
یو دانش شناسرشته علم اطالعات درپژوهشچالش ها و مشکالت 

برگرفته از پایان نامه دکتری 

زهرا رضازاده

1398پاییز 



مقدمه 

هرکشوراز راههای اصلی پیشرفت و ترقی مادی و معنوی پژوهش •

انسانیدانشگاه ها متولیان برنامه های پژوهشی برای تربیت نیروی •

اطالعاتی اقدام پژوهش •

ازها و پاسخگو به نیپژوهش می تواند راهگشای بسیاری از مشکالت نتایج •

و پژوهش به مثابه دو بال، زمینه رشد هر رشته دانشگاهی آموزش •

ارتقایباعث رشد و هر رشته مشکالت  این دو رکن  در شناخت •



ضرورت

عدم توجه به علل مشکالت و موانع برای پژوهش  علم اطالعات  و دانش•
شناسی

شناخت بیشتر رشته منجر به شناخت موانع و راهکارها می شود•

جای خالی نظریه و برنامه جامع ملموس است •

نتایج 

گروه های آموزشی •

مجریان آموزشی •

کمیته ارزیابی  و برنامه ریزی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری•

استادان•

دانشجویان  •

اتفاق 

قابل 

انتظار 
ربخش راهبردهای اثذتعیین واتخاسیستم آموزشی پویا ، نقشه جامع ، •
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دانشافزاییوعلمتولید

نظریهپردازی

کاربردپذیری

مسئلهحلویابیمسئله

مدلسازیوتازهالگوهایتدوین

توانمندسازیاستانداردسازیوساماندهی



پژوهشیویژگیها

استنظاممندپژوهش

اندیشهومنطقمرکزیتعلمی،پژوهشهای

علمخودتنظیمیوتکاملیماهیت

پژوهشنتایجتعمیمتوان

معطوفمعینمسئلهایحلبهتحقیق

هادادهماهیتاصالت



کشوردرپژوهشیفعالیتهایموانعهاچالش

پژوهشیمراکزودانشگاههابینالزمارتباطضعف

...ومقاالتطرحها،ارزشیابیدرشخصیسلیقهاعمال

پژوهشیاولویتهایومسائلازمشخصیفهرستنبود

اجراحالدروانجامشدهپژوهشهایبهمربوطداخلیاطالعرسانیبانکهایکمبود

دانشگاهیپژوهشهایازدانشگاهازخارجسازمانهایمالیحمایتبودنپایین

آنهاتهیهبودنمشکلوپژوهشموردنیازامکاناتولوازمکمبود

پژوهشی-علمیفعالیتهایبرایدانشگاههاناکافیبودجه

انسانیعناصر



شناسیدانشواطالعاتعلمپژوهشروندچگونگی

روشومحتوادرگیساد(1360و1340،1350)پایاننامهایپژوهشهایکمیفزایشا-

.پژوهش

وهاگروهرشد،(1380و1370)دهههایدرپژوهشهایوکیفیکمیافزایش-
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.خارجیوداخلیهایهمایشپژوهشی،–علمیمجلههای
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پژوهشگراندیدگاهازشناسیدانشواطالعاتعلمپژوهشمشکالت

نمیگذارندنمیتوانمنمیخواهم

مسئلهسازی
تحریککنندهمشکالت

نظریهنظریوارائهمبانی
هاموضوععدمتوازنوتناسبیدر

علمیوضعفدرمشکالت
بازآموزیها

پژوهشیاضطراب

زیرساختیمشکالت
(فرهنگی،آموزشی)

مشکالتاجراییوعملی
فرهنگپژوهشنبود

سنتپژوهش





عضو هیئت علمی از دانشکا ههای مختلف13

درصد فراوانی

53/8 7 کمیته برنامه ریزی

15/3 2
، کمیته)آزاد اسالمی 

(علمی کاربردی

15/3 2 پیام نور

7/7 1 غیر انتفاعی

7/7
1

نظر صاحب

100 13 کل

درصد فراوانی جنسیت

84/6 11 مرد

15/38 2 زن

100 13 کل

دانشکاه

فراوانی و درصد



شواهد مولفهها مقولهها

نیازوهبودمقالهتولیدبهکمّینگاهمیانایندراساسیایراد
کهبیشترعمقباپژوهشهایانجاموایحرفهجامعه

کمترباشنددادهقرارهدفراحوزهجاریمشکالت
استبودهموردتوجه

مسئلهحل  یمسئله یابنبود 

هدایتپایاننامههابهتناسبتخصصاستادانراهنمانیست
استادانراهنمابهاندازهکافیمسلطنیستند

ازطرفیبعضیازاستادانخودشانآمارنمیدانند

هدایتگری استاد
دانش پژوهشی 

روحیه پرسشگری

نقش کم رنگ برخی
استادان

جنبهکمیراکاهشدهیمودانشجوکمترواستادبهترداشته
باشیموایننیازبهامکاناتومنابعمالیداردکهدانشگاهها

حمایتکنند
سازی زمینه  هشیبستر پژوفقدان 



شواهد مولفهها مقولهها
بینیممیوزارتخانهدربهتازگیکهرامشکلی

ئهارابهوابستهراپایاننامههاکهاستاین
میخواهدکهدکترادانشجویکردند،مقاله
ویپژوهشعلمیمقالهتادوبایدکند،دفاع
دفاعاجازهبعدوکندچاپراآیاسآییا

موضوعهبنهابتداازدانشجوبنابراینبگیرد،
است،جامعهموردنیازآنچهنهوموردعالقه

یکندمفکرکهچیزیتنهابهونمیکندفکر
یامیشوندچاپمقالههااینکهاستاین

خیر؟

درگیر کردن دانشجویان

ااستخراج مقاله ازپایان نامه ه

تأثیرات منفی مقاالت

پایان نامه ها

میشودچاپرشتهمادرزیادیمقالههای
اینبتهال.نیستدانشتولیدمعنیبهاینولی

دارد،درحالیکهوجودرشتههاهمهدرمشکل
تبهرافزایشجزهدفیمقالهتولیدوپژوهش

.ندارداستادانارتقاینیزودانشگاهها

افزایش کمی مقاالت

ترفیع رتبه

مشکل تولید مقاله



شواهد مولفهها مقولهها

نیستبدالبتهاست،کمّیمیشودتولیدکهمقالههاییعظیمسیل
بایدامراینوشودمنجرکیفیتبهنهایتکمیتایندرنهایتکه

کاربردیجنبهونوآوریدارایبایدمقالههاوشودسازماندهی
.باشند

گیرایی مقاالت
تمحدودیت اثربخشی مقاال

پچاکهدانششناسیواطالعاتعلمرشتهکتابهایازبرخی
تحقیقوتدریسدربلکهوندارندعملیاستفادهنهتنهامیشوند

ابکتقالبدرفقطکتابهااینگونهونمیشونداستفادههم
وندمیشچاپهمباالتیراژهایباوشدندسازیکتابوهستند

.میشوندمشکلایجادباعثموارداینکه

بازار انتشارات
نظام انتشارات نامناسب

خیلیآناثربخشیبهنسبتماکشوردردانشتولیدمتأسفانه
شترینبیشنیدیمکهآمارهاییطبقکشوردرشایدنیستدزیا

ماورچط.هستیمشاهدبینالمللیمعتبرنشریههایدررامقالهها
بهدانشتبدیلصنعتی،پیشرفتاماراداریمدانشتولیداینهمه
تولیدکهاستآنجاییازکمترخیلیثروتبهآنتبدیلوفناوری
نبیشتریکممقدارهمینازآنهاامااستپایینترآنهادانش
.میکنندرااستفاده

شجایگاه تولید دان دانشنبود  کیفیت الزم  تولید



چالش های انسانی 

مدیریت زمانعدم 

بحران مالی 

سیاست کالن آموزشی

زمان پژوهشمحدودیت 

محدودیت منابع مالی

دانشگاهضعف حمایت 

پذیرش پژوهش محوری عدم 

عدم روحیه کار پژوهش

ضعف انگیزش

ضعف و توان مهارتهای پژوهشی

ی عوامل بیرونعوامل انسانی

مولفه ها 

مقوله 
اصلی 

درپژوهشبراینداشتنروحیهکار
جاتحقیقشانکنتیجهاینکهنمیدانند

کاربرددارد
کهاستمدیریتدانشجوازیکطرفاستادانوقتکمبود
میشودتعدادزیادیدانشجوبگیریمواستادتعدادیباعث

دزیاددانشجوداشتهباشدومطالعهپایاننامهرابراشدشوارکن



عمدهدراینزمینههدفمندنبودنمشکلهای
پژوهش،سطحیبودنرویکردپژوهشی،تکرار

موضوعهایپژوهشیوبرخیاشتباهات
روششناختیاست

اعتقادمننوآوریبسیارکماست؛واگرهمهستبه
دبیشترتقلیداستوپژوهشگرانباپافشاریمیخواهن

ایرانیرادرایرانبررسیٔ  موضوعاتغیرمرتبطباجامعه
.کنند



هافته بکارگیری و پیاده سازی  یا

کاربردی کردن پژوهشها

کاربردپذیری

عهگسترش رابطه دانشگاه  و جام

درآمد زایی پژوهشها

تجاری سازی

سودمندی

اینپژوهشهابایدکاربردیباشدویافتههای
اریبهگونهایکهدرعملبتوانازآنهادرفرایندک

مثلنیازشناسی،مجموعهسازی،سازماندهیو
ارائهخدماتومدیریتاستفادهکرد

ازاینپایاننامههاراحتیمیتوانیمبهسمتخیلی
تجاریسازیهمببریمواینجزازمسیرشناسایی
نیازهایواقعیویافتنمسائلمبتالبهسرانجامنخواهد

رسید



راهکارایناستکهگروههایپژوهشبراینباشند
کهچهکسیازمابیشترانتقادکندوبرایداوریها

همهاینهاتجربیاتاستکهبیشاز.استفادهکنیم
سالتدریسوپژوهشواجرامیباشند10

داوری پژوهش

پژوهشگراناینرشتهدرنقشهجامعکامالًتمام
همفکریوهمکاریداشتهباشندودرکلیت

اشتراکمساعیداشتهباشند



پژوهشهااجرا 

پاسخگویی به نیازهای پژوهشی جامعه

مشاوره اطالعاتی

ارتقاء پژوهش

توان افزایی پژوهشی

قابلیت اجرایی شدن

بومی گرایی 

توانمندی مشاوره اطالعاتی

توانمند سازی  پژوهش 

توسعه خود کارآییعوامل اجرایی

ماتحقیقاترادرراستایپاسخبهچالشهایاساسیاگر
جامعهانجامبدهیممیتوانیمپاسخیبهپرسشهاییازقبیل
پرسشهایزیربیابیممثالًاینکهچراجامعهبهمطالعهزیاد

عالقهنداردوچرابهکتابخانههامراجعهنمیکند؟

کهبهجامعهمشاورهاطالعاتیمیدهدوبهاستادی
داناییاعتقادوباورداردوخودشرادرگیرفرایند

دانستنتولدتامرگیمیداند



(MAXQDAخروجینرمافزار(میزانپراکندگیمقولههایاصلیدرهریکازمصاحبههایانجامشده
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