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کاربرد  یبررس). 1390( ابراهیمی، مظفر و افشار، چشمه سهرابي، فهیمه، نجف آباد يانتشار: استناد به این مقاله
. شهر اصفهان يدر کتابخانه ها یو اطالع رسان يعلوم کتابدار يارشد و دکترا یکارشناس ينامه ها انیپا

  .88-67)، 1(1پژوهشنامه کتابداري و اطالع رسانی، 
  

بررسی کاربرد پایان نامه هاي کارشناسی ارشد و دکتراي علوم کتابداري و 
  اطالع رسانی در کتابخانه هاي شهر اصفهان

  ٣دکتر ابراهیم افشار ،٢، دکتر مظفر چشمه سهرابی١فهیمه انتشاري نجف آبادي
  30/3/1390، پذیرش: 19/1/1390دریافت: 

  چکیده
هدف از انجام این پژوهش بررسی کاربرد پایان نامه هاي کارشناسی ارشد و دکتراي رشته علوم 

نفر از  26شامل  پژوهش. جامعه آماري استکتابداري و اطالع رسانی در کتابخانه هاي شهر اصفهان 
به دلیل کوچک بودن حجم جامعه، کل جامعه مورد  .کتابخانه هاي شهر اصفهان بودمعاونان و مدیران، 

مطالعه قرار گرفت. براي گردآوري داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته و براي تجزیه و تحلیل داده ها از 
از، محوري و انتخابی سه مرحله کدگذاري ب در و کوربین استراوسمقایسه مداوم در رویکرد نظریه زمینه اي 

مقوله  .اصلی در نظر گرفته شد کاربرد به عنوان مقوله . مقولهگردیدمقوله معرفی  12ها در یافته  استفاده شد.
دیگر این پژوهش شامل: شناخت، سیستم اطالع رسانی و ارتباطی، مدیریتی، ساختار و محتواي پایان  هاي
ن نامه ها در کتابخانه بر کاربرد پایا گونه ايکه هر کدام به  بودحقوقی، سازمانی، فرهنگی و پشتیبانی  نامه،
 گذاراثرشده در این پژوهش نیز به عنوان یکی از گزینه هاي  ی. اولویت هاي پژوهشی شناسایبودند گذاراثر

بر کاربرد پایان نامه  اثربخشاي و راهکاره ها ، مانعمقوله ها . اینیافته هاي پایان نامه ها مطرح شددر کاربرد 
استفاده بیانگر نتیجه  .بود ترکیبیواسطه، بدون واسطه و صورت بابه  ها مقوله . ارتباط اینردکرا معرفی  ها

می پایان نامه هاي رشته کتابداري و اطالع رسانی در کتابخانه هاي شهر اصفهان نتیجه و  پیشنهادهااز نشدن 
ی چون ضعف سیستم اطالع رسانی و ارتباطی، ضعف مدیریتی، عامل های. مدیران این کتابخانه ها باشد

هاي  کتابداري و مشکل استادانحقوقی، فرهنگی، مالی و پشتیبانی، سازمانی، ضعف تخصصی هاي  مشکل
  .ندپایان نامه ها معرفی کرد نتیجهاصلی کاربرد  مانع هايساختار و محتواي پایان نامه را به عنوان  در پیوند با

دد      ، پایان نامه هاي تحصـیلی، )شهر(: کتابخانه هاي اصفهان کلیدواژه ها ـانی، گراـن داري و اطـالع رس کتاـب
  تئوري

  

                                                 
 f.enteshari@gmail.com، دانشجوي کارشناسی ارشد کتابداري و اطالع رسانی دانشگاه اصفهان 1
  sohrabi51@email.com، دانشگاه اصفهان یو اطالع رسان يگروه کتابدار اریاستاد 2
 e.afshar@edu.ui.ac.ir، دانشگاه اصفهان یو اطالع رسان يگروه کتابدار اریاستاد 3
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  مقدمه
پژوهش رشد می کند، کمک پژوهش وجه مهمی از فعالیت هاي انسان شده است و دانش بشري به 

جامعه هر به گسترش مرزهاي معرفت و دانش پژوهی می انجامد. پیشرفت هاي  سرانجاممی یابد و گسترش 
پژوهش یاري رسان انسان در پیدا کردن راه حل  بر آن،افزون در نتیجه پژوهش به دست آمده است. اي 
تالش رسیدن به راه حل هاي قابل اعتماد براي ). پژوهش 5 ، ص.1381و حل تضادهاست (کومار،  مسئله
  ). 2 ، ص.1385، از طریق گردآوري، تحلیل و تفسیر برنامه ریزي شده و نظام مند داده هاست (پاول، مسئله

. این ترتیبات بنیاد کاربست می انجامدتوسعه به ند و کاربرد دانش در عمل پژوهش، دانش تولید می ک
بدین ترتیب که دانایی سبب بهبود عمل می شود و این قاعده گویاي  ؛یافته هاي پژوهشی را در بر می گیرد

میان پیوند  بنابراین. "ی مفید است که در عمل به کار آیددانش"است که جان دیویی بیان می کند:  نکته اي
یافته  کار گیريارگانیک و ذاتی مطرح می کنند که ضرورت به پیوندي پژوهش، دانش، عمل و توسعه را 

در همایش جهانی علم براي قرن  ١). آلبرتس153 ، ص.1379ین، هاي پژوهشی را مشخص می کند (مت
دانشمندان بدون رها کردن پژوهش هاي "دانش و عمل گفت:  به کار گیرياهمیت درباره بیست و یکم 

کاربرد هاي علم و دانش و نیاز هاي جامعه مشارکت تنگاتنگ داشته  در پیوند بابنیادي باید در بحث هاي 
، 1378(صباغیان،  "باشند. همچنین باید به درك بهتري از جامعه و نیاز هاي سیاست گذاران دست یابند

دستگاه هاي اجرایی با هدف به کار گرفتن و بهره برداري از  ). انجام پژوهش هاي کاربردي توسط6 ص.
 ). 16 ، ص.1383ها صورت می گیرد (حسن زاده، یافته هاي آن در تصمیم گیري ها و برنامه ریزي 

، در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی جامعه هااز پژوهش هاي نظام مند زیادي از طرفی امروزه بخش 
. بیشتر هستندفکر و ایده هاي نوین در جامعه  و مراکز آموزش عالی تولید کننده دانشگاه هاانجام می شود. 

و نظام مندي است که در دانشگاه ها با سه هدف عمده پیاپی پژوهش هاي  به دست آمده ازایده هاي نوین 
در  سطح دانش وبهبود یافته هاي پیشین و تکمیل و  ها بردن ابهام میانش دانش فعلی، از توسعه و گستر

 پور در Shamsher, 2004دانش خلق شده در خدمت جامعه اتفاق می افتد (نتیجه  کار گیرينهایت به 
  .)18 ص. ،1388 ،رجب قاضی محله

علمی  ه هايرائه می گردد و بسیاري از مقالاالب پایان نامه در قي دانشگاهی از پژوهش هازیادي حجم 
از همین پایان نامه ها و رساله ها هستند. بنابراین پایان نامه ها نقش مهمی در تولید دانش جدید ایفا برگرفته 

براي دانشجویان است، خود یکی از روش هاي  پژوهشمی کنند. به بیان دیگر پایان نامه ها نه تنها تمرین 

                                                 
1 Alberts 
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در بیشتر  پایان نامه هاآنکه بر  افزون). 80 ، ص.1389(منصوریان، به شمار می آید تولید دانش جدید 
جدي پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی هستند، نشان دهنده کیفیت و  تجربه نخستینموردها، 

راهنماي پژوهشگران  می توانندمدرك ها ز می باشند. این وضعیت آموزش و پژوهش در دانشگاه ها نی
). بنابراین پایان نامه و 86 ، ص.1386، يبراي تکمیل یا آغاز پژوهش هاي آینده باشند (علیدوستی و صابر

دیگر یا رساله غیر از کارهاي فصلی و موسمی است که توسط دانشجویان براي استادان فراهم می شود. در 
پیمایشی، توصیفی و یا  يپژوهش ها. بسیاري از برخوردارنداهمیت فراوانی از پایان نامه ها کشورها نیز 

مفصل تر و اساسی تر می  سرآغاز یک سلسله پژوهش آنها گیرد و کار تجربی توسط دانشجویان انجام می
  ). 53 ، ص.1376شود (بست، 

. یکی گیرندمی  پایان نامه ها از دو دیدگاه در رشته هاي مختلف دانشگاهی و پژوهشی مورد توجه قرار
نوعی کتابشناسی تخصصی (به عنوان ) و دیگري به پژوهشبه عنوان مدرك مفید پژوهشی (به اعتبار متن 

ها به عنوان مدرك  محتواي پایان نامه ،ازدیدگاه نخست). 105 ، ص.1372(حري،  )پایانیکتابنامه اعتبار 
پایان نامه نیز در درسی واحد  .توجه داردراه حل  و کوشش براي ارائه مسئلهمفید پژوهشی به شناسایی 

 مسئله هايایران به منظور پیشبرد مرزهاي دانش و حل  کارشناسی ارشد و دکتراي دانشگاه هايمقطع هاي 
تدوین شده است. بنابراین در طراحی عنصر پایان نامه در جدول درسی فارغ التحصیالن دانشگاهی هدفی 

محیط عملی به  از این منابع اطالعاتی باید در نتیجه به دست آمدهو  بیشتر از انجام شدن در نظر گرفته شده
  کار گرفته شود.

کاربردي از جامعه خود جدا نظر و از سودمند نباشد ر صورتی که یافته هاي پژوهشی به هر دلیلی د
به نظر  ماند. بنا خواهدو بهره برداري از یافته ها نیمه تمام  کار گیريبماند، رسالت پژوهش با هدف به 

اعم از خدماتی، آموزشی، صنعتی و یا  ه هاانتزاع پژوهش و عمل در کلیه مراکز و مؤسس"مهرمحمدي 
گذشته را تکرار می  هاي بع می شود، زیرا کارکنان اشتباهحتی کشاورزي منجر به خسارت و اتالف منا

ت می توان ا) . به جر78 ، ص.1379(مهر محمدي،  "با روال سنتی و رایج عمل می کنند سازمان هاکنند و 
. می باشدپژوهش  نتیجهبه بار نشستن  ،را خشنود می سازد نپژوهشگراگفت تنها عاملی که بیش از همه 

به نتیجه اي علمی برسد و نتیجه کار خود سپري کردن تمامی مشکل ها ي پس از پژوهشگراگر قرار باشد 
ن براي خرید دانش فنی همان که مسئوالدریابد استفاده ببیند و در مقابل بدون  دلیل هاي گوناگونیرا به 

می شود و از ادامه کار دلسرد دالر ارز به شرکت هاي خارجی می پردازند، بی شک  پروژه، میلیون ها
بر آنکه چرخ  افزونیافته هاي پژوهش،  به کار گیري) . بنابراین 12 ، ص.1368می کند (طائب، خودداري 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  
     70 1390، بهار و تابستان 1، سال 1شماره 

 

آورد، خود نیروي محرکی براي انجام پزوهش هاي  توسعه و پیشرفت به حرکت در می راهپژوهش را در 
  تی می شود. آ

جدي ریشه دوانیده است، بی توجهی به نقش کاربردي پایان مشکل آنچه که امروزه به شکل یک  ولی
اطالع ) 7، ص. 1378(نامه ها و فاصله گرفتن از حالت ایده آل آنها در جامعه علمی کشور می باشد. دیانی 

ماندن پایان نامه ها می بدون کاربرد  هاي یلاز دل محتواي پایان نامه ها را یکیمنتشر نشدن رسانی ضعیف و 
بر آنکه دانش جدیدي  افزون. "بی اطالعی از پایان نامه ها زمینه تکرار را فراهم می آورد"او  سخنداند. به 

راي کارهاي تکراري به هدر به مجموعه دانش کشور افزوده نمی شود، زمان و هزینه قابل توجهی بیهوده، ب
با نیاز جامعه در پیوند کاربردي و  موضوع هايپایان نامه ها بر انتخاب  نتیجهاربرد کبنیان از طرفی . می رود

باشد و هم مشکلی از جامعه حل کند، دانش جدیدي تولید تازه پیدا کردن موضوعی که هم "استوار است. 
است و پژوهش هاي دشواري نسبت به کند و همچنین با توانایی هاي دانشجویان همخوان باشد کار 

آن با احساس مشکل شکل گرفته  مسئلهنشان می دهد که کمتر پایان نامه اي وجود دارد که  یدانشجوی
  ). 26 ، ص.1388(مطلبی،  "باشد

هاي علوم قلمروانجام شده در  پایان نامه هاي دیگرهاي کتابداري و اطالع رسانی، مانند  پایان نامه
 بنیادي، زاده پژوهشبنیادي و کاربردي تقسیم می شوند. هاي  پژوهشانسانی و اجتماعی، به دو دسته 

 ،به آن تکیهکار می رود. با ه علمی جدید ب ه هايحقیقت است و براي دسترسی به دانش و رابط انگیزه
هایی است که براي هر  راه حلارائه کاربردي در پی  پژوهش ولیدرك عمیق پدیده ها ممکن می شود. 

مانی مشخص مفید و ارزشمند باشد و کتابدار را در تصمیم گیري هاي روزمره سازمان یا کتابخانه اي در ز
از  به دست آمده نتیجه هايرا باز شناسد و  ویژهیاري دهد، واقعیت هاي منتزع و روابط موجود در شرایط 

واقعیت این است که ). 2 ، ص.1382یک یا چند پدیده در شرایط ویژه صدق کند (دیانی،  آن، درباره
می در ایران کتابداري و اطالع رسانی  در رشتهکارشناسی ارشد  چهار دهه از آموزش دورهبه  نزدیک
 امهایجاد شده، پایان نکشور دکتراي این رشته نیز در داخل  به اینکه چند سالی است دورهتوجه  با .گذرد

است. تعداد زیادي از هاي دولتی و غیر دولتی در این رشته نگاشته شده  هاي تحصیلی زیادي در دانشگاه
هش مورد پژو ها پرداخته و جامعه موجود در کتابخانه مسئله هايو  ها ها به بررسی مشکل این پایان نامه

کاربردي دارند و  ها جنبه این پایان نامهبیشتر  ،از این رو .ندبرگزید ي گوناگونها کتابخانهمیان خود را از 
 نتیجه هاياند، از  نوان جامعه مورد پژوهش قرارگرفتهع ی که بههای سازمان یا کتابخانه انتظار می رود که

منابع اطالعاتی پیدا کرده اند، در میان آن بهره مند شده باشند. با نظر به جایگاه ویژه اي که پایان نامه ها در 
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هاي دانشجویی مفید به  توسعه، بررسی کاربرد پایان نامه و پژوهشکنار نقش کاربردي و اهمیت آن در 
  نظر می رسد. 
یک ارزیابی از نخست، هاي کاربردي،  پایان نامه پیشنهادهايو  نتیجه هابررسی میزان کاربرد  به منظور

 آنهاهاي فعالیت در پیوند با قلمرو ها و پروژه هاي  همیزان شناخت مسؤالن و مدیران اجرایی از پایان نام
ها سنجیده  از پایان نامه به دست آمده نتیجه هايگیري متن و به کارآن میزان در پی صورت می گیرد و 

پیش بینی  هدف هايهاي دانشجویی با توجه به  یک ارزیابی از کاربرد پایان نامهمی شود. بدین ترتیب 
به صورت هاي مختلف و  انجاماز  پسپیش گفته هاي  ی گیرد. در نتیجه اگر پایان نامهآنها صورت م شده

منابع و یا براي طراحی، ساخت و توسعه مورد استفاده قرار  دیگردر تولید  به عنوان منابع غنی اطالعات
گیرند، می توان براي تدوین واحد پایان نامه در دو دوره کارشناسی ارشد و دکترا، همچنین براي تالش ها 

 لیانهسا بخشی از بودجهاگر نه،  .ارائه داد ی پذیرفتیتهیه هر پایان نامه توجیه برايمصرف شده  و بودجه
صرف تهیه پایان نامه هایی می شود  -بر انرژي، زمان و هزینه هاي حاشیه اي خود دانشجو افزون- دانشگاه

، پژوهشیک  آن خود دانشجو باشد و کارایی واقعی آن جدا از تجربه که شاید تنها مراجعه کننده
حاضر این  پژوهشپایه اي  پرسشگذراندن تعداد واحد مشخص پایان نامه براي فارغ التحصیلی است. 

استفاده شده است؟ پژوهش علوم کتابداري و اطالع رسانی پایان نامه هاي کاربردي  نتیجهاست که آیا از 
به بررسی کاربرد پایان نامه هاي کاربردي تحصیالت تکمیلی رشته کتابداري و جاري در تالش است که 

 و راهکارهاي کاربست مانع هاشناسایی  وصفهان اطالع رسانی انجام شده در انواع کتابخانه هاي شهر ا
  از این پایان نامه ها بپردازد. به دست آمده نتیجه هاي

   پژوهشپیشینه 
کاربرد پایان نامه هاي کارشناسی ارشد و دکتراي علوم پیوند با در نشان می دهد که پیشینه ها بررسی 

 ی انجام نشده است.پژوهشاخل و خارج کشور در د ها ناو سازمکتابداري و اطالع رسانی در کتابخانه ها 
کاربست یافته  مانع هايشناسایی راستاي در  پژوهشگرانتالش  بیانگربررسی پژوهش هاي انجام شده  ولی

  .به برخی از آنها اشاره می شوددر ادامه است که  هاي پژوهشی
 مانع ها، و پروژه هاي صنعتیدانشجویان از انجام نکردن استقبال  هاي ه بررسی دلیلب) 1386(صداقتی 

دهگانه هاي . او در این مورد دلیل پرداخت پژوهش ها نتیجهراه بهره مندي از  سر و مشکل هاي موجود بر
د که برخی متوجه بخش دانشگاهی، برخی متوجه بخش صنعتی و تعدادي نیز متوجه هر دو رکرا مطرح  اي

نعتی کارآمد در دانشکده ص -مناسب پروژه هاي علمی ترین دلیل عدم انجاممهم بخش می باشد. از نظر او 
که در  بین المللیدر مجله هاي  ه هابه ارائه مقالزیاد دانشجویان و استادان بسیار مهندسی، عالقه –هاي فنی
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به بخش دانشگاهی در او که  ي. علت دیگرمی باشدآن مزیت هاي و استفاده از نمایه می شوند  ISIپایگاه 
. بودصنعت گوناگون دانشگاه ها با بخش هاي  استادانهمیشگی و  اثربخشبود پیوند ن، آن اشاره کرد

که دست و پا گیر  دیوان ساالريامکانات آزمایشگاهی مناسب، نبود دیگري چون  دلیل هايهمچنین او 
، کمبود مهلت و زمان الزم براي انجام پروژه هاي صنعتی، چیره شده بخش صنعت کشورو بر نظام اداري 

دهی طرح هاي مدیران به سود کاملنگاه منفی صاحبان صنایع به حضور دانشجویان در خط تولید، توجه 
به توانایی هاي دانشجو به عنوان یک جوان خام و بی تجربه در محیط باور نداشتن در صنعت،  یپژوهش

در کمترین زمان را به ی پژوهشصاحبان صنایع به نتیجه گرایی پروژه هاي هاي صنعتی و در آخر توقع 
  ).1386(صداقتی،  برشمرده موجود در این زمین هاي ترین مشکلمهم عنوان 

دانشجویی و پایان نامه هاي تحصیلی در ایران را  پژوهش هايگرفته نشدن به کار می توان  ،از این رو
همسو نبودن  می توان به موردهاي زیر اشاره کرد: آنهاترین از مهم نسبت داد. گوناگونی دلیل هاي به 

 هاي مشکل مدرك گرایی،در پیوند با  هاي هاي پژوهشی جامعه، مشکلدانشگاهی و نیاز پژوهش هاي
توجه کافی و مناسب به  نبوداشکال نظام دانشگاهی کشور در تکیه بر آموزش و  ،اقتصادي، کمبود وقت
دانشگاه و صنعت در انتقال بودن پیوند میان مناسب نای طرح هاي دانشجویی، پژوهش، تنگناهاي مال

و یا بی توجهی در پیدا کردن موضوعی که جنبه کم توجهی ، پژوهش هانتیجه ی و کاربرد پژوهشنیازهاي 
وکاهش افزایش دهد ، تجربه دانشجو را نیز پژوهشهمراه با انجام را داشته باشد و الزم هاي کاربردي 

  .)1384کاظمی، دانشگاه ها ( پژوهشیه هاي بودج
مانع انسانی،  مانع هايگروه پنج  ،کاربست یافته هاي پژوهشی مانع هايبندي اولویت  با حسن زاده

حسن (را شناسایی کرد اجتماعی  مانع هايروش شناختی و  مانع هايارتباطی،  مانع هايسازمانی،  هاي
  ).1383زاده، 

 نتیجه ها ودر پژوهشی در زمینه کاربست یافته هاي پژوهشی به بررسی کاربرد  )Olade, 2004(اوالد 
این پژوهش را پایه اي  مسئلهپرستاران روستایی پرداخت. او  میانکاربردي در  پژوهش هايیافته هاي 

در عمل معرفی کرد. انزوا و کناره گیري  آنهای پرستاران و کاربرد پژوهشیافته هاي  میانشکاف موجود 
ی شناسایی پژوهشکاربرد یافته هاي  مانع هايی براي پرستاران به عنوان پژوهشو کمبود مشاوران ستا رو

و دست  پژوهشگرانمجریان و مدیران و به نوعی  میانشدند. او براي حل این مشکل ایجاد پل ارتباطی 
 .در کاران را پیشنهاد کردان
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خط مشی تدوین و بازنگري باید در تصمیم گیري و ها  پژوهشنتیجه ، ١ریهر و موریسون باوربه 
به شناخت نیاز ها، تشخیص  پژوهشکه یافته هاي  چرا .تصمیم گیران کمک نماید سازمانی به مدیران و

، 1387(نوابخش و قجاوند، می انجامد ه راه حل هاي جدید ئلویت بندي امکانات و منابع و ارااو مسئله ها،
  ) . 61 ص.

مختلف کاربست یافته هاي پژوهشی پرداخت.  مانع هايبه بررسی  یپژوهشدر  )Funk, 1995( فانک
  :گروه بندي کردکاربست را در چهار عامل  مانع هاياو 

 پیوند دارد؛مهارت ها و آگاهی پژوهشی کاربران  ابعامل انسانی که  .1

و کمبود زمان کافی براي مطالعه  پژوهشبی اعتقادي مدیران به انجام با عامل سازمانی که  .2
  پیوند دارد؛کاربردي پژوهش سودمندي هاي و بی توجهی به  پژوهش

بودن نکاربردي  روش شناسی نامناسب پژوهش ها،با که  پژوهش هاعامل نوآوري و کیفیت  .3
  پیوند دارد؛به موقع گزارش پژوهش ها منتشر نشدن و  پیشنهادهاو  نتیجه ها

 دارد.پیوند انتشار و دسترس پذیري به موقع یافته هاي پژوهش ها  اعامل ارتباطات که ب .4

اي است که  ا، دغدغهه   کاربست آن مانع هايگیري یافته هاي پژوهشی و شناسایی به کار بنابراین 
معرفی  مانع هاي کرده است. مشغولامروزه فکر بسیاري از پژوهشگران و صاحبنظران این امر را به خود 

گیر پژوهش هاي  ناشناخته دیگر بیش از پیش گریبان هاي و مشکلدرست برنامه ریزي  نبود بر افزونشده 
در رشته هاي علوم انسانی و نظري می باشد. رشته علوم کتابداري و اطالع رسانی و پایان نامه  شدهانجام 

مک نیکل، در  Powell, et al., 2002دیگران ( پاول و .چنین مشکل هایی دارد آن نیز هاي ارائه شده
کتابداري به پژوهش را به  انمتخصصنداشتن توجه  دلیل هادر بررسی هاي خود یکی از  )1، ص. 1387

   ند.ندك پژوهش ها در عمل معرفی کردکارگیري ا
  پژوهشطرح 

 مسئلهپژوهش است. از آنجا که  مسئلهآنچه روش و فن مورد استفاده در هر پژوهش را تعیین می کند، 
به و یافتن راه حل هایی براي آنها عدم کاربرد  دلیل هايبررسی کاربرد پایان نامه ها، شناسایی  پژوهشاین 

 هدف، استفاده از روش کیفی براي رسیدن به این می باشدیافته هاي پایان نامه هاي دانشجویی  کار گیري
حل آن، هدف و  داده نیستگردآوري به خاطر تنها اجراي پژوهش کیفی چرا که  .در نظر گرفته شد

و کوربین  استراوسباور ) . به 27 ، ص.1387(سفیري، می باشد از طریق اجراي روش هاي علمی مسئله 

                                                 
1 Reher & Morrison 
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ی که یافته هایی را به دست می دهد که با شیوه هایی غیر از پژوهشکیفی عبارت است از هر نوع  پژوهش"
  ). 17 ، ص.1385و کوربین،  استراوس( "روش هاي آماري یا هر گونه کمی کردن کسب شده اند

گراندد تئوري  ، یعنیپژوهش کیفیروش هاي براي تجزیه و تحلیل داده هاي این پژوهش، یکی از  
. گراندد تئوري فرایند ساخت یک نظریه مستند و مدون است که از طریق گردآوري گرفته شد به کار

پاسخگویی به پرسش هاي براي این روش می گیرد. انجام سازمان یافته داده و تحلیل استقرایی داده ها 
گرفته  به کار، نیستندي نظري کافی براي تدوین هرگونه فرضیه و آزمون انمبداراي نوین در زمینه هایی که 

و اندك بوده  ها زمینه آن در ما دانش دارد که ی کاربردموضوع های مورد می شود. گراندد تئوري در
جامعی انجام نشده است. گردآوري داده و تولید دانش در  مطالعهدرباره موضوع مورد پژوهش، پیشتر 

ی اجراي سه مرحله کد گذاري باز، کد گذاري محوري و کد گذاري انتخاببه روش گراندد تئوري، 
  .)123 ،117ص.  ،1386است (منصوریان، وابسته 

ر کتابخانه هاي نفر از مدیران، معاونان و کارشناسان مسئول د 26 شامل جامعه آماري این پژوهش
شامل کتابخانه هاي دانشگاهی (دولتی، آزاد اسالمی، پیام نور  اکتابخانه هاین  بودند.شهر اصفهان گوناگون 
و  )، تخصصی، عمومی (وابسته به شهرداري و نهاد کتابخانه هاي عمومی کشور)کاربردي –و علمی 

 نتیجه کار گیريبه  بارهدرکنندگان  بود. به منظور گردآوري داده، مصاحبه هایی با شرکتآموزشگاهی 
انتخاب شدند که پایان نامه هاي کاربردي رشته کتابداري و  گونه ايپاسخ گویان به  .انجام شدپایان نامه ها 

به انجام  آنهااطالع رسانی انجام شده براي کتابخانه هاي شهر اصفهان در محدوده زمانی و مکانی مدیریت 
و انجام مصاحبه تا آن جایی ادامه یافت که پاسخ گویان دیگر چیزي به داده  . گردآوري داده هابودرسیده 

سخنی دیگر به  .اد با داده هاي گردآوري شده نبودها اضافه نکردند و یا آنچه بیان می کردند در تض
با توجه به مشخص بودن جامعه . )196، ص. 1385(پاول،  "عناصر اساسی مطالعه به حد اشباع رسیده بود"

   .ل جامعه مورد مطالعه قرار گرفتکو  انجام نشدنمونه گیري  پژوهشدر این مورد پژوهش، 
  شد:وري آزیر گردسیاهه وارسی فاده از دو با است داده هاي این پژوهش

   اطالعات پایان نامه هاي کتابداري و اطالع رسانیسیاهه وارسی براي گردآوري الف. 
رشته  يپایان نامه کاربردي کارشناسی ارشد و دکترا 54گردآوري اطالعات سیاهه وارسی براي این 

 براي کتابخانه هاي شهر اصفهانکه در دانشگاه هاي دولتی و آزاد اسالمی کشور کتابداري و اطالع رسانی 
شد آوري اطالعات پایان نامه هایی پرداخته گرددر این پژوهش به مطالعه و . رفت به کار، بودانجام شده 

پیوند به یک یا تعدادي از کتابخانه هاي شهر اصفهان  گونه ايبر قابلیت کاربرد در کتابخانه، به  افزونکه 
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نتیجه  و هایافته، هدف ها. با بررسی و مطالعه هر پایان نامه، اطالعات توصیفی، جامعه مورد پژوهش، داشتند
انجام  مصاحبه ها. این کار پیش از شروع شدمی نوشته سیاهه در پایان نامه  اربردي آن ک پیشنهادهايو  ها

  گرفت.
  مصاحبه نیمه ساختار یافتهسیاهه وارسی ب. 
. مصاحبه ها در این پژوهش نیمه ساختار را در بر داشتمصاحبه  پرسش هاي ین سیاهه وارسیدوم

اي بیش از محدوده . گرچه زمینهکردباز و خنثی استفاده پرسش هاي و پژوهشگر در مصاحبه از بودند یافته 
پیش از  ،. از این روپرسیده شدمشخص در قلمرو پرسش ها  ولیبه مصاحبه شوندگان داده شده،  پرسش ها

براي . ه بودمصاحبه در آن تعیین شد پرسش هايقلمرو تهیه شد که سیاهه وارسی به، مصاح نخستینشروع 
مورد نظر پژوهش، این  هدف هايمصاحبه با  پرسش هايپیوند ی محتوایی و اطمینان از روایافزایش 
  شد.تایید کتابداري و اطالع رسانی  استادانتوسط چند نفر از  پرسش ها

به  نتیجه هايهمچون تمامی پژوهش ها، این پژوهش با محدودیت هایی رو به رو می باشد. از جمله، 
تعمیم آن به کتابخانه  بنابراین، کتابخانه هاي شهر اصفهان است. در پیوند باتنها  پژوهشاز این  دست آمده

بر پایان نامه هاي رشته  پژوهشاین همچنین، تمرکز  .کشور امکان پذیر نمی باشدشهرهاي دیگر هاي 
رشته هاي انجام شده در ایان نامه هاي به پنمی توان یافته هاي آن را  می باشد وکتابداري و اطالع رسانی 

  .یم دادتعمدیگر 
  افته هاي پژوهشی

بود به شده  آوريگرد ه هامصاحبدر پاسخ هاي مسئوالن کتابخانه ها که از افته هاي این پژوهش ی
پژوهش را از مصاحبه شوندگان  بحث هاي پایه ايکه پژوهشگر گونه اي بود روند کار به . دست آمد

خود  ه هايشناخت و تجرب اصلی به اندازهبه موضوع  تا درباره جزئیات مربوط اجازه داد آنهاو به  پرسید
تجزیه و تحلیل داده ها، تمام مصاحبه ها ضبط شد و سپس هر درستی افزایش دقت و  براي. دهندنظر 

 ارا که بنکته هایی از مطالعه هر مصاحبه  پس. پژوهشگر پیاده شد واژهبه  واژهمصاحبه به طور جداگانه، 
مصاحبه شونده  توصیفی ه هايمصاحبه جدا و به همراه مشخصاز متن در پیوند بود پژوهش  پرسش هاي

 1پاسخگویان در جدول  ه هاي، در این قسمت تنها مشخصته ها. به علت حجم زیاد این نکطبقه بندي کرد
نمایش  2در جدول  مفهوم هااز مفهوم پردازي تحت عنوان بخش  پسو یافته هاي پژوهش  می گرددارائه 

  داده شده اند.
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  رئیس کتابخانه  کارشناسی  کتابداري  دانشگاهی  مرد 3
  کارشناس مسئول  کارشناسی  کتابداري  دانشگاهی  زن 4
  رئیس کتابخانه  کارشناسی  کتابداري  آموزشگاهی  مرد 5
  رئیس کتابخانه  دکترا  غیر کتابداري  دانشگاهی  مرد 6
  معاون  کارشناسی  کتابداري  دانشگاهی  زن 7
  معاون  کارشناسی  کتابداري  دانشگاهی  مرد 8
  رئیس کتابخانه  کارشناسی ارشد  کتابداري  تخصصی  مرد 9

  کارشناس مسئول  کارشناسی ارشد  کتابداري  دانشگاهی  زن 10
  رئیس کتابخانه  دکترا  غیر کتابداري  دانشگاهی  مرد 11
  رئیس کتابخانه  دکترا  کتابداري  دانشگاهی  مرد 12
  معاون  کارشناسی ارشد  کتابداري  دانشگاهی  مرد 13
  رئیس کتابخانه  کارشناسی  غیر کتابداري  دانشگاهی  مرد 14
  کارشناس مسئول  کارشناسی ارشد  کتابداريغیر   دانشگاهی  زن 15
  رئیس کتابخانه  کارشناسی  غیر کتابداري  تخصصی  زن 16
  رئیس کتابخانه  کارشناسی  غیر کتابداري  عمومی  زن 17
  رئیس کتابخانه  کارشناسی ارشد  کتابداري  دانشگاهی  زن 18
  رئیس کتابخانه  کارشناسی  کتابداري  دانشگاهی  مرد 19
  رئیس کتابخانه  کارشناسی ارشد  غیر کتابداري  عمومی  مرد 20
  رئیس کتابخانه  کارشناسی ارشد  غیر کتابداري  عمومی  مرد 21
  رئیس کتابخانه  کارشناسی ارشد  کتابداري  عمومی  مرد 22
  رئیس کتابخانه  کارشناسی ارشد  غیر کتابداري  عمومی  مرد 23
  معاون  کارشناسی  غیر کتابداري  عمومی  مرد 24
  معاون  ارشد کارشناسی  غیر کتابداري  عمومی  مرد 25
  کارشناس مسئول  کارشناسی ارشد  کتابداري  عمومی  مرد 26

  
سه مرحله کد گذاري باز، کد گذاري محوري و کد از  براي تجزیه و تحلیل اطالعات گردآوري شده

   به شرح زیر استفاده شد: گذاري انتخابی
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  کدگذاري بازالف. 
و براي تجزیه و تحلیل می باشد اشاره شد، این پژوهش کیفی  پژوهشروش  بخشهمانطور که در 

تجزیه و تحلیل یافته فرایند در گام  نخستین. در این روش وش گراندد تئوري استفاده شده استداده ها از ر
نزدیک اختصاص دادن  ،). منظور از این کار63 ص. ،1385و کوربین،  استراوسها، مفهوم پردازي است (

 ،1386ردآوري شده است (منصوریان، گهاي معنی هر بخش از داده ترین جزء باکوچکترین مفهوم به 
مفهوم تجزیه و تحلیل یافته ها در این پژوهش، داده هاي گردآوري شده با به منظور  ،). بنابراین123 ص.
  . خوانده می شودند. این مرحله از پژوهش در گراندد تئوري کد گذاري مشخص شد ویژه اي يها

در کد گذاري باز، پژوهشگر به صورت مشخص به نامگذاري و مقوله بندي پدیده ها از راه بررسی 
تحلیلی اساسی اولیه برداشته می شود و بقیه تجزیه و  گام نخستیندقیق داده ها می پردازد. در این مرحله 

تین مرحله از کد . در نخس)62 ، ص.1385و کوربین،  استراوسبه دنبال آن می آید (پیوندها تحلیل و 
 ،دیگرسخنی . به دوشمی پرداخته  مفهوم هاگذاري (کد گذاري باز) بدون هیچ محدودیتی به نام گذاري 

می پردازد و محدودیتی براي تعداد کدها  مفهوم هادر کد گذاري باز پژوهشگر با ذهنی باز به نام گذاري 
جزءهاي وري شده به کوچکترین . هدف از کد گذاري باز تجزیه مجموعه گردآدر نظر نمی گیرد

متناظر مشخص شده در  مفهوم هاي ،دیگرسخنی به  ).124 ، ص.1386مفهومی ممکن است (منصوریان، 
  . استارائه شده  2جدول نخست ، همان چکیده یافته هاي پژوهش است که در ستون این مرحله

خرد کردن، مفهوم پردازي، مقایسه کردن و مقوله بندي کردن داده مرحله هاي کد گذاري باز شامل 
مشابه  مفهوم هايبا یکدیگر مقایسه شده و  مفهوم هااز مفهوم پردازي داده هاي پژوهش،  پسها می شود. 

را  مقوله ها در نظمی باالتر دسته بندي شده و مفهوم ها بنابراین،طبقه بندي می شوند.  ویژه ايدر مقوله 
 مفهوم هاي ،). در این قسمت از پژوهش حاضر61 ، ص.1385و کوربین،  استراوسمی دهند ( تشکیل
که مقوله  ند. از آنجاطبقه بندي شدویژه اي  مقوله هاي و مقوله ها عنوان خرده زیرو  شناسایی شدمشابه 

در نظر  قوله هايم خردهنام )، 61 ، ص.1385و کوربین،  استراوسانتزاعی تر باشد ( مفهوم ها دیگرباید از 
ی است که مجموعه هر خرده مقوله را تشکیل می مفهوم هایگرفته شده در این پژوهش نیز انتزاعی تر از 

 مقوله هاي معرفی شده تحت عنوان عامل هاي ،به طوري که .نیز رعایت شد مقوله ها دهند. این روند براي
مدل الگویی پژوهش شکل می گیرد.  آنها میانپیوند مفهومی هستند که با برقراري نام هاي انتزاعی ترین 

ارائه  مفهوم هابه دست آمده از یافته هاي پژوهش و روند مقوله پردازي  مفهوم هاي، مقابل 2 در جدول
  شده است.
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 مقوله ها .2جدول

 مقوله ها  مقوله ها خرده مفهوم ها

   عدم شناخت پایان نامه از پایان نامه هانا آگاه  به طور کامل -
  
  
  
  
  

 شناخت

 شناخت پایان نامه از پایان نامهآگاه  -

  رشته کتابداري در آن دانشگاهنبود  -
  دوره کارشناسی ارشد کتابداري در آن دانشگاهنبود  -
  پراکندگی جغرافیایی پایان نامه هاي کار شده -
 دسترسی به پایان نامه ها برايسامانه جامع نبود  -

  
عامل عدم شناخت پایان نامه به واسطه 

 دسترس پذیري نداشتن

عدم شناخت پایان نامه به واسطه عامل  کتابدار و رئیس کتابخانهنبودن خصص مت -
 تخصصی

  از طریق پایان نامه شخص آگاه -
  از طریق پایان نامه همکاران آگاه -
  از طریق پایان نامه دوستان آگاه -
 از طریق عالقه شخصی آگاه -

  
شناخت پایان نامه به واسطه عامل 

 انسانی

 شناخت به واسطه تخصص از طریق کار و تخصص حرفه اي آگاه -

 شناخت به واسطه عامل اطالع رسانی از طریق مقاله پایان نامه آگاه -

  عدم استفاده کاربردي از پایان نامه در کتابخانه -
 کاربردي از پایان نامه در کتابخانهاستفاده بصورت غیر  -

   عدم کاربرد پایان نامه
 کاربرد

 تردید در کاربرد پایان نامه پایان نامه در کتابخانه نتیجه هايتردید در عملی شدن  -

  پایان نامه موضوع هايکاربردي نبودن  -
  موضوع پایان نامه با نیاز کتابخانه ها نداشتن انطباق -
  پایان نامه ها هاي موضوعتکراري بودن  -
 پایان نامه ها موضوع هايبه روز نبودن  -

  
 مناسب موضوع هاينکردن انتخاب 

  
  
  
  
  

  ساختار 
و محتواي 
 پایان نامه

  کاربردي براي پایان نامه ها موضوع هايانتخاب  -
  جدید براي پایان نامه ها موضوع هايانتخاب  -
 به روز براي پایان نامه ها موضوع هايانتخاب  -

  
 مناسب موضوع هايانتخاب 

 راهکار عملیندادن ارائه  عملی نبودن راهکارهاي پیشنهاد شده -

  عملی در پایان نامه ها پیشنهادهايارائه  -
 ارائه راهکارهاي عملی مطابق با چالش درکتابخانه ها -

 ارائه پیشنهاد عملی

 جنتای نبودن عتبرم پایان نامه ها نتیجه هايبی اعتباري  -

 ضعف ساختاري ظاهري پایان نامه ها هاي مشکل -

 شکل ظاهري پایان نامه ظاهري پایان نامه ها هاي برطرف کردن مشکل -
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 پژوهشضعف در روش  پایان نامه ها رشته کتابداري و اطالع رسانی پژوهشضعف در امر روش 

 ضعف در بعد جهانی پایان نامه ها بعد جهانی نمی گیرند -

 بعد جهانی پایان نامه کردن به بعد جهانی در پایان نامه هاتوجه  -

  گروه کتابداري و اطالع رسانیو کتابخانه ها نبود ارتباط میان  -
  نا آشنایی از چالش هاي واقعی در کتابخانه -
 پایان نامه ها نتیجه هايکتابخانه ها از نکردن پیگیري  -

  کتابخانهمیان ارتباط  نبود
 پایان نامه ها موضوع هايو  

  
سیستم 
  ارتباطی

  احساس نیاز پژوهشی از طرف کتابخانه ها نبود - 
 نیاز پژوهشی از طرف کتابخانه ها ارائه نشدن -

اولویت هاي پژوهشی در  نبود
 کتابخانه

  ضعف مدیریت از لحاظ تخصص در رشته کتابداري و اطالع رسانی -
 ضعف عمومی مدیران  -

  
 مدیران ه نبودنشایست

  
  
  

 مدیریتی
  صاحب اختیار نبودن مدیران اجرایی و کتابداران -
  کمبود فرصت مدیران براي مطالعه و اطالع یابی از منابع  -

  اطالعاتی
 تعویض مدیران در مدت زمان کم -

  
 محدودیت سیستم مدیریتی

  دقت در انتخاب مدیران کتابخانه ها و بر طرف کردن ضعف هاي مدیریتی -
 کتابدار متخصص در رأس کتابخانهانتخاب  -

  
 انتخاب مدیر شایسته

  دسترسی توسط یک سامانه جامع نبود -
 آنهادسترسی آسان به پایان نامه ها و محدودیت استفاده و تحویل  نبود -

  
 دسترسی به پایان نامه نبود

  
  
  
  
  
  

سیستم 
اطالع 
 رسانی

  دیجیتالیعدم معرفی و نشر پایان نامه توسط یک سامانه جامع  -
  عدم معرفی و نشر پایان نامه توسط دانشجویان پژوهشگر -
  عدم معرفی و نشر پایان نامه توسط گروه کتابداري و دانشگاه -
 و انجمن کتابداري استادانعدم معرفی و نشر پایان نامه توسط  -

 عدم اطالع رسانی و موازي کاري -

  
  

 عدم معرفی و نشر پایان نامه

  معرفی و نشر پایان نامه) برايجامع دیجیتالی (وجودیک سامانه  -
  دسترسی به پایان نامه) برايوجودیک سامانه جامع دیجیتالی ( -
 دسترسی به پایان نامه توسط یک سامانه جامع (در دانشگاه) -

  
ایجاد سامانه جامع پایان نامه هاي 

 کشور

  عرضه پایان نامه به کتابخانه از طرق مختلف -
  معرفی و نشر پایان نامه به کتابخانه توسط دانشجویان  -
  استادانمعرفی و نشر پایان نامه به کتابخانه توسط  -
  معرفی و نشر پایان نامه به کتابخانه توسط سازمان مسئول -
 عرضه پایان نامه به کتابخانه توسط سازمان مسئول (کتابخانه ملی) -

  
  

 تحویل پایان نامه به سازمان مربوطه

  کمبود امکانات و بودجه -
 امکانات و بودجهنبود  -

   سازمان هااعتبار مالی در  نبود
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  اجراي پایان نامه در قالب طرح پژوهشی (با حمایت دانشگاه) -
 )سازمان هااجراي پایان نامه در قالب طرح پژوهشی (با حمایت  -

 پشتیبانی سازمان هاحمایت مالی دانشگاه ها و 

 تخصصی متخصص نبود ماهر و اهل فن در رشته کتابداري و اطالع رسانی استادانکمبود -

  پایان نامه در جامعه پژوهشی نتیجه هايتحویل  برايضابطه و قانونی نبود  -
  پایان نامه در جامعه پژوهشی نتیجه هايکاربرد  برايضابطه و قانونی  نبود -
 سط استاد و دانشجونشر مدارك علمی تو برايضابطه و قانونی نبود  -

  نامه اجرایی نشر آیین نبود
 يو تحویل پایان نامه به جامعه

 پژوهشی

  
  
  
  
  
  
  

  حقوقی
 

  وضع دوره کارآموزي در کتابخانه براي دانشجویان ارشد قبل از  -
 انتخاب موضوع  

در  الزامی بودن واحد کارآموزي
 دوره کارشناسی ارشد

  کاربرد پایان نامه در جامعه پژوهشی برايتدوین قانونی  -
  تحویل پایان نامه در جامعه پژوهشی برايتدوین قانونی  -
  نشر مدارك علمی توسط استاد و دانشجو  برايتدوین قانونی  -

 در جامعه پژوهشی

نامه اجرایی نشر و تحویل  آیینتدوین 
 پایان نامه به جامعه پژوهشی

  مقررات استفاده از پایان نامه هانامه ها و  بازنگري در آیین -
  استفاده از پایان نامه برايکاهش محدودیت  -
 استفاده از پایان نامه برايحذف مقررات  -

  
 برايمناسب  نامه آیینتدوین 

 دسترسی به پایان نامه ها

   سازمان مسئول نبود پایان نامه ها در جامعه پژوهشی نتیجه هايکاربرد  برايسازمان مسئول نبود  -
  

 سازمانی
  اصالح سیستم آموزشی دانشگاه -
 کاربرد پایان نامه در جامعه پژوهشی برايسسه و تدوین قانونی وسیس مات -

مسئولیت پذیري کاربرد پایان نامه 
 توسط دانشگاه یا یک سازمان خاص

  استفاده از منابع در کتابخانه ها برايفرهنگ سازي  -
 کتابداران به پایان نامهتغییر دیدگاه  -

 فرهنگی فرهنگ سازي براي کاربر و کتابدار

  دیجیتالی شدن کتابخانه ها -
  از منابع دیجیتالیبه استفاده چگونگی استفاده و تشویق کابران  -
 کتابخانه هاخودکار سازي  -

   دیجیتال سازي کتابخانه ها
  
  
  
  
  
  

اولویت 
هاي 

 پژوهشی

  بررسی راهکار هاي ایجاد انگیزه و موقعیت هاي اجتماعی براي  -
  کتابداران و شغل کتابداري

 نیروي انسانی -

  
 نیروي انسانی

  مدیریتی در کتابخانه ها مسئله هايبررسی  -
 نیاز سنجی مدیران در کتابخانه ها -

 مدیریت در کتابخانه ها

  ارتقاي سطح مطالعه و فرهنگ اهداي کتاب -
 بررسی راهکارهاي افزایش سطح مطالعه کتاب -

 مطالعه و کتابخوانی

  مجموعه سازي و تأمین منابع -
 مجموعه سازي و خط مشی هاي آن در کتابخانه هاي عمومی -

 مجموعه سازي
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 فضاهاي کتابخانه فضاي کتابخانه اي -

  وب سنجی -
  پایگاه هاي اطالعاتی (گزینش) -
 (استفاده)پایگاه هاي اطالعاتی  -

 منابع الکترونیکی

  تازهنو و  مسئله هايانتخاب  -
 اولویت مربوط به تولید سازمان مادر -

 کاربردي به طور کل موضوع هاي

  
  کد گذاري محوريب. 

 آنهاکه باید با انجامد کاهش تعداد واحد هایی می به طبقه بندي و مقوله پردازي در کد گذاري باز 
در مرحله کد گذاري  ،به روند اجراي نظریه مبنایی ) . این کار65 ،1385و کوربین،  استراوسکار کنیم (

، اطالعات به شیوه هاي جدیدي با مقوله ها میانمحوري کمک می کند. در این مرحله با بر قراري پیوند 
 ،1385و کوربین،  استراوسصورت می گیرد ( ١می یابند. این کار با استفاده از یک پارادایمپیوند یکدیگر 

شده نشان داده  1شناخته شده در پژوهش حاضر در شکل بعدهاي اصلی و  مقوله هاي میانپیوند ) . 97
  است.

  
   پایان نامه ها در کتابخانه ها ه نشدنبرد کاربه بر  اثرگذار عامل هايمدل اکتشافی  .1شکل 

                                                 
  مدل الگویی یا سر مشق ١
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  کد گذاري انتخابیج. 
آن با پیوند کد گذاري انتخابی آخرین مرحله کدگذاري است که در آن مقوله اصلی انتخاب شده و 

مقوله اصلی  میانرابطه ها ). تفسیر و بیان 118 ،1385و کوربین،  استراوسمقوله ها مشخص می شود ( دیگر
گذاري محوري در کد "که چرا  .دل ارائه شده پژوهش صورت می گیردبا توجه به م مقوله ها و دیگر

مقوله  در این پژوهش . )119 ،1385ین، و کورب استراوس( "اساس کد گذاري انتخابی پی ریزي می شود
و محتواي پایان نامه، سازمانی، پشتیبانی،  م اطالع رسانی و ارتباطی، ساختار، سیست، شناختکاربرد هاي

به هر یک در ادامه که  نددن اولویت هاي پژوهشی شناسایی شهمچنی، فرهنگی و و مدیریتی حقوقی
  .پرداخته می شود

 چرا که دغدغه اصلی این پژوهش .است : مقوله اصلی شناسایی شده در این پژوهش، کاربردکاربرد
بررسی کاربرد پایان نامه هاي رشته اي است که انتظار می رود به نوعی در جامعه مورد پژوهشی خود 

و در مفهوم دهی و مقوله  یافته هاي این پژوهش استخراج شد آنچه که ازپایه کاربرد داشته باشند. بر 
که به نوعی با آن در  از مقوله اصلی پژوهش به دست آمد دیگري غیر مقوله هاي ،نمود پیدا کردپردازي 

هستند، تعدادي به طور غیر مستقیم و در پیوند  مقوله کاربردبا  مستقیمبه طور  آنهاهستند. برخی از پیوند 
  دارند. مستقیم و هم غیر مستقیم با مقوله کاربردپیوند هم  برخی نیز

آگاهی  ن علت است که تاه آدستیابی به مقوله اصلی را فراهم می کند و این ب عامل زمینه : اینشناخت 
در  آنها نتیجه هايوجود نداشته باشد، کاربست یافته ها و  آنهاکافی از پایان نامه ها و اطالعات بالقوه مفید 

اهمیت می باشد،  داراي ،مقوله کاربرد و شناخت ممکن است. آنچه در مورد رابطه طولیخود نا جامعه
هر دو گزینه عدم شناخت پایان نامه  ،. در حقیقتبه دست آمد آنهایکسویه پیوند ی است که از نتیجه های

دم کاربرد در به ع سرانجامهستند) عامل شناخت  مقوله هاي ها و شناخت پایان نامه ها (که جزء خرده
  .می انجامدجامعه پژوهشی خود 

  با واسطه عامل هاي
 سیستم ولی: گرچه محور اصلی این پژوهش مقوله کاربرد است، بعد سیستم اطالع رسانی و ارتباطی

شناخت قرار می  مقوله باپیوند در  ،پیوند یابدبه آن  مستقیمبه طور که  اطالع رسانی و ارتباطی پیش از آن
از  نتیجه به دست آمدهبودن نکاربردي عامل مهم ترین می توان گفت که  مسئلهد. در تشریح این گیر

  پژوهش هاي دانشجویی، عدم شناخت جامعه مصرف کننده از این اطالعات است.
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  بدون واسطه عامل هاي
رسانی و  طالعمطرح شده در مقوله ا مانع هاي: شناسایی راهکارها و بعد ساختاري و محتوایی پایان نامه

با  ولی .مربوط شود که به عامل شناختکند ان نامه ها را حل معضل کاربرد پایمی تواند ارتباطی تا جایی 
وجود دارد  یعامل های شناخت و اطالع یابی از منابع، باز هم در پیوند با هاي وجود برطرف کردن مشکل

و محتواي پایان نامه  ساختار .پیوند می یابد بردکار مقوله به مستقیمبه طور و راهکارهاي آنها  مانع هاکه 
  مشکل به ساختار ظاهري و محتوایی اطالعات بر می گردد. ،دیگرسخنی به  .است عامل ها یکی از این
 ی است که ضعف ها و راهکارهاي زیر مجموعه آن بهعامل های: مقوله پشتیبانی یکی دیگر از پشتیبانی

مهم  مانع هايیکی از  سازمان هااعتبار مالی در  نبود ،دیگرسخنی . به یابدپیوند می  ،کاربردطور مستقیم به 
هاي دانشجویی است و مدیران و مسئوالن با وجود آگاهی و شناخت یافته هاي پژوهش گیري  کاربه 

  .را ندارندپایان نامه ها  نتیجهکاربردي کردن توانایی کافی از وجود این منابع، به این دلیل 
 مستقیم با کاربرد، به رشته کتابداري وپیوند بر  افزونی است که عامل هایجزء : تخصص تخصصی

ماهر و اهل فن در رشته کتابداري منجر به ارائه پایان نامه هایی  استادان. کمبود پیوند دارداطالع رسانی نیز 
  .می شود که قابلیت کاربردي کمتري در جامعه خود را دارند

- رفع آن برايو راهکار هاي پیشنهادي  مانع های است که عامل هایمقوله سازمانی نیز جزء  :سازمانی
با وجود  ،دیگرسخنی به  .گذار است تاثیرپایان نامه ها  نتیجهدر کاربرد  -عامل شناختصرف نظر از 

مهم ه ها باشد، جزء پایان نام نتیجهسازمانی که پیگیر و مسئول اجراي  نبودآگاهی مسئوالن از پایان نامه ها، 
  است که مانع کاربرد آن می شود.ترین دلیل هایی 
کتابداران  استفاده از منابع براي کاربران در کتابخانه ها و تغییر نگرش براي: فرهنگ سازي بعد فرهنگی

نامه  راهکار هایی است که براي کاربردي کردن پایاناز به پایان نامه به عنوان یک عنصر مفید کاربردي، 
  است.در نظر گرفته شده ها 

  با واسطه و بدون واسطه عامل هاي
 مستقیم و غیر مستقیم آن با مقوله کاربرد است.پیوند اهمیت درمقوله مدیریتی  داراي: نکته مدیریتی

از منابع اطالعاتی از جمله پایان  آنهاولیت شغلی آنها منجر به ناآگاهی ئیکسان نبودن رشته مدیران با مس
مقوله  به عنوان عامل میانجی مقوله شناخت ،از این رو .می شود آنهالیت ئومسدر پیوند باهاي رشته نامه 

که به  مانعی است که پیش از آنگیرد. همچنین کمبود فرصت براي مطالعه و اطالع یابی مدیریتی قرار می 
به کار گیري پایان نامه ها  برايمدیران نداشتن اختیار  ولیگذار است.  تاثیر کاربرد مربوط شود بر شناخت
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 تاثیر بر کاربرد منابع -مقوله شناختدخالت بدون -پیش از اجراي برنامه هاي بلند مدت  آنهاو تعویض 
  گذار است.
پیوند  حقوقی نیز به طور مستقیم و غیر مستقیم با کاربرد در عامل هايبر مقوله مدیریتی،  افزون: حقوقی

موجب بی اطالعی جامعه  ،نشر و تحویل پایان نامه به جامعه پژوهش برايآیین نامه اجرایی  نبود می باشند.
الزامی بودن  ولیمی شود که براي آن جامعه قابلیت کاربرد و بهره وري دارد.  يپژوهشی از اطالعات مفید

انتخاب  حقوقی است که بر عامل مقوله هاي رشناسی ارشد یکی از خردهواحد کارآموزي در دوره کا
الزامی بودن  ،کاربرد پایان نامه ها اي برايکاربردي تاکید دارد. همچنین تدوین آیین نامه  موضوع هاي

مقوله با  مستقیمبه طور  ،از این رو می نماید.اي یک حکم قانونی معرفی را به واسطه اجر آنهاکاربرد 
  ارتباط دارد.  کاربرد

 گیري کار به براي راه ها پژوهشی در کتابخانه ها یکی از: شناسایی اولویت هاي اولویت هاي پژوهشی
می پژوهش نیازمند انجام  موضوع ها دیگربیش از که مسئله هایی از آگاهی  به شما می آید.پایان نامه ها 

در جامعه بیشتر  آنهاموجب شکل گیري پژوهش هایی می شود که احتمال کاربرد و پیاده کردن  ،باشد
  است. 

 ،مجموعه سازي ،مدیریت در کتابخانه ها ،نیروي انسانی ،دیجیتال سازي کتابخانه ها در پژوهش حاضر
کاربردي به عنوان اولویت هاي  موضوع هايمطالعه و کتابخوانی و ،منابع الکترونیکی ،فضاهاي کتابخانه

  .ندپژوهشی معرفی شد
  بحث و نتیجه گیري

می شود. گروه تقسیم به دو گروه  نتیجه ها ،هااطالع از پایان نامه  بارهیافته هاي پژوهش در جمعاز 
برخی کسانی هستند که شناختی از پایان نامه هاي کتابداري و اطالع رسانی ندارند. از این گروه نخست 

عامل تخصصی و یکسان نبودن رشته و  ،دیگربرخی به پایان نامه ها و  یدسترس نبودخود را ناآگاهی دلیل 
ند. گروه دوم کسانی هستند که با پایان نامه هاي رشته کتابداري و کرد خصص با مسئولیت شغلی معرفیت

عامل کار و تخصص دلیل هایی از جمله به از شرکت کنندگان اطالع رسانی آشنایی دارند. این گروه 
با پایان نامه  ه هامنتشر شده در مجل ه هاياطالع رسانی مانند مقال عامل هاي انسانی و عامل هايحرفه اي، 

  این رشته آشنایی دارند.  يها
هیچ کدام از مدیران، معاونان و کارشناسان کتابخانه  ی،آن است که به طور کل بیانگرپژوهش نتیجه 

زمانی و مکانی مدیریت خود بازه پایان نامه هاي انجام شده در  پیشنهادهايو  نتیجههاي شهر اصفهان از 
و  نتیجه هامستقیم  کار گیريبه  ،کاربردي در این پژوهشاستفاده کاربردي نکردند. منظور از استفاده 
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 آن را براي انجام پژوهش ارائه شده در جامعه اي است که در پایان نامه به آن اشاره شده و پیشنهادهاي
در هیچ  ان مورد مطالعهمدیریک از گزیده است. گرچه چنین استفاده اي از پایان نامه ها توسط هیچ بر

پایان نامه  پیشنهادهايو  نتیجه ها، موضوع هابرخی از مدیران که از  ولی است،نگرفته کتابخانه اي صورت 
ند. این بهره برد نتیجه هامستقیم  به کار گیريبه جز  یها آگاهی داشتند، از محتواي پایان نامه ها به شکل

مدیران براي انجام طرح هاي پژوهشی در کتابخانه، به انجام رساندن پایان نامه تحصیلی خود و تهیه پیشینه 
ابداري و اطالع رسانی بهره از پایان نامه هاي رشته کت ،پایان نامه تحت راهنمایی خودبراي استفاده در یا 
  ند.جست

پایان نامه هاي کتابداري و  دستاورد به کار گیريانع ي مزیاد عامل هايافته هاي این پژوهش ی بر پایه
عامل اطالع رسانی کامل و ضعف در سیستم ارتباطی از جمله  نبود. می باشنداطالع رسانی در کتابخانه ها 

پایان نامه ها  نتیجهکاربرد اخت مدیران شده و از این طریق بر ی است که موجب ناآگاهی و عدم شنهای
به گروه هاي را پایان نامه ها نشدن شر تنماطالع رسانی الزم، معرفی و  نبود بارهدر گذار است. مدیرانثرا

تابداري و اطالع رسانی نسبت راهنما و مشاور و انجمن هاي ک استادانمختلفی مانند دانشجویان پژوهشگر، 
راه  بر سرجدي هاي  مدیران کمبود یک پایانه جامع دیجیتالی را یکی از مشکلر تبیش ،بر این افزونند. داد

به  یاجرایی و علمهاي محیط میان پیوند  نبود ،اطالع یابی از منابع به ویژه پایان نامه ها می دانند. همچنین
  است. اثرگذارآنها نتیجه و بر کاربرد می انجامد مجریان در کتابخانه ها  عدم شناخت

ند که حتی با وجود شناخت و اطالع ددیگري نیز شناسایی ش عامل هاي ،پژوهشیافته هاي این پایه بر 
 مانع هاکی از این یداشته باشند.  نا مناسبپایان نامه ها اثر  دستاورد به کار گیريیابی مدیران می توانند بر 

ضعف در ساختار و محتواي پایان نامه ها است. شکل ظاهري و خالی از جذابیت این منابع به همراه 
نبود روز جزء این دسته قرار می گیرد.  مسئله هايبی ارتباط با  غیر کاربردي، تکراري و موضوع هاي

 استادانضعف تخصصی و کمبود  پژوهش ها، نتیجهاعتبار کافی براي عملی کردن  نبودپشتیبانی مالی و 
 مانع هايپایان نامه ها از جمله  نتیجهبه کار برده شدن پیگیري  برايسازمان مسئول  نبود سرانجاماهل فن و 

  د.به شمار می آیآنها  گیري کاربه  برايشناسایی شده 
ی هستند که هم بر مانع هایاز جمله نیز قانون پشتیبانی نکردن ضعف در سیستم مدیریت کتابخانه ها و 

تخصص، نظر . درحقیقت ضعف مدیریت از است گذاررثاناآگاهی مدیران و هم بر کاربرد پایان نامه ها 
نشر و تحویل مدرك پژوهشی  براينامه اي  آیین نبودبی از منابع اطالعاتی و کمبود فرصت براي اطالع یا

صاحب اختیار  ولیاثر می گذارد. به کار برده نشدن پایان نامه ها بر  ،آندر پی بر عدم شناخت مدیران و 
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ی مل هایعاپایان نامه ها  پیشنهادهايو  نتیجه هاکاربرد  براينامه اي  آیین نبودنبودن مدیران اجرایی و 
  اثر منفی دارند. آنهاهستند که با وجود آشنایی مدیران از این منابع بر کاربرد 

به طور پایان نامه ها  پیشنهادهايو  نتیجه ها به کار گیريبراي مدیران سوي راهکارهاي پیشنهاد شده از 
برطرف کردن ضعف هاي  ،جمعبرشمرده در این پژوهش اشاره دارد. در  مانع هايبه برطرف کردن  دقیق

ساختار و محتواي موضوعی پایان نامه ها، در پیوند با  هايمشکل سیستم اطالع رسانی و ارتباطی، حل 
 برايفرهنگ سازي بهبود افزایش اعتبار مالی براي کتابخانه ها و برطرف کردن ضعف هاي مدیریتی، 

و  قانون هاایجاد  و نیز ان نامهکتابداران به پای کاربران در کتابخانه ها و تغییر نگرشتوسط استفاده از منابع 
  ند.ه عنوان راهکارهاي اصلی ارائه شدپژوهش ها ب هايکاربردپیگیري  برايي متولی سازمان ها

شناخت و آگاهی افزایش  براي يبه عنوان راهکارشناسایی شده در این پژوهش اولویت هاي پژوهشی 
پاسخ هاي مصاحبه شوندگان بر پایه ارند، معرفی می شوند. ی که قابلیت کاربرد بیشتر دموضوع هایاز 

نیروي  ،ا شامل دیجیتال سازي کتابخانه ها. این اولویت هگروه جاي می گیرند 8اولویت هاي پژوهشی در 
مطالعه و کتابخوانی  ،منابع الکترونیکی ،فضاهاي کتابخانه ،مجموعه سازي ،مدیریت در کتابخانه ها ،انسانی

  می باشد. ی،کاربردي به طور کل موضوع هايو
  عملی پیشنهادهاي

 اي پژوهش پیشنهادهاي زیر براي افزایش به کار گیري پایان نامه ها ارائه می گردد.هبا توجه به یافته 

 شود. ایجاد در کشور  "به واحد هاي مربوطه پژوهش ها نتیجهدفتر توزیع " ماننددفتر یا واحدي  .1

 . گرددتقویت ور سامانه ملی پایان نامه هاي کش .2

به معرفی و نشر پایان نامه هاي این رسانی  و اطالعو انجمن هاي کتابداري  استاداندانشجویان،  .3
 رشته بپردازند.

کتابخانه  پایان نامه هایی باشند که در مورد پیشنهادهايو نتیجه اجراي در پی مدیران کتابخانه ها  .4
 انجام شده است. آنهامدیریت زیر هاي 

کاربردي و به روز را به دانشجویان  موضوع هاي و اطالع رسانی و گروه هاي کتابداري استادان .5
 پیشنهاد کنند. 

اولویت هاي پژوهشی در کتابخانه ها قبل از انتخاب موضوع پایان نامه ها شناسایی و مطرح  .6
  گردد.

  هاي آتیبراي پژوهش یپیشنهادهای
 کتابداران کتابخانه هاي شهر اصفهان؛بررسی کاربرد پایان نامه ها از دیدگاه  .1
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 بررسی کاربرد پایان نامه ها در کتابخانه هاي دیگر شهر هاي ایران؛ .2

  کمی. هايروش از با استفاده  پژوهششده در این  ییتعمیم پذیري مقوله هاي شناساآزمون  .3
  
  
  

  کتابنامه
تهران:  ).ترجمه بیوك محمدي(. اصول روش تحقیق کیفی). 1385کوربین، جولیت ( ، و، آنسلماستراوس

  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 
 ).نرگس طالقانی ، وترجمه حسن پاشا شریفی(. روش هاي تحقیق در علوم تربیتی). 1376بست، جان (

 تهران: رشد. 

دانشگاه . تهران: )ترجمه نجال حریري(. روش هاي اساسی پژوهش براي کتابداران). 1385( دپاول، رونال
  واحد علوم و تحقیقات.  ،آزاد اسالمی

شناخت مشکالت تدوین پایان نامه در دوره هاي کارشناسی ارشد ). 1388پور رجب قاضی محله، انیس (
مدیریت  ،پایان نامه کارشناسی ارشد(. دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی

  .)1388سی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شنا، آموزشی
کتابخانه هاي ت امناي ئ. تهران: دبیر خانه هیمروري بر اطالعات و اطالع رسانی). 1372حري، عباس (

  عمومی کشور، نشر کتابخانه. 
. بررسی موانع و عوامل کاربست یافته هاي پژوهشی در دستگاه هاي اجرایی). 1383حسن زاده، رمضان (

دفتر برنامه ریزي اجتماعی و  ،معاونت فرهنگی و اجتماعی ،وريا، تحقیقات و فنتهران: وزارت علوم
  مطالعات فرهنگی. 

 .)4( 2 ،فصلنامه کتابداري و اطالع رسانی). پایان نامه گنج ناشناخته رها شده. 1378( دیانی، محمد حسین

  . مشهد: کتابخانه رایانه اي. گلوگاه هاي پژوهش در علوم اجتماعی). 1382دیانی، محمد حسین (
  . تهران: پیام پویا. روش هاي پژوهش کیفی در علوم اجتماعی). 1387سفیري، خدیجه (

  .13-4 ،)2( 21 ،رهیافت). همایش جهانی علم براي قرن بیست و یکم. 1378صباغیان، علی (
ع نیاز هاي موجود در ). بررسی علل عدم رویکرد پایان نامه هاي دانشجویی به رف1386صداقتی، حسین (

، دانشگاه علم و 1386آبان  3-1اولین کنفرانس ملی صنعت، دانشجو و توسعه پایدار. صنعت. در 
  -http://www.civilica.com/Paper    از   1389  ور،یشهر  23  در   ی ابیباز   ایران.   تهران، صنعت، 
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NCISSD01 -NCISSD01_062.html 
. تهران: مجموعه مقاالت سمینار تحقیق و توسعه در خیر مقدم دبیر سمینار.). گزارش 1369طائب، عباس (

  دبیرخانه سمینار تحقیق و توسعه سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران.

). پایان نامه ها و رساله هاي الکترونیکی نسل جدید مدارك 1386صابري، مریم (و  ،علیدوستی، سیروس
 . 85 -98 ، )2( 70 ،فصلنامه کتابعلمی. 

بررسی موانع کاربست نتایج پایان نامه هاي مقطع کارشناسی ). 1384محمد ( ،مهديو کاظمی، حسین 
ارشد مدیریت آموزشی از دیدگاه اعضاي هیات علمی گروه هاي مدیریت آموزشی، روساي ادارات 

یت و برنامه پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیر(. آموزش و پرورش و مدیران دبیرستآنهاي شهر تهران
  . )1384ریزي آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تهران، 

 و ،ترجمه فاطمه رهادوست.(روش هاي پژوهش در کتابداري و اطالع رسانی). 1381کومار، کریشان (
  کتابخانه ملی جمهوري اسالمی ایران. :. تهران)فریبرز خسروي

. فصلنامه تعلیم و ان استفاده از یافته هاي پژوهشی در آموزش و پرورش). بررسی میز1379متین، نعمت اهللا (
  . 149-179 ،88 ،تربیت

  .26 -27، )4( ،کلیات کتاب ماه). انتخاب موضوع: نیاز یا تفنن.1388مطلبی، داریوش (
). آیا تحقیق حوزه اي بکر و دست نخورده در کتابخانه و حرفه کتابداري است. 1387( مک نیکل، سارا

  . 1-7 ،)3(10 ،ارتباط علمی. )ترجمه زهره عباسی(
  .78 -93، )4(، کلیات کتاب ماه). صد نکته در پایان نامه نویسی. 1389منصوریان، یزدان (

. تهران: پژوهشکده جستار هایی در پژوهش در قلمرو آموزش و پرورش). 1379مهرمحمدي، محمود (
  تعلیم و تربیت. 

). بررسی موانع کاربست یافته هاي پژوهشی رشته راهنمایی و 1387(قجاوند، کاظم  د،نوابخش، مهردا
  . 59-68 ،)3(9 ،اندیشه و رفتارمشاوره. 
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