف  ،یداریناپا 

  و   نبودن  مدار  یبوم  ،یپردازهی نظر

 ( یدیتقل نگاه  داشتن

ماهر،    یروین   کمبود)  ی انسان   یروین 

  ن، یبازنشسته شدن متخصص  ا یفوت  

  مهارت   ،نداشتن  تسلط بروز نبودن و  

اطالعات،    یفناور  در  نداشتن

افراد    یریگم یتصم توسط 

 (رمتخصصیغ

  از  یکی  عالقمند  و  متخصص  ،یمنطق  تفکر  یدارا  افراد  کمبود

 ( 13)کد   هست حوزه نی ا  یهاچالش
با  گهید   چالش کارآمدتر  ما  آموزش  ماست.  آموزش  بشه.    دی بحث 

  ستندین   یادهیباتجربه و ورز   نیمدرس  م،یبر یکه ما بکار م  ینیمدرس

 ( 11)کد 

  ماهر،   یروین   فقدان)  آموزش

  ی برا  ی آموزش  یهادوره  یبرگزار

  افراد   توسط  آموزش   ،کاربران

 ( د یاسات  نبودن  بروز ،رمتخصصیغ

  از   ی وقت.  است  هادانشگاه  در  دانشجوها  آموزش  نحوه  موردش  نیاول

  دن یم درس ی استادان  را یز  دارند؛ ینییپا  دانش  شن، یم خارج  دانشگاه 

  رو   یسینو فهرست  یمحدود  یتعداد  دی شا  و  ستنین   کار  ریدرگ  که

 ( 20 کد )  ستین   بروز  دانششون هم  حوزه نی ا در  و دادند  انجام 

 ی کارپراکنده

  در  کمتر  هست،  یسازمانده  شی کار   حوزه  که  یکس  اگه  یعنی

  باشه  داشته   ه یقض  اون   یرو  بر   تمرکز  و   بکنه  حرکت  گه ید  ی هاحوزه

 ( 13 کد)

 نبودن   کاربرمدار

  ی هاسال  ما .  ماست  کار   نبودن  کاربرمدار   گذشته  در  چالش   ن یتر بزرگ

  استفاده  یسینو فهرست  قواعد و  میدادیم  انجام  یفن  خدمات  کار  سال

  ی برا  یول  م،یکردیم  استفاده  یبندرده  یهانظام  از  و  میکردیم

  نده یآ  ی برا  چالش   ن ی بزرگتر  باشه  داشته   ادامه   روند  نی ا   اگه .  خودمون

 ( 7 کد ) بشه   درک د یبا   کاربر یازهاین .  ماست

  ی زگیانگیب   و  نفس  به   اعتماد  نبود

 کتابداران 

  هنوز   و  شدینم  داده  کتابدارها  به  جامعه  یسو  از   الزم  یمعنو  و  یماد

 ( 7 کد) نهییپا  یاجتماع شأن   و دستمزدها. شهینم هم

  و  یسازمانده  به  نسبت  مختلف  مقاطع  انی دانشجو  بودن  عالقهیب 

 ( 4 کد...) و ی سیفهرستنو

 ی فناور و انسان ن یب  ارتباط فقدان
  ان یم  دی با  که  هیارتباط  اون  دانش  یسازمانده  حوزه  چالش  نیترمهم

 ( 9  کد)  بشه برقرار   انسان و یفناور

 بودجه 
  کار  تونن ینم  گهید  ها کتابخونه  واقعاً  که  هست  بودجه  کمبود   بحث

 ( 2 کد) بدن  انجام  نهیزم نی ا  در یاساس

 ی متول نداشتن

  نهاد  کی   و   مسئول  ک ی  نبود  کشور  داخل  در  چالش  نی ترمهم  نی بنابرا

  ی کارها  ی مبنا  بر   رو  حوزه   ن یا   ی هایگذاراستیس  یتمام  که   مرتبط

 ( 12 کد) هستش  رهیبگ  عهده بر یپژوهش لیاص
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  ی سازمانده  تهیکم  نشدن   لیتشک

 یمل

  ری سا  با  هاکتابخانه  نیب   در   تیمرجع  عنوانبه  ی مل  کتابخانه

 ( 16  کد)  شودینم  دهی د ی همفکر و کپارچه ی ی هاکتابخانه

 رجامع یغ یکردهایرو

  یسازمانده  حوزه   در  رجامع یغ  ی کردهایرو  همچنان  یبعد  چالش

  بر  و  یآنگلوساکسون   یکردهایرو   همچنان  نکهیا   یعنی  هست؛  دانش

  کار  یمبنا  ن یالت  اتیادب   بر  یمبتن  آثار  و   اطالعات  و  زبان   بر  یمبتن

 ( 5 کد) گرفته   قرار

 ی سپاربرون
  روند  از  هاکتابخانه  نیمسئول  و   رانیمد   نادرست   درک   و  ی سپاربرون

 ( 8 کد) هاکتابخونه در  یسازمانده ندیفرآ بودن   برزمان و کند

 عوامل

 فناورانه 

  محور   وب   ها داده)  یاداده  مشکالت 

  ها داده  نشدن   منتشر  ستند،ین 

  م، یحج  ی هاداده  ، یاشبکه  صورتبه

  ی قبل  یهانهیشیپ  نبودن   سالم 

 ( یکتابشناخت

  کد ) است  یاساس چالش  کی   ن یا  و  ستندین  وب  بر  یمبتن  ما  یهاداده

8 ) 

 م یبکن اشاره   بهش   میتون یم ی المللنی ب   سطح   در   که  ی چالش  ن یترمهم

 ( 12 کد) هستش  یاشبکه صورتبه محتواها شدن  منتشر عدم

 ی افزارنرم  مشکالت

  و  ران یا   در   ی اکتابخانه  یافزارهانرم  یسی کدنو  ستمیس  بودن   یمی قد

  ران ی ا  یاکتابخانه  یافزارهانرم  نیب   اطالعات  تبادل  امکان  نبودن  فراهم

 ( 4 کد)

 استانداردها  نشدن تی رعا
  ها اون  یاستانداردها  دی با  م،یبش  یجهان   یسازمانده  وارد   میخوا یم  اگه

 ( 8 کد ) میکن ت یرعا  هم رو

 ی مصنوع هوش از نکردن   استفاده

  ی هاتیقابل  از  شهیم  که  ییجا  تا  بخوان  هستش  که  یاگهید  چالش

  کد)  کنن  استفاده  یسازمانده  در  یمصنوع  هوش  ای   انهی را  ای   نیماش

15 ) 

  ی هاکتابخانه  امکانات  کمبود

 تال یجید

  تال یجید  کتابخانه   حوزه  در کامل  و  گسترده   طوربه  مینتونست  هنوز   ما

 ( 15 کد ) میبکن  یبزرگ ی کارها

 ی اطالعات  یهامحمل رییتغ

  رییتغ  بحث  دانش  یسازمانده  حوزه  چالش  ن یتر مهم  بنده  دگاهی د  از

  منابع  ی سوبه  یچاپ  و  یسنت   ی هامحمل  از  یاطالعات  ی هامحمل

 ( 19 کد) است   یتالیجید

 

 نیمتخصص   نظر  از دانش یسازمانده  مشکالت  بر غلبه  ی راهکارها (4

  دانش   یسازمانده   مشکالت  بر  غلبه  یبرا  خود  یراهکارها  ارائه  به  شوندگانمصاحبه   بخش،  نیا  در

 ضعف   نقاط  رفع  گرید  عبارتبه  ست؛ی ن  هاچالش  بخش  در  شده  ارائه  یها پاسخ  با  ارتباطیب  که  پرداختند

  یسازمانده   مشکالت  بر  غلبه  یراهکارها(  4)  جدول  در.  شود  مطرح  راهکار  قالب  در  تواندیم  موضوع  کی

 .شودیم  مشاهده  شوندگانمصاحبه دگاه ید از دانش
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 دانش   یسازمانده  مشکالت  بر  غلبه  یراهکارها .  4  جدول
  طبقه

 ی اصل
 شده مطرح نظرات  نمونه  ها مقوله

 عوامل

 یآموزش

  بودن روزآمد

 کتابداران 

رها    را اطالعات    یسازمانده  یسنت  ی فضا  د ینگرش کتابداران است کتابداران با   رییتغ

جستجو   ی اطالعات، موتورها یاب ی و باز رهیذخ  نهیدر زم د یکنند و خود را به دانش جد 

پا چک  یسازهی نما  ،یاطالعات  یهاگاهیو    ی هاکتابخانه  ، یشناسیهست  ،یسینو دهیو 

 ( 19موارد مرتبط مسلح کنند )کد  ری و سا ی اب ی رفتار اطالع  ،یتالیجید

 ی علم یهاانجمن

  افراد  از   متشکل  ی علم  یهاانجمن.  دارند  نهیزم   نی ا  در  ی مهم  نقش   ی علم  یهاانجمن

  ها اون  ی هاحلراه  و   هااون  ب یترک  ن ی بنابرا  بود؛  خواهد   مختلف   یهامیت  در   متخصص

 (. 12 کد)  باشه کننده کمک تونهیم

  و ها کارگاه یبرگزار

 ها شی هما

  ها شی هما  قیطر   از  بده  رخ  تجارب  و  انتقال  در  دی با  یجهان   و  یمل  حرکت   کی   طورنیهم

  به   قوتش  نقطه  و  حوزه  نی ا  بودن   یغن  اصطالحبه  نیا .  یالمللنیب   و  یمل  یهاکارگاه  و

 ( 2 کد) باشه مؤثر  کاربران یازهاین   رفع  در تونهیم که  بشه   میتفه گرانید

  دروس بودن   بروز

 ی سازمانده

کنند و مباحث    ی اساس  یدانش بازنگر  یدر سرفصل دروس سازمانده  د ی با  ها دانشگاه

 ( 19دانش اضافه کنند )کد  یسازمانده ی درس ی هارا به سرفصل برنامه دی جد

  در آموزش

  و هادانشگاه

  و ها کتابخانه

 ی بازآموز یهادوره

  هست   نیا   منظورمون  واقع  در  و  شهیم  مطرح  دانشگاه  با  وند یپ  در  که  ی رسم  آموزش

  در   دروس  سرفصل  در  یاتیعمل  و  ق یدق  صورتبه  دانش   یسازمانده  د یجد   ی هابحث  که

  نیمدرس  و ره یبگ  قرار   دسترس در  و د یتول یکاف  منابع  و ره یبگ  قرار  ارشد و ی کارشناس

  آموزش  و  کردن   سیتدر   بهتر   و  شتریب   چه   هر  یبرا  بکنند  کسب  رو  ی کاف  دانش   هم  اون

 ( 5 کد) حوزه   نی ا دادن

  دروس سی تدر

  همه  در یسازمانده

 مقاطع 

  ی هابرنامه  در  دانش  یسازمانده  درس  گنجاندن  و  هست  آموزش   بحث  اول  درجه  در

 ( 2 کد) ی شناسدانش و اطالعات  علم مختلف مقاطع  یدرس

  توسط  آموزش

 خبره  ن یمدرس
 (11 کد )  نشه داده  یکس هر  به آموزش  و باشن  متخصص که بدن  آموزش د یبا   یافراد

 عوامل

  یروین 

 ی انسان 

 زه یانگ

  یبر  اگه.  استیمه  یکُش  زهیانگ  یبرا  یچ  همه  ما  مملکت  یتو.  ترهمهم  همه  از  زهیانگ

  رو  هاتون زهیانگ  توننیم  راحت  یول  دن ینم  بهتون  یامکانات  چیه  یبکن  خوب  کار   تا  دو

.  گهی د   یهابخش  همه   در  هم   و  ی سازمانده  در   هم.  زنهیم  رو  اول   حرف   زه یانگ.  بکشن

 ( 8 کد) بکنن  کار ن یا  ریدرگ رو  خودشون  واقعاً که ندارند زهیانگ  هابچه

  از زیپره

 ی نگریسطح

 و   میکن  کار  م،یکن  مطرح  زود  میخوا یم  که  یموضوع  هر  و  زیچ  هر.  بودن  عجوالنه

  م،یندار  تخصص  اون  در  که  یموضوع  درباره  کردن  اظهارنظر.  میبزار   یسخنران   اشدرباره

  اون  دی با  ،یموضوع  کی   در  کردن  کار  از  قبل.  میبکن  رو  خودمون  کار  دی با  و  ست ین   جالب

 (.18 کد) میبفهم رو

  یبازارها شناخت 

 د یجد   یکار

  هاتی سا   از  یلیخ  بعد  و   یسینو   فراداده   حوزه  یتو  هست   ی اگسترده  کار   بازار  هی   االن

  طور نیهم .شنینم  ی اب ی باز  خوب   ن ی ا  خاطر به  و  کنن ینم  تی رعا  رو   یسینو فراداده  اصول
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 م یتونیم  هم  نترنتیا  یفضا  در  میکنیم  انی نما   کتابخونه  در  رو  منابع  از  یلیخ  ما  که

 ( 11 کد) مینرفت  وسوسمت نی ا  به  یول. میبد   انجام  رو کار ن یا

  ن یمتخصص  تعامل

  و   اطالعات  علوم

 انه ی را  علوم

  منظورم.  دیرس  یی معنا   ی سازمانده  ی ابزارها  د یتول  در   ی ان یم  یسازوکار  به   د یبا   نظرم   به 

  متخصصان   ز ین   و(  افزارنرم  متخصصان)  یفن  ی هاروش  از  یریگبهره  ،یان یم  سازوکار  از

 (6  کد) است ییمعنا  یسازمانده یابزارها دیتول در دیجد  یروش جادی ا و اطالعات علم

  از   یریگبهره

  بروز   یابزارها

  در   یسازمانده

 ها کتابخانه

 استفاده  و  م یباش  داشته   شناخت   اون   از  ما   برسه،  جامعه   دست   به  نکه یا   از   قبل   یعنی

 ( 7 کد) هاکتابخونه یتو میاریب . میکن

  نگاه   قیتلف

  و   یمحورستمیس

 ی کاربرمحور

  به   رو   نگاهمون  ما  که  نهیا  دانش  یسازمانده  مشکالت  بر  غلبه  یبرا  راهکار  نی بهتر

 یسازمانده  مبحث  یتو  ما  دیدون یم  که  یطور همون.  میبد   رییتغ  دانش  یسازمانده

  در  میخواهیم  اگر.  میداشت  کاربرمدار  نگاه   کی   م،یداشت  مدارستمیس  نگاه  کی   دانش 

 یکاربرمدار   و ی مدارستمیس از  ی قیتلف دی با م یباش  تر موفق دانش  ی سازمانده در  ندهیآ

 ( 9 کد) میباش  داشته هم کنار در رو

 بودن   کتابدار
  د ی با  کارشناسان  و  ن یمعاون   یول  نداره  بیع  نباشن  کتابدار  اگه  هاکتابخونه  یاصل  رانیمد

 ( 8 کد) هست یبرزمان و بر نهیهز کار  یسازمانده  کار بفهمن که  باشن   کتابدار

 ت یخالق

  به   دانش   ی سازمانده  ی برا  موجود   ی ابزارها  از  بتونه  که   م یدار   از ین  یخالق  ی هاآدم  به  ما

 شکل   ن ی ترگسترده  و  ممکن   شکل  ن ی ترعیسر  در  دانش  ن ی ا  که   کنه  استفاده  ی نحو

 ( 1 کد )  باشه بشر  ی واقع مسائل  حل خدمت در ممکن  شکل  نی ترساده و ممکن

 ی ریپذ تیرؤ

  به  رو   اون   د یبا   بلکه  م،یکن  فکر   صرف   یسازمانده  به  فقط   دینبا   دانش  ی سازمانده  در

 یخدمات  یعنی باشد؛ داشته  رو  همگان  یبرا  استفاده  تیقابل  که  مینیبب  جیپک  کی  شکل

 ( 13 کد)  باشه  همگان یبرا تی رؤقابل گوناگون ی هاعرصه در  بتواند  که

 عوامل

 یپژوهش

  مباحث   ارتباط

 ی عمل و ینظر

  که آنچه که کنه  کمک ما  به   که یپل. میبزن  پل عمل به   نظر عرصه  از دی با  تی نها در  ما

 م یکن  تصور  میتون ینم  که  رو  آنچه  و  میکن  یعمل   رو  میکن  تصور  میتون   یم  و  مینیب یم

 ( 1 کد) میکن تصور میبتون  هم رو

  و   صنعت  نیب   ارتباط

 دانشگاه 

  یبرقرار  و  وندیپ  داره،  مشکل  ما  یدانشگاه  حوزه  که  یوقت  خب  مشکالت  بر  غلبه  درباره

 ( 20 کد)  هست موارد نیترمهم از  یکی  دانشگاه و صنعت نی ب  ارتباط

  ی هاپژوهش  انجام

  مسائل   بر  یمبتن

 ی بوم

  بر  یمبتن یعنی  هست؛  کشور  داخل  در  که  ییها مسئله بر یمبتن یهاپژوهش به   توجه

 ( 12 کد)  ی فارس یمحتوا یبرا  دانش یسازمانده

  خرد   از   ی ریگبهره

 ی گروه  کار  و  یجمع

 رسندیم  یبهتر  جینتا   به  بدن،  انجام  یمیت  صورتبه  رو  یپژوهش  یکارها  بتونن  افراد  اگر

 (. 12 کد)

 ح یصح ی مرزبند

  که   درسته .  بشه  نییتع  دانشجوها  یهاپژوهش  ی برا  یمشخص  یمرزبند  و  ریمس

  م یخوایم  که  یوقت  یول  سخته  هست،  هم  یا رشتهانیم  که  ما  رشته  یبرا  یمرزبند

  کد)  باشه   مشخص حدودش حدو باشه فراهم  طشیشرا   دیبا  میبکن  فیتعر رو یپژوهش
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18.) 

  ی مردم  یبندرده

 ( یفوکسونوم)

  مشارکت   ها کتابخونه  منابع   ی سازمانده  در   کاربرها  که  هست  نی ا  راهکارها   از  گهید  یکی

  ا یدن   در   که   ی فوکسونوم  ا ی  یمردم  ی سازمانده  ی هاروش  میبتون   ی عنی  باشن؛   داشته

 ( 15 کد) میبد   انجام  رو شده   یسازادهیپ و مطالعه روش

 ی مال عوامل

  مثالً  بدن؛   اختصاص   د یبا   هاکتابخونه  که  هست  یامکانات  و   بودجه  بحث   گه ی د  یراهکارها

  نهی هز  افزارها نرم  یسازادهیپ  بخصوص،   فناورانه  امکانات  ی برا  دی با  ی مل  کتابخونه   در

 ( 15 کد )  بدن  اختصاص بودجه   و بکنن

 عوامل

 فناورانه 

  و   ارتقا

  یسازکپارچهی

  و   افزارهانرم

  از   یریگبهره

 ی وندیپ یهاداده

  یسازکپارچهی  امکان   ساختن  فراهم  و  یکتابشناخت  یافزارهانرم  یاستانداردها  یارتقا

  با   یداخل   ی علم  و  یکتابشناخت  یاطالعات  یها گاهیپا  یهمگام  و  ی ریپذ کنشانیم  و

 (. 4  کد)  یوندیپ یهاداده و  ییمعنا  وب  ژهی وبه یفناور یهاشرفتیپ

  از   یریگبهره

 ی وندیپ یهاداده

  دانش  تیر یمد   یافزارهانرم  در  ها آن  از  یریگبهره  و  ی وندیپ  یهاداده  دیبا  هم  یطرف  از

 ( 6 کد )  شود جاد ی ا نیشیپ یهاداده و دی جد یهاداده بر یمبتن

 

 ن ی متخصص نظر   از دانش  یسازمانده یپژوهش  یخألها(5

.  داندیم   یمرور  یهاپژوهش  انجام  به  منوط  را  پرسش  نیا  به  پاسخ  13  شماره  شوندهمصاحبه 

  و  اطالعات   علوم  نیمتخصص  نیب  تعامل  نبود  نادرست،  درک  ،ی سازمانده  یهایکاست  بر  غلبه  نیهمچن

  یسازمانده   یسنت  اصول  از  یریگبهره  لزوم  ،یتکرار  یهاپژوهش  ،ینظر  یهاپژوهش  فقدان  انه،یرا  علوم

 انجام   لزوم  ها،پژوهش  نبودن  محورمسئله  ،یکاربرد  یهاپژوهش  کمبود  د،ی جد  یایدن  در  دانش

 بخش بودند.  نیشده در اموارد مطرح ریاز جمله سا یآموزش یو خألها یبوم  یهاپژوهش

 پردازش   ،یسازمانده   یاستانداردها  ،یشناسیو هست  ییوب معنا  ، یوندیپ   یهامباحث داده  نیهمچن

  دانش  ی سازمانده  یپژوهش  یخألها  جزء  یمفهوم  یهامدل  و  ی کاوداده  و  یمصنوع   هوش  ،یعیطب  زبان

 . شدند  انیب

 

 پژوهش  یمیپارادا  مدل

ا   یاصل  هیما درون  دی با  ییمرحله نها  در مرحله براساس مرور مکرر   نیپژوهش مشخص گردد. در 

  یمیپارادا  مدل  میترس  به  اقدام   پژوهشگر،  یهاادداشتیشده و  و نظرات مطرح  ها رمقوله یز  ، هامقوله  ها، داده

  وند ی. پ ابندییم   وندیپ   گریکد یبا    یدی جد  وهیاطالعات به ش  ها،مقوله  انی م  وندیپ   یبرقرار  با.  د یگرد  پژوهش

 یمحور  دهیپد.  استداده شده    نشان(  1شده در پژوهش، در شکل )و ابعاد شناخته   یاصل  یهامقوله  انیم

  یتیریعوامل مد  ،یکه مشخص است عوامل انسان  طورهمان.  است  آن  ندهیآ  و   دانش یسازمانده  مسائل  ما

گر محسوب مداخله طیکارشناسان و کاربران جزو شرا ران،یهستند. مد  ی عل طیجزو شرا یو عوامل فناور
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 ی ارتقا .  اندی انه یزم  طیجزو شرا  یو عوامل اقتصاد  یعلم  یهاانجمن  ،یمتول  یها. مراکز و سازمانشوندیم

رضا  یهاستمیس  پژوهش،  و  آموزش جلب  ن  تیکارآمد،  پرورش  جزو   یانسان  یرویکاربران،  متخصص 

ا  تیو در نها   باشندیراهبردها م پ   یامور منته  نیهمه  ارتقا  شودیم  یی امدهایبه  آموزش و    یکه همانا 

 .است کاربران تی رضا و  کارآمد یهاسامانهپژوهش، 

 
 پژوهش   یمیپارادا  مدل.  1  شکل

 

 ی ر یگجهینت  و  بحث

 ی ادولبه   ریشمش  مانند   و  رودیم   بشمار  دانش  یسازمانده  شرانی پ   مهم   یروهاین  از  یکی  آموزش

 عنوان به  صورت  نیا  ر یغ   در .  دینما   عمل   مؤثر  ییروین  عنوانبه  تواندیم   آن  به  توجه  صورت  در   که  است

  ای  افراد  ت ینها  در   و  اطالعات  علوم  انه، یرا  علوم  نیمتخصص  ها، شرکت.  شودیم  محسوب  بزرگ  یچالش

  یسازمانده   انیمتول  که  است  ستهیشا  نیبنابرا.  باشندیم  عرصه  نیا  شرانیپ   یروهاین  گرید  جزو  زین  کاربران

 به   اقدام  اوست،  یازهاین  رفع  و  کاربر  همانا   که  یی نها  مقصد  بخصوص  و  یضلعسه  نیا  به  توجه  با   دانش

 داد   نشان(  1399)  همکاران  و  ایاسدن  پژوهش  جینتا.  ندینما  دانش  یسازمانده  یابزارها  ساخت  و  یطراح

 در .  داشت  خواهد  اطالعات  یاب یباز  ی هاسامانه  ندهیآ  بر  را  ریتأث  نیشتریب  یمصنوع   هوش  و  یفناور  بُعد

 در .  است  کرده   د یتأک  یآموزش  ی هاکارگاه  ی تمندیرضا  و   یرگذاریتأث  بر  ز ین(  1393)  ی فتاح  هفته،  سخن
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 به   اقدام  حاضر،  ام ی ا  ییکرونا  یهاتی محدود   به  توجه  با  رانیا  یرساناطالع  و   یکتابدار  انجمن  راستا،  نیهم

 ز ین   کرونا  اتمام  از  پس  تواندیم   که  است  نموده  مختلف یهاحوزه  در  یمجاز یآموزش  یهاکارگاه  یبرگزار

 عوامل  ،ی سازمان  عوامل  مثبت  ریتأث  از  یحاک  زین(  1396)  یشکوه  و  رگویخ  پژوهش   جینتا .  ابد ی  ادامه

 یفناور  ریتأث  بر  زین(  1397)  درخوش  پژوهش  در.  است  ی اطالعات  یهاسامانه  یاثربخش  بر  ی فن  و   یانسان

  ییهامؤلفه  از  زین(  1397)  همکاران  و   یی گرا  پژوهش  در  و یاطالعات   منابع یسازمانده   کرد یرو  بر  اطالعات

 در  ییگراتخصص  ،یدرس  یزیربرنامه  ،کشور  ی عال  آموزش  نظام  تی ریمد  و  یگذاراست یس  همچون

 نام  یشناس دانش  و   اطالعات  علم   آموزش  ندهیآ  بر  رگذاریتأث  شرانیپ   یروها ین  عنوانبه  یدرس  یزیربرنامه

  و  ابزارها  یروزآمدساز  و  اصالح  زین (  1399)  ییگرا  و  یدریح  ،یحجاز  پژوهش  در.  است  شده  برده

نظام  یاکتابخانه  یهافهرست   متخصصان  تعامل   و  استانداردها طراحان  از   یبخش  یاکتابخانه  یهابا 

 1نیآم  و   مالک  پژوهش   در.  شدند   یمعرف  رانیا  یاکتابخانه  یهافهرست  نده یبر آ  رگذاریتأث  شرانیپ   یروهاین

باال  زی( ن2018) آگاه   ییسطح  مزا  ی هاگروه  ی علمئتیه  ی اعضا  یاز  بالقوه   یایعلم اطالعات در مورد 

 نیچن   توانیم   ی کل  طوربه  دانش،  یسازمانده   یابزارها  ندهیآ  دربارهمشترک مشاهده شد.    ی هاتیفعال

 عوض   در .  داشت  خواهند  ی نزول یروند  ی روبیغ  و رفناورانهیغ   ، یسنت  یابزارها   ندهیآ  در که  کرد   ی نیبشیپ 

  محمد،باغ  پژوهش   جینتا.  نمود  خواهند  یط  را  یصعود  یروند  وب  بر  یمبتن  و  فناورانه  مدرن،  یابزارها

 ی هانهیزم  با  را  یشناس دانش  و  اطالعات  علم  یموضوع   حوزه  ارتباط(  1399)  یسهرابچشمه   و  یمنصور

  تال، یجید  نشر  اطالعات،   یمعمار  ، یشناسیهست  ، ییمعنا   ی ابی باز  ، ی مصنوع   هوش  ، یکاوداده  نینو

.  همسوست  حاضر  پژوهش  ج ینتا  از  یبخش  با  که  دهد یم  نشان  را  یاطالعات   یهاگاهیپا  و   ی اجتماع   یهاشبکه 

  اطالعات  علم  شیُپرگرا  موضوعات  از  یک ی  اطالعات  یسازمانده   زین(  1394)  همکاران  و  پورثابت  پژوهش  در

  روند   بر  زین(  1399)  یسهرابچشمه   و  یالور  یقاسم  پژوهش  جینتا.  است   شده  یمعرف   یشناسدانش  و

  یسازمانده   و  نگاشت  یهست  ، ییمعنا  وب  رینظ  ی موضوعات  و   یتالیجی د   یهاکتابخانه  موضوع  رشدروبه

 یها پژوهش  شتریب  است  شده  انیب  زی ن(  2018)  2یچو  و   یچو  جوو،  پژوهش  در .  است  کرده  د یتأک  یی معنا

 دانش«  یسازمانده  در  یاخالق  مباحث»  مبحث  دو  اندگرفته   قرار  موردتوجه  تازگی به  که  دانش  یسازمانده

 از   یبرخ  که  برد یم  رنج   یادی ز  یهاچالش  از  دانش   ی سازمانده  .بودند   « یشناسیهست  و   دامنه  لیتحل»  و

  ی آموزش  نظام   و  هارشته  ریسا  و  یشناسدانش  و   اطالعات   علم   رشته  در  و  ستندین  طهیح  ن یا  به  منحصر  ها آن 

. ضعف مباحث رودی م  بشمار  حوزه  نی ا  یهاچالش  از  یکی  یپژوهش  مشکالت.  خوردیم  چشم  به  زین  کشور

چالش در   نیا  رسدی. به نظر مرودیعرصه بشمار م  نیا  یهااز چالش  گرید  یکی  یپردازه یو نظر  ینظر

ا  شیب  رانیا در  باشد.  جهان  پژوهشگران  رانیاز  نظر  ی تعداد  حوزه  در  فعال  ی سازمانده  یکه   ت ی دانش 

  ندهیآ  در را طهیح نیا شیزا و ییایپو چراکه رود؛یبزرگ بشمار م ینقصان نیکم است و ا اریبس کنندیم
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عبارت . بهساخت  یقو  ی عمل  یابزارها  توانینم  ،ینظر  پشتوانه  داشتن  بدون.  سازدیم  مواجه  مشکل  با 

  و   ی احسان  پژوهش  جینتا.  شوند  ساخته  یقو  ییها هیو نظر  اتیبر واقع  یمبتن  دی با  یعمل  یابزارها  گرید

 نژاد یقناد  پژوهش  در.  استداخل کشور    یعلم  یهاپژوهش  نبودن  اثربخش  از  یحاک  زین(  1395)  همکاران

علم اطالعات و    یهابودن پژوهش  یبودن و فاقد نوآور  ینبودن، تکرار  یکاربرد  زی( ن1397)  یدریو ح

آموزش را   ی( کتابداران کم1394)  ی نیو ام  یقرار گرفته است. در پژوهش بزرگ  دیمورد تأک  یشناسدانش

  دی نکته تأک  نیبر ا  زی( ن1401)  قانع  و  عصاره نژاد، یقنادهش  . در پژو دانندیخود مؤثر م  یکار  شبردیدر پ 

نقش خود ادامه خواهند داد؛ اما   یفایهمچنان به ا  ندهیدر آ  ،یشناسشده که رشته علم اطالعات و دانش

 یابزارها   ریو سا   ی اجتماع   یهاجستجو، شبکه  یابرموتوها  نترنت،یا  رینظ  یی با وجود رقبا  بتواند  نکهیا  یبرا

 یها یروز و فناور  ی ازهایخود را حفظ و ارتقا دهد، الزم است خدمات خود را متناسب با ن  گاه یجا  نینو

 ی کتابدار یافزارهاشده است که نرم  انیب زی( ن1397و همکاران ) یبیمتحول سازد. در پژوهش حب  نینو

( 1397همکاران )  ( و پاکنژاد و1398)  کیپژوهش آخش  جیندارند. نتا  یمناسب   تیوضع  رانیا  یسازماندرون

مطلوب فاصله  تیاز وضع یشناسرشته علم اطالعات و دانش یدرس یها است که برنامه ن یاز ا یحاک زین

 زی( ن 1390و افشار )  یسهرابچشمه   ،یپژوهش انتشار  ج یاست. نتا  یها ضروربرنامه  ن یا  یدارند و بازنگر

 ج ی نتا دارد.  یرسانو اطالع  یرشته کتابدار  یهانامهانیپا  ج یو نتا  شنهاداتیپ   از  نکردن  استفادهاز    تیحکا

ن2020)   1همکاران  و  تامپسون  پژوهش همکار  زی(  داد  م  یالمللنیب  یهاینشان  در   یارشته انیو 

 ارتباط  نبود  د یمؤ  زی( ن2004)  2کلوباس  و   هادو کم است. پژوهش    یشناسپژوهشگران علم اطالعات و دانش

  د یتهد  را  دانش  یسازمانده  عرصه  یادیز  یپژوهش  و  یآموزش  مشکالت  مجموع  در.  است  عمل  و  پژوهش

 . شود برداشته ی اساس یهاقدم  هاآن رفع  و کاهش یبرا که  است الزم و کند یم

  ی راهکارها  جزو  حاضر  پژوهش  یهامصاحبه  شتریباست که در    یآموزش جزو مباحث مهم  مقوله

ا  زین  یمتفاوت  یانسان  یروین  یقرار گرفته است. راهکارها  د یتأک  مورد  یاساس ارائه شده    نیدر  خصوص 

همچن راهکارهامصاحبه   نیاست.  نظر  انی ب  یمتفاوت  یپژوهش  یشوندگان  مباحث  عمل  یکردند.    یو 

  ی مبتن  د یباشده  انجام  یهاپژوهشبرقرار کنند.   وند یبا هم پ   د یدانشگاه و صنعت با  نیهمچنو   ی سازمانده

 کهشده است    شنهادیپ   ،یاز خرد جمع  یریگها و بهرهپژوهش ییکارا  شی افزا  ی. براباشند  یبوم  مسائل  بر

پژوهش    کیهمکار در    نیمتخصص  حی صح  یکار مرزبند  نیانجام شود. الزمه ا  یمیصورت تها بهپژوهش

مطرح شده است. برطرف    یاز راهکارها  گرید  یکی  زی( نی)فوکسونوم  ی مردم  یبنداست. استفاده از رده

دغدغه حما  ی مال  ی هاساختن  راهکارها  گر ید  ی کی  زین  ی مال  یهاتی و  بخش    یاساس  ی از  در  است. 

شده    یوندیپ   یهااز داده  یریگافزارها و بهرهنرم  یسازکپارچهیبر ارتقا و    د یتأک  ز ین  فناورانه  ی شنهادهایپ 

را داشته باشند. در   گریکد یها با  امل و تبادل دادهتع  تیضمن ارتقا قابل  د یبا  ی سازمانده  یافزارهااست. نرم
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شده    یمردم   ی هایبندو استفاده از رده  م یبر تنوع مفاه  د یتأک  زی( ن1396)  ی و کوکب  انی پژوهش خادم

 کامران   آقا ییکربال و  یغائب ،یمراد  پژوهش   در. دارد یهمخوان حاضر پژوهش   جیاز نتا یاست که با بخش

تأک  محورستم یس  ی هادگاهید  قیتلف  زین(  1398) مورد  کاربرمحور  است.    دیو  گرفته   در  نیهمچنقرار 

  شنهاد یپ   یموضوع   یهاسرعنوان  و  یاجتماع   یگذاربرچسب   از  یقیتلف(  1397)  یکوکب  و   انیخادم  پژوهش

 تیاهم  بر(  1399)  یمیکر  و  یرسول  زاده،حسن   ؛یافرارشته   تفکر  لزوم  بر  زین(  1390)  نشاط.  است  ده یگرد

  ؛یا رشتهانیم  یهاپژوهش  از  یریگبهره  و  دانش   تبادل  بر(  1398)  یلیخل   و  کفاشان  ؛یپردازهینظر  دهی پد

  یهادر پژوهش  .اند کرده  دیتأک  یسازمانده  یاستانداردها  یریپذ کنشانیم  بهبود  بر(  1398)  یطاهر  و

  ی ها( بر ارائه درس 2020)  2ارویو مون  تالیجی( بر ارائه درس آموزش کتابخانه د2020)  1وایو ما  یاوکج

 3ی شده است. کوک و هنسل  دیتأک  یشناسدر سرفصل دروس علم اطالعات و دانش  یبر فناور  یمبتن

.  اندارائه کرده  یدروس کتابدار  سیتدر  یبرا  یعلمئتیکتابدار و عضو ه  یاز همکار  یدلم  زی( ن2013)

 ی ساخته و خألها  انیرا نما ایطه یح هرتوجه موضوعات پرتوجه و کم تواند یم یمرور  یهاپژوهش انجام

بدان اکتفا کرد.   دی قدم اول است و تنها نبا  یمرور یهاعبارت بهتر، پژوهش. بهدی نما  مشخص را  یپژوهش

قرار داد. موضوع   یها را موردبررسآن   لیپس از مشخص شدن موضوعات پرتکرار و کم تکرار، دال  دیبلکه با

 به   ازین  البته  که  یروشن  و   واضح  نکته.  میینما   غلبه  دانش   ی سازمانده  یهایکاست  بر  چگونه  نکهیا  گرید

 است   یادیز  یهانقصان  دچار  آن  یابزارها   و  هاروش  ، دانش  ی سازمانده  شکبیدارد.    یادیز  یهایرسبر

  تواندیم  کاربران  به  شتریب  چه  هر  توجه.  کرد  دایپ   ضعف  نقاط   نیا  کاهش   یبرا  ییراهکارها   د یبا  همواره  که

کل  یکی بر    یدهایاز  غلبه  باشد.    یسازمانده   یهایکاستمهم   عرصه   نیا  در  یادیز  یهاپژوهشدانش 

بدون شناخت   یها. انجام پژوهشمیها داشته باشاز آن  ی و درک درست  شناخت  آنکهبدون    رد یپذیم  صورت

 نیاز مشکالت ا  ایبر نظام پاداشت و ارتقاء، گره  یو صرفاً مبتن  یسطح  ،یاجبار  ،و درک درست مسئله

 . ندینمایبازنم راعرصه 

حاضرمصاحبه  دگاه یداز    نیهمچن پژوهش  معنا  ، ی وندیپ   ی هاداده  مباحث  ،شوندگان    ، ییوب 

و    ی کاوداده  ، یهوش مصنوع   ،یعیزبان طب  پردازشعلوم داده،    ، یسازمانده  ی استانداردها  ، یشناسیهست

م  یسازمانده   یپژوهش  یجزو خألها  یمفهوم  ی هامدل بشمار   موارد   نیا  در  است  الزم  و  ند یآیدانش 

را   ی پژوهش  یخألها  زی( ن1397)  یدریو ح  نژادیقناد  پژوهش  جینتا.  شود  انجام  یشتریب  یهاپژوهش

 از   کدام  هر  .است  کرده  انیب  نینو  ی هایفناور با مرتبط و ندهیآ بر یمبتن ،یکاربرد و تازه موضوعات

  گذارند؛یم   ی منف  ا ی   مثبت  اثر   گریکدی  بر   و   بوده   تعامل   و   وند یپ   در  گری کدی  با   یمیپارادا  مدل   ی هابخش

  کارآمد  یهاپژوهش  و  متخصص  یانسان   یروین  تیترب  به  منجر  پژوهش  و  آموزش  یارتقا  مثال  عنوانبه
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...   و  دارد ر یتأث دانش   یسازمانده  یها تیفعال زوال و  رشد  بر بودجه ندادن صیتخص ا ی  صیتخص. شودیم

  ،یعل طیشرا یهانام با  مدل در که دانش ی سازمانده با ریدرگ یهابخش همه تعامل و ارتباط ،یهمکار. 

  ابعاد  همه  در   دانش  یسازمانده   یارتقا  به  منجر  تواندیم  اند شده  یگذارنام  راهبردها  و  یانهیزم  گر،مداخله

 ی ها یژگیو  رغم یعل  آن  به  مبتال  مسائل  و  دانش   ی سازمانده  تینها  در.  شود  کاربران  تیرضا  کسب  و

  کشور   ی پژوهش  و   یآموزش  نظام   یحت  و   ی شناسدانش  و   اطالعات  علم   از  جدا  یامقوله  خود،  فردمنحصربه 

 به  یدرستبه  نظرانصاحب.  دهدیم  نشان   را  یخوب  ییهمگرا  بخش  نی ا  جینتا  و  هانه یشیپ   مرور.  ستین

  با  است  الزم  نیبنابرا  اند؛کرده  انیب  را  ی مشابه  بیش وکم  مسائل  و  هستند   واقف  امر  مبتالبه  مسائل

  در   و   داد  دانش   یسازمانده   به  یشتریب  تیاهم  یمعنو  و  یمال  یهاتی حما  و  یجمع  خرد  از  یریگبهره

 ان ی ب  ی هامؤلفه   شودیم  شنهادیپ   شتری ب  یهاپژوهش  منظوربه  .دیکوش  ضعف  نقاط   رفع   و  قوت  نقاط  یارتقا

  ی مطالعات   نیچن  ج ینتا.  ردیگ  قرار  هارشته  ریسا  در  مشابه  ی هاپژوهش  یمبنا   پژوهش،  یفیک  بخش  در   شده

  ایآ   و  است  زانیم  چه  به  مختلف  یهارشته  در  رها یمتغ  نیا  از  ک ی  هر  سهم   که  باشد   آن  نشانگر  تواندیم

 ری سا  دگاهید  توانیم  یلیتکم  مطالعات  در  نیهمچن.  ریخ  ای  دارد  وجود  هاآن   انیم  یمعنادار  ارتباط

 ران، یمد  نظرات  توانیم  مستقل  یپژوهش  در  نمونه  عنوانبه.  شد  ایجو  را  نهیزم  نیا  در  نفعیذ   یهاگروه

 .داد قرار یبررس  و موردمطالعه را دانش  یسازمانده با مرتبط یهاسازمان و  هاشرکت کاربران،

 

 *مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری علم اطالعات و دانش شناسی آقای امید علی پور است. 
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