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چڪیده

هدف: تهیه الگوی موضوعی پایان نامه های کتابداری و اطالع رسانی در 
ایران با هدف کمک به دانشجویان فعلی و آتی در انتخاب موضوع و 

جلوگیری از پژوهش های تکراری.
روش/ رویکرد پژوهش: کتابخانه ای و دلفی. ابتدا با مطالعه مدل های 
پژوهش های پیشین و موضوع های موجود در پایگاه اطالعاتی لیستا 
و کسب نظر متخصصان کتابداری و اطالع رسانی، 6 رده اصلی معین 
شد. سپس، برای تعیین موضوع های فرعی از رسعنوان های موضوعی 
فارسی، رسعنوان های موضوعی کنگره، اصطالحنامه های فرهنگی 
یونسکو و اصفا و منا، و طرح های رده بندی های دیویی و کنگره 

استفاده شد.
یافته ها: مدل پیشنهادی شامل 6 رده اصلی )کتابداری، کتابخانه ها 
و مراکز اطالع رسانی، مدیریت اطالعات، ذخیره و بازیابی اطالعات، 
فهرست نویسی و رده بندی، و روش های کّمی و کیفی اندازه گیری 

اطالعات( و 70 رده فرعی است. 
نتیجه گیری: برای جلوگیری از انجام پژوهش تکراری، الزم است 

پژوهشگران و دانشجویان به این نقشه توجه کنند.
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دریافت: 1391/07/29      پذیرش:   01/ 1391/11

مقدمه
 رشته کتابداری و اطالع رسانی مدام در حال تغییر و تحول است و متخصصان این رشته 
باید به طور منظم علم خود را به روز کنند؛ این امر جز با بررسی متون موضوعی رشته میسر 
نمی شود )زینس4 ، 2007(. برای سازماندهی پایان نامه های کتابداری و اطالع رسانی که از 
منابع مهم رشته و بیانگر حوزه های پژوهشی آن است، باید الگوی موضوعی مناسبی طراحی 
شود تا بتوان موضوعات را در این الگو جای  داد و میزان گرایش به هر موضوع و سیر آن را 
در طول زمان مشخص کرد. بدیهی است، هرگونه الگوی موضوعی برای تحلیل اطالعات 
و سازماندهی این مدارک باید بتواند پاسخگوی موضوع مدارک موجود و مدارکی که ساالنه 
پدید می آیند باشد. هم اکنون در پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی ایران نزدیک به 2500 
پایان نامه و رساله کتابداری و اطالع  رسانی وجود دارد که البته همه پایان نامه ها و رساله های 
تدوین شده در دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
را شامل نمی شود. بیشتر دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی مهم در کشورها اقدام 
به تهیه مدلی موضوعی یا نقشه موضوعی برای پایان نامه های خود کرده اند. در ایران به جز 
انتشار فصلنامه چکیده  پایان نامه های ایران )دکتری و کارشناسی ارشد( در پژوهشگاه علوم 
و فناوري اطالعات ایران، در این زمینه کاری صورت نگرفته است. همچنین تاکنون مدل 
موضوعی مناسبی برای پایان نامه های کتابداری و اطالع رسانی که مورد توافق همگان باشد، 
موجود نیست. بنابراین، الزم است ضمن آشنایی با مدل های ارائه شده در این زمینه، برحسب 

علی رشفی 1 | حمزه علی نورمحمدی2 | مهدی علیپورحافظی3
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مورد و متناسب با موضوع مورد نظر از آنها بهره جست. 
مدل های موضوعی نقش مهمی در آموزش، یادگیری، و اشاعه دانش ایفا می کنند و در 
هر قلمروي فهم پدیده ها را آسان ساخته و افراد را قادر مي کنند تا شکاف های اصلی رشته 
خود را شناسایی کنند و از ساختار منطقی رشته خود آگاهی یابند. اهمیت نقشه های موضوعی 
بستگی به تأثیر آنها در شناخت متخصصان از مفاهیم مربوط به جهان اطراف خود دارد. 
شکل بندی یک مدل موضوعی نظام مند از پایان نامه های رشته کتابداری و اطالع رسانی برپایه 
مفاهیم اساسی آن رشته صورت می گیرد )زینس، 2007(. پژوهش های گوناگونی در تحلیل 
موضوعی پایان نامه ها صورت گرفته است. از جمله آزاد و منصوریان )1380( به تحلیل 
موضوعی 177 عنوان پایان نامه  رشته کتابداری طی پنج سال )1994-1999( پرداختند و نشان 
دادند، بیشترین گرایش موضوعی پایان نامه ها به فناوری اطالعات و ارتباطات، به ویژه علوم 

رایانه ای، اختصاص دارد که بیشتر به  کتابخانه های دانشگاهی مربوط بوده اند.
زیست  موضوعات  فرایند  بر  حاکم  معادله  کشف  هدف  با   )1381( محسن زاده 
پایان نامه ها، به بررسی 738 پایان نامه کارشناسي ارشد و دکتراي کتابداري و اطالع رساني 
دانشگاه هاي ایران از آغاز تأسیس تا پایان سال 1378 پرداخت و براي تفکیک پایان نامه ها از 
نظر موضوعي، از یک طرح موضوعي )شامل 7 گروه موضوعي کلي و 32 موضوع فرعي( 
برمبناي نظام موضوعي لیزا استفاده کرد. نتایج این پژوهش نشان می دهد، تابع نوع درجه 6 
بر فرایند زیست تمامي موضوعات پایان نامه ها حاکم است و دو گـروه موضوعـي، "مواد و 
منابـع" )با 27 درصد( و "کتابخانـه ها، آرشیـوها، و مراکـز اطالع رسـانـي" )با 22 درصد(، 
بیشترین فراواني  را دارند که در گروه نخست، دو موضوع "سازمان و مدیریت" و "وضعیت 
کتابخانه ها، آرشیوها، و مراکز اطالع رساني"، هرگز در طول حیات خود زوال نیافته اند. با 
وجود قدمت موضوع "منابع مرجع"، منحني زیست آن از نوع رو به افول است. همچنین 
فرایند زیست  موضوع "ادبیات کودکان و نوجوانان" رو به صعود؛ منحني فرایند زیست بیشتر 
موضوعات گروه "سازماندهي" رو به افول و منحني هاي فرایند زیست بیشتر موضوعات 
گروه موضوعي "فناوري هاي نوین" و "علم سنجي" از نوع صعودي است. با وجود قدمت 
بیشتر "دانشگاه تهران"، گروه موضوعي "علم سنجي" در "دانشگاه علوم پزشکي ایران" فراواني 
بیشتري دارد، در حالي که منحني این گروه در "دانشگاه تهران" از نوع صعودی و در "دانشگاه 

علوم پزشکي ایران" از نوع افولي است. 
آذرانفر )1385( در تحلیل محتوای 240 پایان نامه فارسی و 19 پایان نامه التین رشته 
کتابداری و اطالع رسانی موجود در پایگاه های اطالعاتی مرکز اطالعات و مدارک علمی 
ایران طی 10 سال )1373-1982( نشان داد، بیشترین پایان نامه فارسی از دانشگاه علوم 
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پزشکی ایران و بیشترین پایان نامه های التین از دانشگاه پنجاب است. در پایان نامه های 
فارسی، مقوله "مواد کتابخانه ای" بیش از سایر مقوله ها بررسی شده و مقوله "رسانه" از همه 
کمتر است. همچنین توزیع موضوعی پایان نامه های فارسی در این 10 سال یکنواخت نبوده 
است. حسین پناه )1386( در سیر گرایش موضوعی پایان نامه های ارشد رشته کتابداری و 
اطالع رسانی دانشگاه های دولتی شهر تهران بین سال های 1379-1385 نشان داد، دانشگاه 
تهران، در تدوین پایان نامه ها بیشترین فراوانی را دارد؛ بیشترین فراوانی به موضوع "خدمات و 
استفاده" )با 21/43 درصد( و کمترین فراوانی به موضوع "سازماندهی" )با 4 درصد( است و 
تدوین 30 عنوان پایان نامه در 1380 در بین سال های مورد مطالعه بیشترین فراوانی را به خود 
اختصاص داده است. سیدین و باب الحوائجی )1388( در تحلیل محتوای 524 پایان نامه 
کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحدهای تهران شمال، علوم 
و تحقیقات تهران، علوم و تحقیقات اهواز، و همدان در سال های 1372-1386 نشان دادند، 
بیشترین تعداد پایان نامه ها مربوط به دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال و کمترین آنها 
مربوط به دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان بوده است و در پایان نامه ها، "کتابخانه ها و مراکز 

اطالع رسانی" بیشتر و "حفاظت و نگهداری" کمتر از سایر مقوله ها به کار برده شده است.
دونالد1 )2009( به بررسی چکیده های علم اطالعات پرداخت و در آن به اهمیت 
متون علم اطالعات از طریق شناسایی و تغییر آنها اشاره کرد. همچنین وی به صورت زمانی، 
چکیده های علم اطالعات را بررسی و نقشه رابطه میان موضوعات رشته را ترسیم کرد. 
کتابداری و  پایان نامه های  بررسی و شناسایی گرایش های پژوهشی  به  عبداهلل2 )2002( 
اطالع رسانی در سال های 1994-2000 در دانشگاه بین المللی اسالمی مالزی پرداخت و نشان 
داد، موضوع فناوری اطالعات بیشترین تعداد پایان نامه ها را به خود اختصاص داده است، اما 
به موضوع های تاریخ کتابخانه ها، فهرست نویسی و رده بندی، نمایه سازی و چکیده نویسی، و 
دکومانتاسیون پرداخته نشده است. عبداهلل )2004( با تحلیل 308 چکیده پایان نامه  کارشناسی 
ارشد رشته های علوم انسانی دانشگاه بین المللی اسالمی مالزی نشان داد پایان نامه ها از 1991 
تا 1999 به میزان 67/26 درصد رشد داشته و بیشترین موضوع ها مربوط به مذهب و فلسفه 

بوده است.
 زینس )2007( به پژوهشی با عنوان نقشه علم اطالعات با استفاده از روش دلفی 
در سطح بین المللی پرداخت. اعضای پانل برای انتخاب موضوعات اصلی و زیررده های 
آن شامل 57 نفر از متخصصان علم اطالعات در 16 کشور بود. 10 رده اصلی حاصل 
این پژوهش عبارت اند از: 1( کلیات، 2( منابع، 3( کارگزاران دانش، 4( محتوای منابع، 5( 
کاربردهای دانش، 6( پردازش اطالعات، 7( فناوری ها، 8( محیط های دانش، 9( سازماندهی، 
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2. Abdoulaye
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و 10( کاربران بود. این مدل زمینه را برای نظریه های علم اطالعات و ارزیابی و توسعه 
برنامه های علمی فراهم کرد.

 استرادا1 )2009( با هدف ارائه نقشه های موضوعی در علوم کتابداری و اطالع رسانی با 
استفاده از استاندارد ISO13250، و با رویکرد کیفی به مطالعه و تجزیه و تحلیل متون مربوط به 
رشته )مقاالت مجالت، ارائه کنفرانس و مقاالت، گزارش ها و پایان نامه دانشجویی، سیاهه های 
پستی، وبالگ و وب سایت ها، و برخی مصاحبه های بدون ساختار( پرداخت و چارچوب 

مفهومی و نظری را براي پژوهش هاي آینده پیشنهاد داد. 
 نتایج پژوهش الیو و آبا2 )2009( بر روي پایان نامه هاي کارشناسی ارشد کتابداری 
در دانشگاه میدوگوری3 نیجریه در سال های 1996-2008، براساس سال تحصیلی، حوزه 
موضوعی، نوع کتابخانه، حوزه های جغرافیایی، و جنسیت دانشجویان نشان داد بیشترین تولید 
پایان نامه ها در سال 2006 بوده، تمرکز موضوعی آنها بیشتر در حوزه علم اطالعات است، و 

روش پژوهش کتابخانه ای بیشتر استفاده شده است.
 رشما4 )2011( به بررسی پایانه نامه هاي دکتراي کتابداری و اطالع رسانی در سال های 
1957-2009 پرداخت و نشان داد، طي این سال ها تعداد پایان نامه ها دو برابر شده است و 
موضوع هایي مانند استفاده کاربران، مطالعه نیاز های کاربران، کتابخانه های عمومی، دانشگاهی، 
ذخیره و بازیابی اطالعات، بررسی کارکنان کتابخانه ها، و کتاب سنجی، بیشتر بررسی شده و 
موضوع هاي نظام دسترسی باز، نظام واسپاری، و کتابخانه های دیجیتال تازه به عرصه بررسی 

وارد شده اند. 
 کسیدی، دیفنگ، ترل، کریج، و یینگ5 )2011( در بررسی 3121 پایان نامه دکترای 
دفاع شده در سال های 1930-2009 در امریکای شمالی، از روش 6LDA برای اختصاص 
موضوعات پایان نامه ها استفاده کرد. یافته ها نشان داد که موضوعات اصلی از دوره اول 
سال های 1930-1969 و سال هاي  2000- 2009 خیلی تغییر یافته اند. به طور کلی، بعضی 
از موضوعات در دوره هاي گوناگون بیشتر به کار برده شده است؛ مانند تاریخ کتابخانه ها 
در دو دوره اول، تحلیل استنادی در دوره دوم و سوم، رفتار اطالع یابی در دوره چهارم، و 
موضوع بازیابی اطالعات و استفاده کاربران در دو دوره از پنج دوره. مهم ترین نکته قابل توجه 
عدم استفاده از واژه کتابخانه در پایان نامه ها  بود که زمینه را برای آموزش علوم کتابداری و 

اطالع رسانی در مقطع دکتري فراهم می کرد.
  با نگاهي به این پژوهش ها و شناخت گرایش موضوعي هر یک از آنها می توان مدلی 
جامع ارائه کرد. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر طراحی الگوی موضوعی، براساس 
متون، برای جای دهي موضوعات پایان نامه هاي کتابداری و اطالع رسانی است که تاکنون در 
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کشور تدوین شده و پس از این نیز به رشته تحریر درمی آیند. از این طریق، امکان شناخت 
اطالعات قابل توصیف و تحلیل پایان نامه ها و تحلیل موضوعی آنها نیز امکان پذیر می شود. 
پرسش مطرح شده در این پژوهش شامل نحوه تعیین مدل موضوعی برای پایان نامه های 

کتابداری و اطالع رسانی است.
 

روش پژوهش
 این پژوهش از نوع تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای و دلفی انجام گرفته است. 
ابتدا نوعی طرح رده بندی ترکیبی با استفاده از مطالعه مدل های زینس )2007(، علیدوستی، 
شهریاری، خسروجردی، شیرانی، و بیرامی طارونی )1388(، کسیدی و همکاران )2011(، 
یوسفی )1379(، صدیق بهزادی )1379(، محسن زاده )1381(، جمالی مهمویی )1379(، و مدل 
آزاد و منصوریان )1380( ایجاد شد. مبنای مدل  این پژوهش ها برای تقسیم بندی موضوعات 
پایان نامه ها و پژوهش های کتابداری و اطالع رسانی، پایگاه اطالعاتی لیستا1 و اصطالحنامه 
فرهنگی یونسکو و کتابداری بوده است. در پژوهش حاضر نیز برای تعیین 6 رده اصلی از 
پوشش موضوعی پایگاه اطالعاتی لیستا استفاده شده است. رده های لیستا عبارت بودند از: 
1( کتاب سنجی، 2( فهرست نویسی، 3( رده بندی، 4( مدیریت اطالعات، 5( کتابداری، و 6( 
بازیابی اطالعات آنالین. این موضوع ها در اختیار متخصصان کتابداری و اطالع رسانی قرار 
گرفت و طي سه دوره از طریق دلفی و یا با مذاکره حضوری تغییراتی در آنها به وجود آمد. 
برای تعیین موضوع هاي فرعی نیز از سرعنوان های موضوعی فارسی، سرعنوان های موضوعی 
کنگره، اصطالحنامه فرهنگی یونسکو، اصطالحنامه اصفا، اصطالحنامه نما، رده بندی دیویی، 

و رده بندی کنگره استفاده کردیم.

یافته ها 
با مطالعه متون و بررسی نظر متخصصان، 6 موضوع  موجود در پایگاه لیستا به این شرح 
اصالح شد: موضوع نخست )کتاب سنجی( را به روش های کّمی و کیفی اندازه گیری تغییر 
دادیم؛ دو موضوع فهرست نویسی و رده بندی را با هم ادغام کردیم؛ موضوع هاي مدیریت 
اطالعات، کتابداری، و ذخیره و بازیابی اطالعات به همان صورت باقي ماند و موضوع 
کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی را در یک رده جدا قرار دادیم؛ در نهایت، مدل زیر برای 

جای دهی موضوعات پایان نامه ها ارائه می شود.
1-   کتابداری

1-1 آموزش کتابداری و کتابداران

1.  لیستا پایگاه چکیده مقاالت در 

زمینه کتابداری، اطالع رسانی، و فناوری 

اطالعات است به نشانی:

http://web.ebscohost.com 
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1-2 برنامه های درسی
1-3 تحقیق در کتابداری

1-4 حرفه کتابداری
1-5 شرح وظایف کتابداری و کتابداران

2-  کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی
2-1  ارزشیابی کتابخانه ها و منابع اطالعاتی

2-2 مجموعه سازی و فراهم آوری در کتابخانه ها
2-3 برنامه ریزی و توسعه کتابخانه ها

2-4 استفاده از کتابخــانه ها )خدمــات تحویـل مـدرک، امانـت و همـکاری 
بین کتابخانه ای و خدمات کپی و پرینت(

2-5 خدمات کتابخانه ها و اطالع رسانی )خدمات عمومی، فنی، مرجع و خدمات 
دیداری و شنیداری(

2-6 خودکارسازی کتابخانه ها
2-7 قوانین و مقررات کتابخانه ها

2-8 مجموعه  های خاص کتابخانه ها
2-9 مدیریت کتابخانه ها

2-10 اقتصاد کتابخانه ها و منابع اطالعاتی
2-11 انواع کتابخانه ها )عمومی، دانشگاهی، آموزشگاهی، تخصصی، کودکان، 

سیار، مساجد، ملی، دیجیتالی، و شخصی(
2-12 موزه ها و آرشیو )ملی، دولتی، سازمان ها و آرشیو دیداری و شنیداری(

2-13 کنسرسیوم ها و شبکه های کتابخانه ای
3-  مدیریت اطالعات

3-1 ساختار و نظریه های اطالعاتی
3-2 انواع اطالعات )الکترونیکی و چاپی(

3-3 تحقیق در اطالعات و اطالع رسانی
3-4 سازمان ها و جوامع اطالعاتی

3-5 مدیریت دانش و منابع اطالعاتی
3-6 انواع منابع اطالعاتی )چاپی و الکترونیکی، اینترنتی، منابع قدیمی و نایاب، 

منابع دیداری و شنیداری و ادبیات کودکان و نوجوانان(
3-7 حق مؤلف و حقوق مالکیت فکری منابع اطالعاتی
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3-8 حفاظت و نگهداری منابع اطالعاتی
3-9 سواد اطالعاتی و یادگیری مادام العمر

3-10 سانسور اطالعات
3-11 مطالعه کاربران، رفتار اطالع یابی و نیاز اطالعاتی آنها

3-12 متخصصان اطالعات
4- ذخیره و بازیابی اطالعات

4-1 نظام های ذخیره و بازیابی اطالعات
4-2 نرم افزارها و سخت افزارهای ذخیره و بازیابی اطالعات

4-3 پایگاه های اطالعاتی، شبکه های اطالعاتی و بانک های اطالعاتی
4-4 سیستم های چندرسانه ای

4-5 فناوری اطالعات
4-6 کارگزاران اطالعات

4-7 اینترنت، اکسترانت، وب سایت ها، وبالگ ها، پورتال ها، راهنماها
4-8 هوش مصنوعی

4-9 زبان های برنامه نویسی
4-10 دسترس پذیری اطالعات

4-11 موتورهای جستجو
4-12 سیستم های تحویل مدرک
4-13 اشاعه گزینشی اطالعات

4-14 نشر الکترونیک 
4-15 پژوهش بازیابی اطالعات )فنون جستجو شامل عملگرهای بولی، فازی و 
زبان طبیعی، فرایند جستجو، جامعیت، مانعیت، ربط رتبه بندی، مدل های جستجو 

و راهبردهای جستجو(
5-  فهرست نویسی و رده بندی

5-1 نمایه سازی و چکیده نویسی
5-2 قواعد فهرست نویسی

5-3 برگه آرایی
5-4 فهرست نویسی مواد غیرچاپی )اپک ها، مارک و جز آن(

5-5 فهرست نویسی مواد چاپی
5-6 فهرستنویسی موضوعی
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5-7 فهرست نویسی توصیفی
5-8 سرعنوان های موضوعی

5-9 استانداردها و پروتکل ها 
5-10 ابرداده ها

فهرست های  بازار،  در  موجود  کتاب های  )ناشران،  فهرست ها  انواع   11-5
کتابخانه ای و رایانه ای(

هستی شناسی ها،  )تاکسونومی ها،  مستندات  فهرست  اصطالحنامه ها،   12-5
واژه نامه ها و اصطالحات(

5-13 رده بندی علوم و دانش
5-14 انواع رده بندی ) کنگره، دیویی و دهدهی جهانی(

6-  روش های کّمی و کیفی اندازه گیری اطالعات
6-1 اطالع سنجی

6-2 علم سنجی
6-3 کتاب سنجی
6-4- وب سنجی

6-5 شاخص های ارزیابی پژوهشی
6-6 تحلیل استنادی

6-7 تحلیل محتوا
6-8 ارزیابی کیفی اطالعات

6-9 روش های پژوهشی
6-10 ارتباطات علمی

این مدل شامل 6 رده اصلی و 70 رده فرعی است. با مطالعه و مرور مطالعات انجام شده 
در تحلیل محتوای متون علوم کتابداری و اطالع رسانی مشخص شد که بیشتر حوزه های 
پژوهشی پایان نامه ها در این 6 حوزه بیشتر به سمت موضوعاتی مانند شرح وظایف کتابداران، 
آموزش کتابداری، ارزیابی کتابخانه ها، آرشیوها و مراکز اطالع رسانی، خدمات مرجع، انواع 
کتابخانه ها، مدیریت کتابخانه ها، سواد اطالعاتی، مدیریت دانش، حفاظت منابع، مطالعه 
کاربران، ذخیره و بازیابی، اینترنت، وب سایت ها، وبالگ ها، فناوری اطالعات، فهرست نویسی 
و رده بندی، دسترس پذیری اطالعات، و ارتباطات علمی است. ولی برنامه های آموزشی نوین، 
پژوهش در کتابداری و اطالع رسانی، برنامه ریزی و توسعه کتابخانه ها، اقتصاد کتابخانه ها، 
خدمات تحویل مدرک، اشاعه گزینشی اطالعات، خودکارسازی کتابخانه ها، کنسرسیوم ها و 
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شبکه های اطالعاتی، موزه ها و آرشیوها، مجموعه های خاص، خدمات ویژه، نظریه ها، انواع 
منابع، حقوق مالکیت فکری، یادگیری مادام العمر، چندرسانه ای ها، نرم افزارها و سخت افزارهای 
ذخیره و بازیابی اطالعات، کارگزاران اطالعات، هوش مصنوعی، زبان های برنامه نویسی، نشر 
الکترونیک، نمایه سازی و چکیده نویسی، سرعنوان های موضوعی، استانداردها، ابرداده ها، 
فهرست ها، تاکسونومی ها، هستی شناسی ها، ارزیابی های کیفی، و تحلیل محتوا از جمله 
موضوعاتی هستند که در پژوهش های کتابداری و اطالع رسانی کمتر بررسی شده اند. برای 
جلوگیری از تکرار و انجام پژوهش های جامع، الزم است پژوهشگران و دانشجویان این 

حوزه به این زمینه ها توجه کنند.

نتیجه گیری
با افزایش اطالعات در دنیای امروز، یافتن موضوعی که ما به آن نیاز داریم نیز سخت تر 
می شود. از این  رو، برای ساماندهی، جستجو و درک این اطالعات گسترده، نیاز به ابزاری 
مناسب داریم. مدل  ها یا نقشه های موضوعی روش مناسبی برای ساماندهی، درک و جستجوی 
مقاالت، پایان نامه ها و طرح های پژوهشی انجام شده هستند. بنابراین برای سیاستگذاری در امر 
پژوهش، در مرحله نخست باید از پژوهش های انجام شده اطالع یافت و پراکندگی موضوعي 
آنها را بررسی و سپس میزان گرایش به موضوع های مختلف را تعیین کرد. با توجه به نقش 
پایان نامه های کتابداری و اطالع رسانی در تأمین نیازهای تخصصی و پژوهشی پژوهشگران 
این حوزه، نیازمند مدل یا نقشه های موضوعی هستیم که بتوان آنها را براساس آن سازماندهی 
و پژوهش ها را به  سمت موضوع های به روزتر و یا هنوز مطرح نشده ، هدایت کرد. نقشه های 
موضوعی یکی از ابزارهای مهم برای سازماندهی دانش، یکپارچه سازی اطالعات، بهبود 
بازیابی اطالعات، آموزش الکترونیکی استفاده از اطالعات، مدیریت اطالعات و دانش و 
فناوری هستند. با مشاهده نتایج پژوهش ها و مدل هایی که در آنها استفاده شده می توان 
پی برد که همه آنها برای تعیین موضوعات پایان نامه ها از مدل های مختلف موضوعی و روش 
تحلیل محتوا در سال های مختلف استفاده کرده اند. به طور مثال، آزاد و منصوریان )1380( به 
کتابخانه های دانشگاهی؛ محسن زاده )1381( و آذرانفر )1385(، مواد و منابع و کتابخانه ها و 
مراکز اطالع رسانی؛ عبداهلل )2002(، فناوری اطالعات؛ الیو و آبا )2009(، علم اطالعات؛ رشما 
)2011(، موضوع هایی مانند استفاده کاربران، مطالعه نیازهای کاربران، کتابخانه های عمومی، 
دانشگاهی، ذخیره و بازیابی اطالعات، بررسی کارکنان کتابخانه ها و کتاب سنجی؛ کسیدی، 
دیفنگ، ترل، کریج، و یینگ )2011(، تاریخ کتابخانه ها، تحلیل استنادی، رفتار اطالع یابی، 
بازیابی اطالعات و استفاده کاربران پرداخته اند. ولی این مدل ها برای دوره های کوتاه  مدتی 
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طراحی شده  است و پاسخگوی جای دهی و سازماندهی همه موضوعات پایان نامه های 
موجود این حوزه در کشور نیستند. مدل پیشنهادی پژوهش حاضر به نوعی، ترسیم نقشه 
علمی رشته کتابداری و اطالع رسانی است که سبب کسب آگاهی بیشتر پژوهشگران از 
وضعیت موضوعات انجام شده و ارتباط میان آنها و اطالع از شکاف هاي موضوعی می شود و 
می تواند از دوباره کاری  در امر پژوهش جلوگیری  کند. پیشنهاد می شود این پژوهش در سایر 
حوزه های علوم انسانی صورت گیرد تا دانشجویان و پژوهشگران به هنگام نگارش پایان نامه 
و پژوهش خود با دیدی بازتر به انتخاب موضوع بپردازند و از دستاوردهای علمی و پژوهشی 

انجام شده در رشته خود آگاهی یابند.
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