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  88-37(: 1) 11مطالعات کتابداری و علم اطالعات، 

 

 فصلنامه

 1931، بهار 1شماره  ازدهم،یو علم اطالعات. سال  یمطالعات کتابدار 

 

  مقاله پژوهشی 

 

 تا عمل تیاز واقع ،یشناسدر علم اطالعات و دانش تیریمد یهاپژوهش

 یپژوهش یهابر مقاله یلیتحل یمرور
 

 1کیسادات آخش هیسم

رانیتهران، ا ،یدانشگاه خوارزم شناسیگروه علم اطالعات و دانش اریاستاد .1

 

 اطالعات مقاله

 71/11/69 تاریخ پذیرش:   11/15/69 تاریخ دریافت:

 چکیده
 ییو شناسا تیریدر حوزه مد یشناسمنتشر شده در مجالت علم اطالعات و دانش یهاپژوهش یموضوع لیمقاله با هدف تحل نیا: هدف

 رشته انجام شده است.  نیدر ا تیریمد یهاانطباق آنها با مسائل و چالش زانیم

حتوا انجام گرفت. م لیتحل وهیو با استفاده از ش یبیترک کردیاست که با رو یپژوهش کاربرد کیمطالعه  نیا شناسی:روش

مجله( با موضوع  5) یشناسو دانش رشته علم اطالعات یپژوهش-یمجالت علم یها. مقاله1جامعه پژوهش دو گروه بود؛ 

با  یشناسو متخصصان علم اطالعات و دانش خبرگان. 2شد.  یگردآور یوارس اههیگروه با س نی. اطالعات اتیریمد

 ارائه دادند. یخود را در مصاحبه کتب یهادگاهی( که د5)نفر  تیریتجربه و تخصص مد

و موضوعات مربوط به آن  تیری( به مد%15رشته ) یپژوهش-یعلم یهاقالهاز م ینشان داد تنها بخش اندک هاافتهی ها:یافته

 یدانشگاه یرسانو اطالع یکتابدار قاتیتحق حوزه در دو مجله نیا یهامقاله شتریمشخص شد که ب نیاند. همچنپرداخته

موضوع ها،  نیو پرتکرارتر انددهیها( به انتشار رساز کل مقاله 7/22و % 22/%7و علم اطالعات ) یو مطالعات کتابدار

 خدمات است.  تیفیدانش و ک تیریمد

فنون  ت،یریتخصص در پست مد لیاز قب یخبرگان به مسائل دگاهیاز د تیریپژوهش در حوزه مد یهاتیاولو گیری:نتیجه

 یهاقالهرار مپرتک یهاموارد با موضوع نیا نیمرتبط است اما ب رانیتوسعه خدمات و نگرش مد یبرا یزیربرنامه ت،یریمد

و  پژوهش یو کم یفیک یهایامر به کاست نیا لیدال نیرمهمت رسدیوجود ندارد. به نظر م یچندان یحوزه همخوان نیا

 مربوط است. یتیریمد یاز مدها یرویحوزه و پ نیپژوهش در ا یهاینگارش، دشوار

 یپژوهش یهاتیلواو ،یموضوع لیها، تحلکتابخانه تیریمسائل، مد ت،یریمد ها:کلیدواژه

  نویسنده مسئول *

 ایمیل: 
 استناد به این مقاله: 

بر  یلیتحل یمرور تا عمل تیاز واقع ،یشناسدر علم اطالعات و دانش تیریمد یهاپژوهش .(8931)آخشیک، سمیه سادات 

 11-97(: 8)88 ،مطالعات کتابداری و علم اطالعات. یپژوهش یهامقاله
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و بیان مسئله مقدمه

عنوان مهمترین نهادهای ظهور و بروز کارکردهای علم اطالعات رسانی فارغ از نوع و ماهیت، بهها و مراکز اطالعکتابخانه

هدایت ها و کنند. بدیهی است اختالل در فعالیتشناسی، نقشی تعیین کننده در برقراری تعامل انسان و اطالعات ایفا میو دانش

این مراکز، چرخه بنیادین گردش اطالعات در جامعه را دچار کاستی خواهد کرد. این امر باعث شده تا بحث مدیریت در علم 

رسانی همواره مورد توجه صاحبنظران و ها و مراکز اطالعطور مشخص مدیریت کتابخانهشناسی و بهاطالعات و دانش

مندی از اصول و فنون مدیریت در این مراکز فراهم سازد. در کنار این رای بهرهمتخصصان این علم قرار گیرد و زمینه را ب

رسانی مانند تأثیر فناوری اطالعات بر کارکردها و وظایف این نهادها، ضرورت، شرایط متغیر درونی و برونی نهادهای اطالع

تی به ودجه و تأمین مالی، گذر از دنیای سنهای کاربران و نقش پررنگ ارتباط با مشتری، مشکالت بتغییر نیازها و خواسته

ی روی مدیران این مراکز نهاده است. در چنین وضعیتای را پیشهای فزایندهالکترونیکی، ظهور رقبا و مسائلی مانند آن، چالش

حاکم بر  طرسانی یک مسئولیت دشوار و زمانبر است که متناسب با بافت و شرایها و مراکز اطالعراهبری و هدایت کتابخانه

های های مربوط به سیاستها، شرایط متغیر اقتصادی، کاستیهای خاص خود )مانند عدم ثبات در مدیریتهر کشور، دشواری

خرد و کالن مدیریتی در کشور و مانند آنها( را به همراه دارد. بنابراین در بسیار از مواقع، اداره این مراکز از چارچوب اختیارها 

 کند. های متعددی را برای این مدیران ایجاد میرود و دشواریاحبان تخصص و تجربه فراتر میهای صو توانمندی

ریزی در جهت اقدام به رفع آنها است و زیربنای بندی و برنامهتالش برای حل این مشکالت مستلزم شناسایی، دسته

کاربردی شکل نخواهد گرفت. انجام بخش قابل  های هدفمند، عمیق ودستیابی به این موقعیت جز با انجام مطالعه و پژوهش

ب های کشور در قالها، موسسات آموزش عالی و پژوهشگاههای دانشگاهتوجهی از این بررسی ها در دایره وظایف و مسئولیت

میدان  رمدار و کاربست نتایج آنها دهای مسألههای دانشجویان است. تعریف پژوهشها و رسالهنامههای پژوهشی و پایانطرح

ها و عمل راه علمی مقابله با مشکالت این حوزه است و انعکاس نتایج و دستاوردهای این مطالعات در چارچوب گزارش

 های آن را نشان خواهد داد.  های علمی وضعیت واقعی مدیریت و دشواریمقاله

در رشته علم اطالعات و هایی پرداخته که در حوزه مدیریت پژوهشبا این مقدمه، پژوهش حاضر به بازکاوی 

ت. پژوهشی مصوب رشته منتشر شده اس-های پژوهشی در مجالت علمیشناسی به انجام رسیده و نتایج آنها در قالب مقالهدانش

های این حوزه و نیازهای ضروری آن از دیدگاه متخصصان از این طریق در این مطالعه به بازنمایی وضعیت همخوانی پژوهش

هایی قالهها و مموضوعی پژوهشنوشتار حاضر به آن پرداخته، تحلیل  ای کهشود. بر پایه این هدف، مسألهرشته پرداخته می

تر به تا نشان دهد این مطالعات بیش شناسی به انتشار رسیدهاست که تاکنون در حوزه مدیریت در رشته علم اطالعات و دانش

ان با نیازهای واقعی رشته در زمینه مدیریت همسو هستند؟ از رهاورد این ها تا چه میزو این پژوهش چه موضوعاتی توجه داشته

شود و موضوعات درخور مطالعه و های این حوزه نشان داده میهای مقاالت منتشر شده با واقعیتبررسی میزان انطباق موضوع

 بررسی نیز فراروی متخصصان و پژوهشگران این حوزه موضوعی قرار خواهد گرفت.

 پژوهش هایپرسش

 های زیر در این پژوهش مطرح شد:گفته، پرسشبر پایه مسأله و هدف پیش
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ی پژوهش -های مدیریتی رشته که برونداد آنها در قالب مقاله در مجالت علمیهای پژوهشپرتکرارترین موضوع -1

 شناسی به انتشار رسیده چیست؟علم اطالعات و دانش

 شناسی از دیدگاه متخصصان این رشته کدام است؟ته علم اطالعات و دانشها و مسائل مدیریتی رشمهمترین چالش -2

دار از پژوهشی منتشر شده و موضوعات اولویت -های علمیهایی که نتایج آنها به صورت مقالهبین موضوع پژوهش -7

 ؟شناسی تا چه میزان همخوانی وجود دارددیدگاه خبرگان حوزه مدیریت در رشته علم اطالعات و دانش

 های انجام شده وهشژمروری بر پ

 دهنده دو رویکرد کلی است؛ های مرتبط با نوشتار حاضر نشان بررسی پیشینه و پژوهش

ی از طور کلاند و بههای حوزه مدیریت را بررسی کردهدر رویکرد اول، مطالعاتی قرار دارند که با شیوه کمی پژوهش

یدات توان با کمی اغماض همزمان با بررسی و سنجش تولطالعات را میپیشینه این م اند.سنجی به این مقوله پرداختهنگرگاه علم

های علم سنجی و کتابسنجی انجام های کمی در این حوزه با استفاده از شیوهدانست. اغلب پژوهش 1671های علوم در سال

ک ها به یاین بررسیبرند. های متنوعی برای سنجش بروندادها و تولیدات علمی بهره میمی شود و پژوهشگران از روش

بسیاری  روند. بروندادکار میموضوع یا حوزه عملی محدود نیستند و در علوم فنی و مهندسی، انسانی، پزشکی و علوم پایه به

های ها است و پیرامون الگوهای رفتارهای علمی، همکاری نویسندگاه، مجلهاز این مطالعات، ترسیم نقشه و ساختار علمی رشته

یت سنجی نیز با تمرکز بر موضوع مدیرهای علمکنند. در این میان برخی از پژوهشد آنها نتایجی را نیز عرضه میهسته و مانن

های اشاره داشت که موضوعات و پژوهش ()اند. برای نمونه می توان به پژوهش لی و چن انجام شده

های مورد بررسی نشان تحلیل کرده و پویایی این حوزه را در سال ( را2111تا  1667انجام شده در حوزه مدیریت دانش )

های مدیریت ( نیز به ترسیم نقشه دانش پژوهشها مانند آرماندو و پاپو )دادند. برخی پژوهش

ی و جاللی منش )اند. مواردی نیز مانند پژوهش صدیقپرداخته و رویکردهای فعلی و آتی این مطالعات را بررسی کرده

اند. این پرداخته 2111تا  2111های های مدیریت دانش طی سال( نیز به مطالعه روند پژوهش

پژوهشگران با ترسیم ساختار علمی حوزه مدیریت دانش نشان دادند که در پایگاه وب آو ساینس متوسط نرخ رشد ساالنه این 

  تولیدات این حوزه را به خود اختصاص داده است %2، 77و ایران با رتبه  درصد است 6/11حوزه 

هایی قرار دارند که رویکرد تحلیل محتوا را برای مطالعه مقاالت منتشر شده یک یا چند مجله در رویکرد دوم، پژوهش

ها مبنای گروهی از این پژوهش در اند و نگاهی کمی یا کیفی به تولیدات علمی منتشر شده در این بسترها دارند.برگزیده

ند به بررسی و تحلیل انتشارات یک یا چ "موضوعی"مشخص است و در گروهی دیگر، با نگاهی  "یک یا چند مجله"تحلیل، 

 شناسی توان به تحلیل محتوای )کمی( فصلنامه اطالعهای گروه اول میمجله پرداخته شده است. از پژوهش

های فصلنامه گنجینه اسناد )( تحلیل محتوای مقاله)

( ( تحلیل محتوای مجله مدیریت اطالعات سالمت )

شناسی فارسی )پژوهشی علم اطالعات و دانش-های علمیگرایی مجلهمیزان تخصص

های عمومی )رسانی و کتابخانه( و مطالعه کمی و کیفی مقاالت فصلنامه تحقیقات اطالع

های گروه دوم می توان به این پژوهشها اشاره کرد: مطالعه اسکاندورا و ویلیامز ( اشاره داشت. از نمونه پژوهش
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شناسی مقاالت حوزه مدیریت،  پژوهش  میشرا و االک )با محوریت تحلیل روش ()

، پژوهش زکی 2111تا  2111( با موضوع بررسی رویکردهای پژوهشی در حوزه مدیریت در بازه زمانی 

و  2111-1651های الت انگلیسی زبان مدیریت در سالهای پژوهشی در مج( با موضوع تحلیل محتوای گرایش)

 بینی روند پژوهش در مدیریت منابع انسانی. ( با تمرکز بر پیشمطالعه بردبار و همکاران )

که شود: نخست آنهای انجام شده در این حوزه آشکار میبا نگاهی به مطالعات پیشین دست کم دو مشخصه از پژوهش

های کیفی در این رابطه را ها از اقبال کمتر برخوردار است و این امر، ضرورت انجام پژوهشیل کیفی در این پژوهشتحل

کند. دیگر آنکه تصویری شفاف از وضعیت و سمت و سوی مطالعات این حوزه وجود ندارد و میزان همخوانی این می

رسانی مشخص نیست. بر این پایه پژوهش حاضر به دو نکته پیش اطالع ها و مراکزها با نیازهای واقعی مدیران کتابخانهپژوهش

 های مدیریت این رشته را نشان دهد. گفته اشاره دارد تا بر این اساس وضعیت کمی و کیفی پژوهش

 شناسی پژوهشروش

حتوا انجام م پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که با رویکردی ترکیبی )طرح همزمان( و با استفاده از شیوه تحلیل

تمامی مقاالت با موضوع مدیریت )موضوعات وابسته( بود که در تمام  -1گرفت. جامعه پژوهش متشکل از دو بخش بود؛ 

عنوان مجله(  5شناسی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )پژوهشی رشته علم اطالعات و دانش -مجالت با درجه علمی

رسانی، پژوهشنامه پردازش و مدیریت ها عبارتند از: فصلنامه کتابداری و اطالعاین مجله اند.منتشر شده 1769تا تابستان سال 

قات های عمومی، مجله تحقیرسانی و کتابخانهاطالعات، مجله مطالعات کتابداری و علم اطالعات، فصلنامه تحقیقات اطالع

علم اطالعات، پژوهشهای نظری و کاربردی در علم رسانی دانشگاهی، فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و کتابداری و اطالع

اطالعات و دانش شناسی )پژوهشنامه کتابداری و اطالع رسانی پیشین( و مجله مدیریت اطالعات سالمت. از سیاهه وارسی 

های لههای منتشر شده در مجهای منتشر شده استفاده شد. به این ترتیب که عنوان تمامی مقالهبرای گردآوری اطالعات مقاله

مورد( تفکیک شد. مالک انتخاب  722مورد( و پس از آن عناوین با موضوع مدیریت ) 1655مورد بررسی مطالعه، استخراج )

های مقاله بود. برای اطمینان از ها و اصطالحات مربوط به حوزه مدیریت در عنوان و کلیدواژهها، استفاده از واژهاین عنوان

ج شده برای بررسی در اختیار دو نفر از پژوهشگران این حوزه قرار داده شد و پس از تأیید درستی انتخاب، عناوین استخرا

 نهایی این سیاهه برای تفکیک موضوعی به کار گرفته شد. 

ها تشکیل شناسی با تخصص و تجربه مدیریت کتابخانهبخش دوم جامعه را خبرگان و متخصصان علم اطالعات و دانش

ی ها، یکی از تخصص"مدیریت"شان های داخل کشور بودند، در رزومهعضو هیأت علمی دانشگاه دادند. همگی این افراد

ه های این افراد از طریق مصاحبهای مورد بررسی در این پژوهش، پرتکرار بود. دیدگاهشان عنوان شده و نام آنها در مقالهاصلی

های این حوزه با نظر خبرگان و شناسایی میزان پژوهشکتبی گردآوری شد. هدف از اجرای مصاحبه مقایسه وضعیت موجود 

افزار نرماز  هادست آمده و نتایج مصاحبهتحلیل محتوای سیاهه به های پژوهشی حوزه مدیریت بود. برایانطباق آنها با ضرورت

به مجالت دارای رتهایی است که در استفاده شد. نکته قابل اشاره اینکه محدوده پژوهش حاضر، مقاله نسخه  

ها، تعدادی از آنها از جمله تعامل انسان و اطالعات، گنجینه اسناد، آیینه اند. در شمار این مجلهپژوهشی رشته منتشر شده-علمی
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های تخصصی بررسی شدند. در میان مجالت انتخاب پژوهش و پژوهشنامه ادبیات کودکان و نوجوان به دلیل تمرکز بر حوزه

 اند.های مورد مطالعه به انتشار رسیدههایی درنظر گرفته شدند که پس از دریافت این درجه در مجلهقالهشده نیز تنها م

 های پژوهشیافته

های دارای های مربوط به حوزه مدیریت از مجلههمانطور که پیشتر گفته شد، برای شناسایی و تحلیل موضوعی مقاله

آمده است. افزون بر این سعی شده تا با ارائه فراوانی  1ها در جدول این مجلهپژوهشی استفاده شد. مشخصات -درجه علمی

های با موضوع مدیریت، امکان مقایسه کمی میان این دو بخش فراهم های منتشر شده در این مجالت و فراوانی مقالهکلیه مقاله

 شود. 

 شناسیو دانش پژوهشی در رشته علم اطالعات-های با رتبه علمی: مشخصات مجله1جدول

ف
دی

ر
 

 نام مجله
 

سال دریافت 
-درجه علمی
 پژوهشی

 

آخرین شماره 
 بررسی شده

فراوانی 
های مقاله

 منتشره

 

 هایفراوانی مقاله
با موضوع 
 مدیریت

 
 پردازش و مدیریت اطالعات

 

 1769بهار  1761

لم پژوهشهای نظری و کاربردی در ع
 شناسیاطالعات و دانش

 1767زمستان  1757

های رسانی و کتابخانهتحقیقات اطالع
 عمومی

 

 1769زمستان  1755

رسانی العتحقیقات کتابداری و اط
 دانشگاهی

 

 1767زمستان  1756
 

 1767بهار  1757 رسانیکتابداری و اطالع

 1769تابستان  1756 مدیریت اطالعات سالمت

 1767تابستان  1755 مطالعات کتابداری و علم اطالعات

مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی 
 اطالعات

 

 1769تابستان  1756

 مجموع

ا پژوهشی ت-های بررسی شده مجالت، از زمان دریافت درجه علمی، دو ستون نخست نشان دهنده بازه زمانی مقاله1در جدول 

 اینخستین مجله "رسانیکتابداری و اطالع"یان ( است. در این م1769آخرین شماره )تا زمان اجرای این پژوهش یعنی تابستان 
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( جدیدترین مجله برای 1761) "پردازش و مدیریت اطالعات"( و 1757پژوهشی دریافت کرده )سال -است که درجه علمی

 دریافت این درجه است. 

ها های این مجله(، اطالعات مربوط به مقاله1767ها )آخرین شماره مربوط به سال به دلیل تأخیر انتشار برخی مجله

عنوان( و کمترین تعداد مقاالت در  257) "مدیریت اطالعات سالمت"روزآمدترین آنها نیست. همچنین بیشترین مقاالت در 

جموع از م عنوان( منتشر شده است. نکته قابل توجه اینکه مطابق اطالعات این جدول 51) "مطالعات کتابداری و علم اطالعات"

به حوزه مدیریت و موضوعات مربوط به آن  15یعنی تنها %  عنوان 722زمان اجرای پژوهش منتشر شدند، ای که تا مقاله 1655

های ها و پاسخ به پرسش نخست پژوهش که به پرتکرارترین موضوعبرای شناسایی موضوع این مقاله .شتنداختصاص دا

های مربوط به حوزه مدیریت تحلیل موضوعی لههای پژوهشی( توجه داشت، مقاهای مدیریتی رشته )در قالب مقالهپژوهش

های این حوزه و وضعیت پراکندگی تصویری کلی از مقاله 2دهد. جدول جزییات این تحلیل را نشان می 2شد. جدول 

دهد.موضوعی آنها را بررسی نشان می
 

 ارترین موضوعهای بررسی شده و پرتکرهای منتشر شده با موضوع مدیریت در مجله: وضعیت مقاله2جدول 

 نام مجله
 

ای هنسبت مقاله
های فراوانی حوزه مدیریتی به کل

 رعی موضوعیف

 هاپر تکرارترین موضوع

 2رتبه  1رتبه 
 

 4رتبه  3رتبه 

 پردازش و مدیریت اطالعات

 

 مدیریت دانش
--- --- --- 

پژوهشهای نظری و کاربردی در 
 شناسیعلم اطالعات و دانش

 

 مدیریت دانش

 

 ارتباط با مشتری
--- --- 

رسانی و تحقیقات اطالع
 های عمومیکتابخانه

 

 مدیریت دانش

 

 ارزیابی عملکرد کیفیت خدمات
--- 

تحقیقات کتابداری و 
 رسانی دانشگاهیاطالع

 

 مدیریت دانش

 

 کیفیت خدمات

 
--- --- 

 رسانیکتابداری و اطالع

 

 مدیریت دانش

 

 کیفیت خدمات

 

 بازاریابی
برنامه 

 راهبردی

 
 مدیریت اطالعات سالمت

 

 مدیریت دانش

 

 کیفیت خدمات

 
--- --- 

مطالعات کتابداری و علم 
 اطالعات

 

 مدیریت دانش

 

 مدیریت تغییر

 
--- --- 

العات ملی کتابداری و مط
 سازماندهی اطالعات

 

 مدیریت دانش

 

 برنامه راهبردی

 
--- --- 
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گاهی و مطالعات کتابداری و علم اطالعات رسانی دانشهای تحقیقات کتابداری و اطالع، مجله2های جدول برپایه داده

ت ها نیز دو مجله پردازش و مدیریاند. در بین این مجلههای این حوزه را منتشر کرده( بیشترین مقاله7/22و % 22/%7)به ترتیب با 

اند. ر رسانده( کمترین مقاالت حوزه مدیریت را به انتشا5/12و % 2/12اطالعات و مدیریت اطالعات سالمت ) به ترتیب با %

وع های مدیریتی اندکی دارد اما تنها نیز قابل توجه است. مجله مدیریت اطالعات سالمت گرچه مقالهتنوع موضوعی این مقاله

های منتشر شده در مجله مطالعات کتابداری و موضوع(. در مقابل، مقاله 71شود )ای در موضوعات آن دیده میقابل مالحظه

 موضوع(.  6های رشته دارند )موضوعی بیشتری در مقایسه با سایر مجلهعلم اطالعات انسجام 

صاص خود اختبیشترین سهم را به ها یکسان است و مدیریت دانشهای پرتکرار در تمام مجلهوضعیت موضوعی مقاله

عنوان(.  15است ) رسیده رسانی به انتشارهای مدیریت دانش نیز در مجله کتابداری و اطالععنوان( و بیشترین مقاله 67داده )

ها نیز از اقبال قابل توجهی برخوردار بودند. مطابق اطالعات این جدول، اما در کنار مدیریت دانش، برخی دیگر از موضوع

ها )پس از مدیریت دانش( به ترتیب عبارتند از کیفیت خدمات، بازاریابی، برنامه راهبردی، ارزیابی های پرتکرار مقالهموضوع

  ، مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت تغییر. عملکرد

ز دیدگاه ا های واقعی مدیریت در رشتهها با مسائل و چالشبرای پاسخ به پرسش دوم و شناسایی میزان انطباق این موضوع

 شود. صاحبنظران و خبرگان استفاده شد که به برخی از آنها اشاره می

ترین چالش است که مشکالت زیادی از نظر یکی از این افراد،  اصلی "تعدم آگاهی مدیران را از علم و فنون مدیری"

 کند. او معتقد است: را در این زمینه ایجاد می

رسد مهمترین چالش مدیریتی در علم اطالعات و دانش شناسی، عدم استفاده از مدیران اندیشمندی به نظر می"

ر پایه دیدگاه های نظریه پردازنی چون پیتر دراکر و سنگه که به حرفه خود احاطه داشته، فنون مدیریت مدرن )که ب

کنند، شکل گرفته( را بدانند و آنها را اجرا کنند. اگر متخصصان این حرفه فنون مدیریت را نمی دانند و یا استفاده نمی

ثربخشی ت و ابهتر است زیاد نگران مدیران متخصص نباشیم. این جایگاه را می توان به مدیرانی که به ارزش اطالعا

 دانند و مهارتهای الزم را کسب کردهاین حرفه در پیشبرد سایر حرفه ها و علوم اعتقاد دارند و علم مدیریت مدرن را می

 ."و بکار می برند، سپرد و نتایج بهتری گرفت

 ند:دامیترین آنها را موارد زیر کند و اصلیدر این رابطه اشاره می یکی دیگر از متخصصان، به چندین چالش

ها عدم توجه به مدیریت به عنوان یک حوزه تخصصی و نیازمند دانش و تجربه تخصصی، به از مهمترین چالش"

متخصص، تغییر مدیریت ها در فواصل کوتاه، عدم تعامل مدیران کتابخانه ها با مدیران ارشد کارگماری مدیران غیر

در برنامه ریزی و راهبری کارکنان و ضعف  اری، ضعف مدیران سازمانها، ضعف مدیران در تأمین نیازهای مالی و ساخت

 "مدیران در شناخت نظریه ها و الگوهای مدیریتی نوین است.

واند به ایجاد تها میبرخی از خبرگان نیز در این زمینه به مشکالت بیرونی اشاره داشتند و معتقد بودند که این دشواری

 شناسی منجر شود:  و دانشچالش برای بحث مدیریت در علم اطالعات 

توان به چند مشکل اشاره کرد. مانند مشکالت و نقائص موجود در چارت سازمانی در مقایسه در این رابطه می" 

به این معنی که دیده می شود حتی در  با مطالبات مراجعین برای خدمات و تنوع فراوان آنها مثل نقص در مشاغل. 
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ها عمالً در چارت وجود ندارند. اغلی که در چارت سازمانی دیده شده و این سمتکتابخانه های بزرگ دانشگاهی، مش

ه از شود. این است کاز سوی دیگر امروزه تمام آنچه که نام برده شد، عمالً مورد نیاز مراجعین بوده و شدیداً مطالبه می

از  ارند به این مشاغل بگمارند ویکسو مدیر کتابخانه ناچار می شود بعضی از کتابداران را که سمت های دیگری د

افتد و در چنین مواردی رئیس کتابخانه خود را با انبوه سوی دیگر بسیاری از این کارها به عهده رئیس کتابخانه می

گیرد و او را از کارهای کارهای متفاوت و متنوعی روبرو می بیند که هریک بخش مهمی از وقت و انرژی وی را می

کالت دارد. برخی مشد مانند برنامه ریزی، تأمین نیروی انسانی، آموزش کارکنان و غیره باز میاساسی و مدیریتی خو

شود، بینی میهای گرچه بودجه از سوی مدیریت کتابخانه پیشبندی. معموال در کتابخانهنیز ساختاری است مثل بودجه

مر شود. این امادر تعریف و تخصیص داده میاما در هنگام تخصیص، تمام و یا بخشهایی از آن در دل بودجه سازمان 

ای، مدیر کتابخانه تصور دقیق و درستی از بودجه کتابخانه نداشته باشد. همچنین هنگامی شود که از نظر برنامهموجب می

که سازمان مادر با مشکل کمبود نقدینگی روبرو است، کتابخانه جزء اولین بخشهایی است که مشمول کاهش هزینه ها 

 . "شودریزش نیروها می و یا

توان به این موارد نیز اشاره داشت: نبود یا کمبود رهبری و مدیریت های اشاره شده توسط این افراد میاز دیگر چالش

باثبات و پایدار برای مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی بزرگ و متوسط در کشور، نبود یا کمبود نگاه راهبردی به 

های توسعه فناوری در این مراکز، استفاده نکردن از فرصت های موجود در زمینه ارتقاء فناوری های اریها و دشوچالش

 نوظهور در این مراکز و نبود یا ضعف حضور یک سازمان تأثیر در توسعه این مراکز.

 ن در سه دسته کلی قرار داد: توابا تحلیل نظرهای این افراد مهمترین مسائل این حوزه را می

ها و و مطلع از نظریهبه حرفه  آگاهمدیران ی مدیر؛ مانند عدم استفاده از ها( مسائل مربوط به مهارت، دانش و تخصص1

الگوهای مدیریتی نوین، عدم توجه به مدیریت به عنوان یک حوزه تخصصی و نیازمند دانش تخصصی و ضعف مدیران در 

برنامه ریزی و راهبری کارکنان. 

مشکالت و نقائص موجود در چارت سازمانی در مقایسه با مطالبات مراجعین برای ن مادر از قبیل ( مشکالت سازما2

 ری.های ساختا، مشکالت مالی و ضعفمشکالت ساختاری بودجه بندی؛ مانند نقص در مشاغل و خدمات و تنوع فراوان آنها

به  ریت باثبات و پایدار و کمبود نگاه راهبردیگیرنده و باالدستی؛ مانند نبود مدی( مسائل مربوط به نهادهای تصمیم7

 های توسعه فناوری در این مراکز.ها و دشواریچالش

ها های این حوزه متناسب با سه دسته کلی که به آنرود سمت و سوی غالب پژوهشبا درنظر گرفتن این مسائل انتظار می

ها را در میدان عمل نشان دهد تواند وضعیت این پژوهشیهای مورد بررسی ماشاره شد، هماهنگ باشد. تحلیل موضوعی مقاله

 کند. و پاسخ به پرسش سوم به شفاف شدن این مقوله کمک می

پژوهشی منتشر شده و موضوعات  -های علمیهایی که نتایج آنها به صورت مقالهدر سومین پرسش، موضوعات پژوهش

نظر خبرگان شناسایی و تحلیل شد. با شناسی، اطالعات و دانش دار از دیدگاه خبرگان حوزه مدیریت در رشته علماولویت

بررسی و کدگذاری نظرهای ارائه شده مشخص شد که از دید این افراد موضوعات دارای اهمیت و اولویت پژوهش در حوزه 

 مدیریت عبارتند از: 
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ها، بحث مدیران متخصص و غیر متخصص در کتابخانه -

ها، فنون مدیریت در کتابخانه -

، ریزی برای توسعه و روزآمدسازی خدماتبرنامه -

. های مدیریتیسبکو  هامدیران باالدستی به کتابخانهنگرش  -

های این حوزه و میزان توجه آنها به این موضوعات دارای اولویت، به برای ارائه تصویر بهتر از وضعیت کنونی پژوهش

 :شودمطالعاتی که متناسب هر موضوع انجام شده اشاره می

یر های مدیران متخصص و غها و عدم موفقیتپرداختن به علل موفقیت مدیران متخصص و غیر متخصص: -

تاسفانه مالن، کارکنان و مراجعان یکی از مهمترین موضوعات پژوهشی در این حوزه است. ئومتخصص از دیدگاه مس

موضوع، مطالعه افشار، صراف تهرانی پژوهشی در این رابطه انجام نشده است. یکی از معدود پژوهش مربوط با این 

های مدیریت اعضای ( است که به بررسی پیامدو رجایی پور )

های دیگر )البته برخی  نمونهپرداخته است.  هیئت علمی بر کتابخانه های دانشگاهی

  2گنجند.نمی 1( به این موضوع مربط هستند که این موارد در محدوده پژوهش حاضر

نون فها به مباحث علمی مدیریت و استفاده آنها از میزان توجه مدیران کتابخانه استفاده از فنون مدیریت: -

این موضوع، از معدود مطالعات های پژوهشی این حوزه از دیدگاه متخصصان است. این علم از دیگر اولویت

یکی ( است و پس از آن به طور جدی این مسأله بررسی نشده است. در این رابطه پژوهش هویدا )

باید وظایف مدیریت را مد نظر قرار داد. اگر دسته بندی کالسیک ": کندچنین اشاره میاز این متخصصان 
است  هی الزمبندی و گزارشریزی گرفته تا بودجهرا در نظر بگیریم، هر یک از وظایف از برنامه  7

ی که هایبر این اساس پژوهش ."ها و مراکز اطالع رسانی مورد توجه قرار گرفته و آزموده شونددر محیط کتابخانه

از  تواند راهگشای بخشیمی رسانیها و مراکز اطالعو میزان اجرا، مشکالت و مسائل آن در کتابخانهبه این عناصر 

 باشد.   ئل مدیریتیمسا

همواره مورد تأکید نظریه  ،آهنگ رو به رشد تغییر ریزی برای توسعه و روزآمدسازی خدمات:برنامه -

و مانند آنها است. تغییر در دنیای امروز یک موضوع چند  5، پیترز9، مورگان7، بنیس2تافلرپردازان سازمانی مانند 

                                                           
1 شناسی پژوهش مراجعه کنید.به بخش روش 

2 نمونه این  رسانی قرار دارد وها و مراکز اطالعهای انجام شده همواره مدنظر متولیان مدیریت کتابخانهالبته پرداختن به این چالش فارغ از پژوهش 

ها یا نوشتارهایی در قالب سخن سردبیر در مجالت رشته دنبال کرد. برای نمونه به لینک زیر ها و کنفرانسها، سخنرانیتوان در نشستمباحث را می

  بنگرید:

 

7 

2 

7

9

5
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نه های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، فناوری و اقتصادی دستخوش بعدی و فراگیر است و سازمان ها همواره در زمی

ها خالی از دشواری نیست اما (. فعالیت در چنین محیط متغیری، گرچه برای کتابخانهشوند )تغییر می

برای پاسخگویی به نیازهای متغیر کاربران امری ضروری است. از نظر خبرگان و متخصصان علم اطالعات و 

زامات ای توجه کنند و السازی شده و برون کتابخانهخدمات تخصصی و شخصیهایی که به پژوهششناسی، دانش

های این خدمات را مورد بررسی قرار دهند از الویت و کارآمدی باالیی در بحث مدیریت اجرا، موانع و چالش

  طه نیز اندک شمار است.های انجام شده در این رابمتأسفانه پژوهش ها برخوردار هستند.کتابخانه

ی مدیریت هابنا به تأکید متخصصان این حوزه، برخی از چالش :هامدیران باالدستی به کتابخانهنگرش  -

به مشکالت سازمان مادر مربوط است. بخش قابل توجهی از این رسانی در کشور ما ها و مراکز اطالعکتابخانه

ن پیرامون آ اه اول این مسأله باالدستی است و از این رو پژوهشبندی است. در نگ، مسائل مالی و بودجههاچالش

شناسی داشته باشد. اگر از دیدگاهی کالن و تواند کمک چندانی به حل مسائل مدیریتی علم اطالعات و دانشنمی

ن آدر عین حال تحلیلی به این امر نگریسته شود، بستر مطالعات کاربردی این حوزه فراهم خواهد شد و رهاورد 

نمونه این امر در پژوهش ترابی الموتی )مشکالت قابل توجهی را از این مراکز از بین خواهد برد. 

توانند های مدیریتی رشته میای که پژوهشدر این رابطه مهمترین مسألهشود و نیاز به گسترش دارد. ( دیده می

از خبرگان  رسانی است. یکیها و مراکز اطالعن باالدستی به کتابخانههای تغییر نگرش مدیرابه آن بپردازند، شیوه

بودجه  در دل های کشورارقام بودجه کتابخانهطور معموم تمام یا بخشی از به"دهد: در این رابطه چنین توضیح می

ی از درست شود که مدیر کتابخانه تصور دقیق وشود. این امر موجب میسازمان مادر تعریف و تخصیص داده می

ژه هنگامی که سازمان . به ویبینی کندهای مختلف پیشبودجه کتابخانه نداشته باشد و نتواند مبالغ الزم را برای فعالیت

مادر دچار مشکل کمبود نقدینگی می شود و در این میان، معموالً تجربه نشان داده است که کتابخانه جزء اولین 

 شود. در نتیجه مدیریت کتابخانه با تنگناهای نیرویو یا ریزش نیروها می هابخشهایی است که مشمول کاهش هزینه

انسانی و یا نقدینگی مواجه شده و نمی تواند به خوبی پاسخگوی مطالبات مراجعین باشد. همین امر طبیعی است که 

تابخانه، و از رد کبر رضایتمندی آنان از خدمات کتابخانه تأثیر منفی گذاشته و موجب پیدایش یک جوّ منفی در مو

 این در حالی است که اگرشود. آنجا به طور غیر مستقیم در مورد عملکرد حوزه معاونت پژوهشی )در دانشگاه( می

است که نتایج و بازگشت آن غالبًا « یک سرمایه گذاری»ای در کتابخانه در واقع درست دیده شود، هر نوع هزینه

تغییر  های ایناید نگرش های مدیران در این رابطه تغیر یابد و یکی از راهنامحسوس و یا پیداست ولی وجود دارد. ب

. "های مطالعاتی و پژوهشی استها و فعالیتنگرش، انجام پژوهش

ا ها، ساختار و جایگاه سازمانی منحصر به خود رانواع کتابخانه های مدیریتی متناسب با کتابخانه:سبک -

ک الزم است به جای تجویز یرا برای اداره تمامی آنها درنظر گرفت. بنابراین  توان یک سبکدارند. از این رو نمی

بک خاص سهایی که بدون پیشینه و رعایت موارد پیش گفته به بررسی میزان رعایت یک سبک همگانی یا بررسی

بک متناسب س های هر کتابخانه،پردازند، با درنظر داشتن شرایط و ویژگیبرای رهبری و مدیریت یک کتابخانه می

کن است این نگاه مم" در رابطه با این موضوع یکی از خبرگان بر این عقیده است که:با آن را شناسایی و اجرا کرد. 

در شرایطی با نگاه به الیه های مدیریتی هم درآمیزد. به عنوان مثال، می دانیم که رئیس کتابخانه مرکزی 
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دیران مادر( که تابع یکی از م سازمان عنوان به دانشگاه کالن طحس در) است میانه مدیر یک حداکثر دانشگاه، یک

بنابراین، در بررسی شرایط و یا مسائل این مدیر، در واقع شرایط ارشد دانشگاه )مثال معاون پژوهشی و فناوری( است،

 ."و مسائل یک مدیر میانه مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد

شد، برخی دیگر از موضوعات پژوهشی این حوزه از نظر صاحبنظران علم اطالعات و  در کنار مواردی که به آنها اشاره

ها، مدیریت نیروی ها، تمرکز و عدم تمرکز در مدیریت کتابخانهها با سایر سازمانشناسی عبارتند از: مسأله رقابت کتابخانهدانش

ارهای ت، راهکارهای افزایش خالقیت در کارکنان و کانسانی و تعامل با کارکنان کتابخانه، رویکردهای مدیریت کیفیت خدما

ه جز کیفیت دهد بهای پژوهشی که خبرگان برشمردند نشان میها و مقایسه آنها با اولویتمرور موضوعات پر تکرار مقاله تیمی.

شی از هم پژوههای بررسی شده است، تقریباً میان این مقاالت و موضوعات مخدمات که پرتکرارترین موضوع در غالب مجله

 شناسی و مسائل این حوزه، همخوانی وجود ندارد. نظر متخصصان و خبرگان علم اطالعات و دانش

 و بحث گیرینتیجه

ی پژوهش-های علمیهای  مربوط به حوزه مدیریت که نتایج آنها در قالب مقاله در مجلهناهمخوانی میان موضوع پژوهش

 رد؛ ریشه در  چند مسأله داهای وابسته، سمت موضوع مدیریت دانش و زیر موضوع منتشر شده و گرایش اغلب این مقاالت به

های و رساله نامهقالب پایان یا درها اغلب پژوهش مربوط است. های این حوزههای کیفی پژوهشکاستینخستین مسأله به 

ها و تابخانهریزی در کبرنامهانند درس یا بنابر الزام برخی دروس )م رسندتوسط دانشجویان تحصیالت تکمیلی به انجام می

ه به . با توجانددر دوره دکتری و درس مدیریت دانش سازمانی در دوره کارشناسی ارشد( شکل گرفته رسانیمراکز اطالع

 اتیدهای دانشجویان و اسهای اخیر و محدودیتویژه در سالدر کشور ما به ی تحصیالت تکمیلیهاشکل و ساختار اجرای دوره

از نظر کیفیت و  ها نیزی دیگر حوزههاهای این حوزه بلکه سایر پژوهشمشکالت نظام آموزش عالی، نه تنها پژوهش و

های بنیادی و اصیل در این زمینه به انجام رسیده اما تعداد اندک آنها . گرچه برخی پژوهشاندشدهمداری با تهدید روبرو مسأله

 .کافی نیست برای جبران نیازهای واقعی این حوزه

ز آن، تر اای وسیعپژوهش و در محدوه گردد.برمی های کمی پژوهش و نگارش پیرامون مدیریتکاستیمسأله دوم به 

های فراوانی نگارش در حوزه مدیریت در علم اطالعات و دانش شناسی نه تنها از نظر کیفی، بلکه به لحاظ کمی نیز کاستی

به موضوعات  بررسی شدهمجله  5های منتشر شده در مقاله 15در حدود % د،وهش نشان داهای این پژدارد. همانطور که یافته

ی که به هایفراوانی قابل توجه مقالهدهد به رغم اهمیت موضوع، توجه به آن اندک است. اند و این نشان میمدیریتی پرداخته

و  ها، بیش از آنکه بر مبنای یک مشکلژوهشپاین گیری دهد شکلنشان می اند،پرداختهمدیریت دانش و کیفیت خدمات 

های برشمرده توسط خبرگان باشد، یا تابعی است از موج رایج در جامعه علمی )مانند مدیریت دغدغه مدیریتی و توجه به چالش

(. یشود )مانند برنامه راهبرددانش(، یا حاصل دروسی است که در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به دانشجویان داده می

دهد. مناسبی از نگارش در این موضوع را نشان نمیضعیت های موضوعی آنها نیز وو بررسی گرایشهای این حوزه مرور کتاب

شناسی تا از کل انتشارات علم اطالعات و دانش 7/7سهم بسیار اندکی از سبد ناشران )تنها % کتابها و آثار مربوط به مدیریت،

 (.)اند اده( را به خود اختصاص د1762سال 
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یت ها نیز از این نظر چندان رضانامههای پژوهشی و پایانرسد وضعیت موضوعی طرحنظر مینکته قابل توجه اینکه به

های ارائه شده نیز مقاله المللی وهای بینبخش نیست. شاهد این امر پراکندگی موضوعی مورد توجه پژوهشگران رشته در مجله

مقاله در حوزه مدیریت در  5دهد پژوهشگران ایرانی تنها است که نشان می 2112-1665های ها و مجامع طی سالدر همایش

 (.اند )ها ارائه دادهمقاله در این همایش 2ها و این مجله

گرچه مطالعه در زمینه مدیریت ممکن است در نگاه دارد.  های پژوهش در حوزه مدیریتشواریدر د سومین مسأله ریشه

ته یعنی گفتواند دو مسأله پیشهای خاصی روبرو است که مینظر برسد اما پژوهش در این رابطه با دشوارینخست ساده به

ه ش، در دروسی است که در مقاطع مختلف تحصیلی بکمیت و کیفیت را تحت تأثیر قرار دهد. یکی از بسترهای ایجاد چال

یت دانش رسانی، مدیرمدیریت کتابخانه ها و مراکز اطالعمانند  هاییسپردازد. دررسانی میها و مراکز اطالعمدیریت کتابخانه

مربوط به مدیریت  هایها و مراکز اطالع رسانی. سهم درسریزی در کتابخانهبرنامههای اطالعات مدیریت و سازمانی، نظام

تواند به افزایش پژوهش در این زمینه های این حوزه بیشتر است و همین امر میهای درسی از دیگر درسدانش در سرفصل

تی را طور عملی تنها فرصت آشنایی با مباحث مدیریمربوط باشد. دیگر آنکه مدت محدود تحصیل در تحصیالت تکمیلی به

امکان احاطه و تسلط عمیق بر مباحث نظری و عملی مدیریت و اطالع  در این فرصت کوتاه، وکند برای دانشجویان فراهم می

شود در عمل ناکامل است و بینش تخصصی الزم را . از این رو، آنچه آموزش داده میندارداز سطوح مختلف مدیریتی وجود 

مدار و عمیق در این حوزه دور از های مسأله. با این شرایط انتظار انجام پژوهشسازدبرای دانشجو و پژوهشگر محقق نمی

  رسد.  واقعیت به نظر می

رسد متأسفانه تعداد قابل توجهی است. به نظر می 1مسأله چهارم برخاسته از پیروی پژوهشگران این حوزه از مد مدیریتی

ها، ای مدیریتی و تبعیت از نظامهای دیگر حاصل پیروی از مدهها نه تنها در این حوزه بلکه در بسیاری از حوزهاز پژوهش

ادعا  اند. شاهد اینهای کشورهای دیگر تدوین شدههایی است که تقریباً تمامی آنها برپایه نیازها و ضرورتها و سبکمدل

راین هایی است که در این مقاله به آنها اشاره شد. بنابپیشی گرفتن دو موضوع مدیریت دانش و کیفیت خدمات در میان پژوهش

اند نتیجه مطلوبی توهای داخل کشور به طور قطع نمیستفاده از این تفکرات بدون درنظر گرفتن تناسب آنها با مسائل و چالشا

ل رواج شناسی حاصهای حوزه مدیریت در علم اطالعات و دانشبه همراه داشته باشد. البته منظور این نیست که تمامی پژوهش

ها آسیب جدی به مطالعات این حوزه وارد ت است، بلکه رواج نادرست یک این اندیشههای نادرسها و نظریهتفکرات، مدل

 سازد.می

های ها نیز اشاره داشت. گرچه روشدر انجام این پژوهش های کمی بر کیفیغلبه روشدر کنار این مسائل، الزم است به 

ین افزون بر ا مدیریتدر حوزه ای بنیادی و نظری هپژوهشو مطالعات کمی از ارزش قابل توجهی برخوردار هستند اما انجام 

باشد.  های کیفی برای رسیدن به نتایج و بروندادهای مطلوب و کاربردی نیز مینیازمند شیوه هاروش

                                                           
بسیار  در این است که  و  ( مطرح شد. تفاوت : این اصطالح نخستین بار توسط آدریان فرنهام )1

 است. زودگذرتر از 
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 پیشنهادهای کاربردی

ت های مربوط به حوزه مدیریتیم پژوهش عنوان جزیی ازبهاساتید و متخصصان علم مدیریت  مشارکت با -

های شناختی پژوهشگران از مفاهیم و موضوعات شناسی. با همکاری این افراد کاستیالعات و دانشدر علم اط

ز تواند اتری نسبت به موضوع مورد بررسی حاصل خواهد شد. این امر میشود و دید وسیعمدیریتی جبران می

 بکاهد.   مدای، غیر کاربردی و تابع های سلیقهگیری و اجرای پژوهششکل

های مدیریتی در رشته علم اطالعات و عرصه مناسبی را برای پرداختن به چالش 1مطالعات موردی انجام -

های کیفی یا ترکیبی استفاده شود، انتظار ها از شیوهشناسی فراهم خواهد کرد. چنانچه در اجرای این پژوهشدانش

رود گامی تأثیرگذار در حل مسائل این حوزه برداشته شود.  می

از متخصصان علم مدیریت برای تدریس دروس مربوطه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری. این استفاده  -

تواند به تعمیق آموزش و آگاهی دانشجویان از سطوح و ابعاد مختلف مدیریتی کمک قابل توجهی داشته امر می

های این حوزه نمایان خواهد شد. باشد و برونداد آن در تعریف پژوهش

ز ها و مراکهای مکمل و متوالی برای پرداختن به مسائل مدیریتی کتابخانهپژوهشتعریف و اجرای  -

های پژوهشی.نامه، رساله و طرحرسانی در قالب پایاناطالع

 

 پیشنهادهای پژوهشی

وسعه و پردازد که در راستای تاند؛ دسته نخست به توصیه مطالعاتی میپیشنهادهای پژوهشی در دو دسته گنجانده شده

سی و شناهای حوزه مدیریت در رشته علم اطالعات و دانشرش مطالعه کنونی قرار دارد. در دسته دوم، با نظر به چالشگست

 های پژوهش در این رابطه و برپایه اظهارنظرهای خبرگان این حوزه، پیشنهادهایی برای پژوهش ارائه شده است. ضرورت

های دسته نخست:پژوهش

ری تواند تصویهایی که در حوزه مدیریت انجام شده است. این تحلیل میشناختی پژوهشتحلیل روش -

های به کارگرفته شده را نشان دهد.مناسب از کمیت و کیفیت روش

های پژوهشی که در داخل ها و طرحها، رسالهنامهگسترش محدوده پژوهش حاضر با درنظر گرفتن پایان -

ها و نیازهای این حوزه و سمت و سوی بخشیدن به این دامنه، واقعیت اند. با وسعتو خارج از کشور به انجام رسیده

تر نشان داده خواهد شد.های مدیریتی دقیقپژوهش

هایی که در این رابطه در های بین المللی و مطابقت آنها با پژوهشهای مدیریتی در مجلهرصد پژوهش -

و تطبیق وضعیت مطالعات داخلی و خارجی کمک  تواند به مقایسههای میکشور ما انجام شده است. این بررسی

کند و راهکارهای احتمالی برای مقابله با مسائل این حوزه را نشان دهد. 
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 رسانی و تحلیل تجربه زیسته این افراد برای شناساییها و مراکز اطالعهای مدیران کتابخانهکسب دیدگاه -

های رایج مدیران به شناسایی مشکالت ملموس و دغدغه های مدیریت این نهادها در میدان عمل. این بررسیچالش

سازد. ها فراهم میکند و بستر مناسب را برای حل این دشواریکمک می

 های دسته دوم؛ پژوهش

، کارکنان النئوعلل موفقیتها و عدم موفقیتهای مدیران متخصص و غیر متخصص از دیدگاه مسشناسایی  -

 ،و مراجعان

ها و نیازهای ها به هدفهای کتابخانهها و فعالیتان به نزدیک کردن هدفبررسی میزان توجه مدیر -

 ،کاربران

 ای،کتابخانهتحول خدمات ، توسعه وهامیزان توجه مدیران به روزآمد سازی فعالیت -

و به ویژه داشتن برنامه، میزان اجرای آن و مشکالت و مسائل  هادر کتابخانه میزان استفاده از فنون مدیریت -

 ،آن

 ای،ها و موانع توسعه خدمات با تأکید بر خدمات تخصصی، شخصی سازی شده و برون کتابخانهچالش -

 ها، شناسایی عوامل پیش برنده و یا مانع خالقیت در کارکنان کتابخانه -

 بررسی عوامل مؤثر بر کارهای تیمی در بین کارکنان کتابخانه، -

های ی کتابداری و اطالع رسانی در سطوح و فعالیتهای تقویت جایگاه و نقش انجمن علمبررسی زمینه  -

مدیریتی در این مراکز.

 تعارض منافع 

 .است نشده بیان نویسندگان توسط منافع تعارض گونه هیچ

 



  1318بهار ، 1، شماره یازدهمطالعات کتابداری و علم اطالعات. سال م
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