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  1سخن سردبیر
  

و  يپژوهش و نشر در قلمرو کتابدار يرو شیپ ندهیآ). 1390(فتاحی، رحمت اهللا : استناد به این مقاله
  .5-1)، 1(1پژوهشنامه کتابداري و اطالع رسانی، . ایران یاطالع رسان

  
  ایران آینده پیش روي پژوهش و نشر در قلمرو کتابداري و اطالع رسانی

  
که خود تابعی از  ،در دو دهه گذشته ایراندر قلمرو کتابداري و اطالع رسانی  با توسعه کمی و کیفی

توسعه آموزش عالی در ایران است، عرصه پژوهش نیز در این قلمرو دچار تحول گسترده اي شده است. 
آموزش عالی از جمله در رشته کتابداري و  نظام نسبت به توسعه کمی دربنیانی هر چند که انتقادهایی 

دو دهه این که در در این میان نمی توان توسعه کیفی را ولی، هاي اخیر وجود دارد،  ع رسانی در سالاطال
ه نادیده گرفت. گشایش تعداد قابل توجهی گروه آموزشی کتابداري و اطالع رسانی، باست روي داده 

رشناسی ارشد به هاي آزاد که در مقطع کا گروه در دانشگاه 5هاي دولتی و  گروه در دانشگاه 16ویژه 
هاي دولتی و یک گروه در دانشگاه آزاد که  گروه آموزشی در دانشگاه 4و نیز  پردازندشجو می دان بیتتر

همچنین، انتشار  کیفی به شمار آید.کمی و در سطح دکترا فعالیت دارند، می تواند نشان دهنده یک تحول 
سوي کتابداران ایرانی در مجله هاي داخلی  پژوهشی و نشر صدها مقاله علمی از-مجله علمی 10نزدیک به 

ها همایش ملی و  برگزاري ده و خارجی شاهدي است بر توسعه کیفی کتابداري و اطالع رسانی در ایران.
هاي بین المللی نیز می تواند گواه یک تحول مثبت در این  تخصصی و حضور کتابداران ایرانی در همایش

  به شمار آید.زمینه 
عه کمی و کیفی، شاهد تالش تعداد بسیار زیاد دانشجویان تحصیالت تکمیلی در این توسهم پاي 

دفاع از پایان سر انجام انتخاب موضوع پژوهش پایان نامه خود، تصویب این موضوع ها، انجام پژوهش و 
این پایان نامه ها که در دسترس همگان قرار می گیرد، مقاله هایی است که در دستاورد نامه ها هستیم. 

ي تخصصی کتابداري و اطالع رسانی انتشار می یابد. اگرچه در مقایسه با گذشته که تنها یک هامجله 
منتشر می  فارسی مجله علمی تعداد قابل توجهیپژوهشی در این قلمرو وجود داشت اکنون –مجله علمی

کل پایان نامه هاي در مقایسه با  ست کها در این زمینه آن ه هاي بنیانیحال، یکی از مسئلهمین . در شود
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ارشد و دکترا، همچنان شاهد عدم انتشار تعداد قابل مالحظه اي از مقاله  هاي کارشناسی دفاع شده در مقطع
و آینده پژوهش هاي کتابداري  اهاي بر گرفته از پایان نامه ها هستیم. در این زمینه، چند نکته که به نوعی ب

براي آینده پژوهش و نشر در حرفه کردن آنها می تواند  رحمطاست وجود دارد که در پیوند اطالع رسانی 
  سودمند باشد:ما 

نسبت قابل توجهی از مقاله هاي برگرفته از پایان نامه ها به دلیل به در درجه نخست تعداد  .1
هرگز منتشر آنکه یا و یا در نوبت انتشار براي چند سال آینده قرار می گیرند  ها، محدودیت تعداد مجله

هاي پایان نامه اي و در نتیجه عدم آگاهی و  . پیامد این کار، عدم بازتاب یافته هاي پژوهشنمی شوند
استفاده جامعه از آن یافته هاست. این مسئله می تواند به کاهش انگیزه دانش آموختگان به ادامه پژوهش 

ته کتابداري و ، از جمله رشبیانجامد که نکته اي منفی براي نظام آموزش عالیدانش آموختگی پس از 
  به شمار می رود. اطالع رسانی

نمی تواند ایران اطالع رسانی  ونکته دوم، که باز هم براي آینده پژوهش در قلمرو کتابداري  .2
ي هیئت علمی و دانشجویان از پایان نامه هاي وهاهاي آموزشی، عض گروهنداشتن نویدبخش باشد، آگاهی 

دفاع شده است. پیامد این مسئله، احتمال تکرار شدن موضوع تازگی ه تصویب شده، در دست انجام و یا ب
به چشم در بسیاري از رشته هاي تحصیلی در ایران هم اکنون مشکلی که  ؛هاي پایان نامه اي است پژوهش

که مجله هاي کتابداري و اطالع رسانی و داوران مقاله ها یا از وجود پایان نامه هاي  می خورد. نتیجه آن
که آن مقاله ها را به این ه آگاه نیستند و مقاله هاي برگرفته را براي چاپ می پذیرند، یا تکراري و مشاب

منتشر نشده و در دسترس او  (ان)تالش دانشجو و استادسر انجام دستاورد  .دلیل تکراري بودن رد می کنند
 جامعه قرار نمی گیرد. 

له هاي برگرفته از پایان نامه ها به سومین نکته، که یک مشکل بنیادي در قلمرو پژوهش و نشر مقا .3
شمار می آید، ارائه مقاله ها در ساختار ضعیف در مجله هاست. بسیاري از مقاله هاي برگرفته از پایان نامه 

هم حجم آنها بسیار طوالنی می شود و هم  ،ها همان ساختار پایان نامه را تقلید می کند و به همین دلیل
دهند. دلیل این امر به احتمال، عدم هدایت و کنترل استاد راهنما بر جذابیت خواندن را از دست می 

که یافته هاي پژوهش برخی پایان نامه ها مورد توجه و  مقاله از پایان نامه است. نتیجه نهایی آنبرگرفتن 
 استفاده قرار نگرفته و به آنها استناد نمی شود.

مقاله هاست. این مسئله همچنان در مورد ی نبود یا عدم رعایت فرایند داوري کیف، چهارمین چالش .4
یکی از کاستی هاي مورد گالیه نویسندگان مقاله ها به شمار می رود. در برخی مجله ها فرآیند مشخص و 
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داراي روال و چارچوب روشن براي داوري وجود دارد، اما در برخی مجله ها، نبود روال و معیارهاي 
انجامیده براي نویسندگان  هایی مشکلبه پیدایش مجله  اعمال سلیقه شخص سردبیرگهگاه مشخص و 

در ایران هایی از سوي انجمن کتابداري و اطالع رسانی  است. هر چند که در دو سال گذشته تالش
تا ولی، انجام گرفته  "سردبیران مجله هاي تخصصی کتابداري و اطالع رسانی نشست"تشکیل چارچوب 

. نتیجه این وضعیت، پذیرفته شدن برخی 2داوري فاصله داریم رعایت معیارهاي کیفی و یکدستی روال
مقاله هاي ضعیف و یا پذیرفته نشدن برخی مقاله هاي قوي است که ادامه آن نمی تواند نکته مثبتی براي 

شرایط آتی ایجاب می کند تا در زمینه ارزیابی  به شمار آید.علمی  ه هايو نشر مجلهاي حرفه  پژوهش
ملی گستره تر و عینی تر براي داوري تالش جدي تري در  در نظر گرفتن معیارهاي دقیقو  ه هاکیفی مقال

 صورت گیرد.

توسط مراکز ملی (مانند کمیسیون مجالت علمی کشور و نیز پایگاه استنادي علوم  ه هاارزیابی مجل .5
 ه هايجهان اسالم) باید با توجه به ماهیت هر یک از حوزه هاي علمی صورت گیرد. بدون تردید، مجل

م هاي علوم محض و علوقلمرو ه هايآنها با مجل ه هايهاي علوم انسانی و اجتماعی از نظر ماهیت مقالقلمرو
کاربردي تفاوت اساسی دارند. این امر را می توان در زمینه هایی چون نیم عمر مقاالت، ضریب تاثیر و 

تخصصی باید با توجه به  ه هايعمومی به مجل ه هايبراي تبدیل مجل . تالش وزارت علومدیدمانند آنها 
مانند علوم  ،رخی زمینه هاتخصصی و پتانسیل تولید مقاله هاي پژوهشی صورت گیرد. در بقلمرو ماهیت هر 

نمی توان انتظار داشت که مقاله هاي پژوهشی به همان میزان و با  ،آنهاجز انسانی، الهیات، فلسفه، هنر و 
 هاي علوم کاربردي مطرح است تولید شود.قلمروهمان رویکردي که در 

چه در  اگر پژوهشی،-علمی ه هايترویجی به مجل-علمی ه هايمجل ءاصرار وزارت علوم بر ارتقا .6
ی که می توانند ه هایمجل ؛جمع سودمند است اما موجب غافل شدن از نشر مقاله هاي ترویجی خواهد شد

 براي رشد علمی دانشجویان سودمند باشند.

هاي  علمی است، نمایه شدن آنها در پایگاه ه هايکه پیش روي مجلمسئله ها یکی از مهمترین  .7
و حفظ رتبه آنها در فضاي رقابتی  ه ها. این امر براي اعتبار مجلمی باشداطالعاتی معتبر ملی و جهانی 

باید  ه هاکنونی و نیز آینده از اهمیت حیاتی برخوردار است. در این زمینه، سردبیران و مدیران اجرایی مجل

                                                 
در علمی در تولید علم و نیز مشکل فرایند داوري و نشر مقاله، معاونت علم و فناوري ریاست جمهور  ياه هبه دلیل اهمیت مجل 2

ه علمی کشور با شرکت سردبیران، مدیر اجرایی مجل ه هايهمایش ملی نشرینخستین اقدام به برگزاري  1390تیرماه  28تاریخ 
 ، پژوهشگران و مسئوالن دانشگاهی و کشوري نمود.ها
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هاي آموزشی و تدوین  تالش برنامه ریزي شده اي را آغاز کنند تا این امر محقق شود. برگزاري کارگاه
و نزدیک کردن آنها به استانداردهاي مورد نظر  ه هاارهاي عملی براي بهبود ساختاري و محتوایی مجلراهک

 ضروري است. ها  آن پایگاه

بررسی و تحلیل انتقادي در زمینه آنچه تاکنون در زمینه پژوهش و نشر علمی و پژوهشی انجام داده  .8
مسیر آینده پژوهش و آشکار ساختن ن اساس، ایم می تواند نقاط قوت و ضعف ما را آشکار سازد. بر ای

نشر در حرفه ما می تواند مبنایی واقع گرایانه و خردورزانه داشته باشد. در این میان، نقش هیئت تحریریه و 
کیفی و رعایت استانداردهاي نشر بسیار حیاتی  ءکتابداري و اطالع رسانی در ارتقا ه هايسردبیران مجل

 است.

پژوهشی به بودجه قابل توجهی نیاز دارد. -یم که پژوهش و نشر مجله هاي علمیباید باور داشته باش .9
خوشبختانه در دهه اخیر تالش خوبی براي افزایش بودجه پژوهش و افزایش سهم آن در درآمد ناخالص 

ه و به همان اندازه به افزایش بودجه و امکانات مورد نیاز مجلحال همین در ولی،  .ملی صورت گرفته است
علمی (مدیر اجرایی، ویراستاران  ه هايتوجه نشده است. تامین نیروي انسانی مورد نیاز دفتر مجل ها

و استفاده از کارشناسان متخصص در زمینه صفحه آرایی، طراحی، چاپ، ) جز آن و محتوایی، ادبی و فنی
ابل توجه است. برخوردار باشد نیازمند بودجه قپایایی و صحافی به شکلی که خدمات آنها از کیفیت و 

قابل اي ، داوري مقاله هاي نیز به بودجه ه هاهمچنین، با توجه به افزایش مقاله هاي دریافتی توسط مجل
 موجود می تواند در این زمینه سودمند و راهگشا باشد. ه هايتوجه نیاز دارد. تجربه بسیاري از مجل

  
ه هاي سئلان نیازمند توجه به برخی مدر جمع، توسعه پژوهش و نشر در کتابداري و اطالع رسانی ایر

ه است که الزم است در یک چارچوب ملی و با رویکردي منطقی تحلیل و ارزیابی شود. این امر ب بنیانی
آن شاهد رشد پژوهش و تولید در پی ویژه در زمانی که آموزش کتابداري حرکت مناسبی را آغاز کرده و 

پژوهشی کتابداري و اطالع -علمی ه هايش تعداد مجلاهمیت است. همچنین، افزایداراي علم هستیم 
کیفیت پژوهش  ءتالش کنیم. بدون تردید، ارتقارسانی ایجاب می کند که براي حفظ و توسعه کیفی آنها 

دیگر اثربخشی آنها در جامعه و باال رفتن جایگاه آن در میان  ءو نشر علمی در حرفه ما می تواند در ارتقا
  امید است این مجله تازه نیز همین مسیر را با کیفیت و بهروزي بپوید. باشد.کارآمد حرفه ها 

مجله اي که اکنون شماره نخست آن در دسترس شماست با این امید آغاز به انتشار کرده است که 
بتواند به شکلی کیفی برخی از یافته هاي علمی و پژوهشی جامعه کتابداري و اطالع رسانی ایران را منتشر 
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اي هیئت وهویژه عضه ي استفاده عالقمندان آماده کند. در همین راستا، از همه اندیشمندان، بکرده و برا
خود را به هاي انتقادي و سازنده  علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی درخواست می نماید تا دیدگاه

  کنند. ارائهمنظور باال بردن اثربخشی این مجله 
، دانشیار گروه کتابداري و اطالع رسانی دانشگاه کتر اسداهللا آزاددر پایان بایسته است تا یاد شادروان د

خالی است. ایشان می  ،این مجله نوپااي هیئت تحریریه وهرا گرامی بداریم. جاي او در میان عض فردوسی
تالش دست اندرکاران دستاورد ، رويتوانستند به عنوان سردبیر به خوبی این مجله را هدایت کنند. به هر 

  را به روح بزرگ او تقدیم می کنیم.  ه هانویسندگان مقال ومجله 
همچنین بایسته است که از تالشهاي پیوسته آقایان علی نقدي، مدیر داخلی مجله که با پیگیري جدي 
خود به فرایند آماده شدن مجله کمک شایانی نموده اند و نیز محمدرامین نادري که مسئولیت ویراستاري و 

 این اثر را تقبل کردند صمیمانه قدردانی نمایم. تنظیم و صفحه آرایی
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