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 Abstract 

References in any type of published works or sent to be published have always been a 

criterion for works evaluation. From a worm eyes view, one criterion to evaluate the papers 

has been one or two questions in the list sent to reviewers concerning the obsolescence of 

references. From a bird eyes view, the existence of organizations such as Thomson Reuters 

as well as some universities evaluating universities at the international level, is a sign of the 

importance of references. The dominance of concepts such as ISI that has been a matter of 

discussion among academicians and experts for some time, and its native version, that is ISC 

is another reason for the importance of references. The purpose of the present paper is to 

study the “M Lib. on knowledge and information science curriculum (revised): information 

management studies major” in order to indicate the weak points and strengths of the 

curriculum in terms of the updatedness of its references. The paper is somehow of content 

analysis type since it relies on references of the curriculum. Research population consists of 

all references presented in “M Lib. on knowledge and information science curriculum 

(revised): information management studies major”. The statistical test employed is mean.The 

paper illustrated that although Farsi references life is one-year less than the English 

references, both references are somehow obsolete. Number and mean of Farsi references 

compared to those of English references, and field-related Farsi references compared to those 

of English ones, showed a somehow better situation. The same was true about the number 

and mean of Farsi authored books compared to those of Farsi translated books. 
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 چکیده
اند. از منظری خرد، های منابع در هر نوعی از آثار منتشر شده یا ارسالی برای انتشار، همواره یکی از معیارهای ارزیابی آثار بودههرستف

هه ارسالی به منابع مورد استفاده در مقاله، در سیا کهنگییکی از معیارهای ارزیابی مقاالت نشریات، یک یا دو مورد پرسش درباره میزان 

-ها از جمله دانشگاهن رویترز و دیگر سازمانومستاالمللی مانند هایی بینداوران از سوی هر نشریه است. از منظری کالن، وجود سازمان

 ISI هیمی مانندمنابع دارد. رواج مفا اهمیتپردازند نشان از المللی میها در سطح بینهایی که عموماً با اتّکا به منابع، به ارزیابی دانشگاه

نیز دلیلی بر  ISC بود و نیز نسخه بومی آن یعنیو کارشناسان در ایران هایی در میان دانشگاهیان که در برخی مواقع موضوع بحث

-برنامه درسی )بازنگری شده( مقطع کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش»فهرست منابع است. هدف پژوهش حاضر بررسی  اهمیت

منابع ارائه شده  کهنگیاست تا از این رهگذر، نقاط ضعف و قوّت احتمالی این سرفصل را از منظر « یریت اطالعاتمدشناسی: گرایش 

ای، از انواع تحلیل محتوا نامید، گونهتوان بهسرفصل روشن سازد. پژوهش حاضر را می کل هایدرسنوع و هم هایدرسبرای هر درس، 

-برنامه درسی )بازنگری شده( مقطع کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش»بع هر درس در سرفصل زیرا اتّکای آن صرفاً بر محتوای منا

دهند و آزمون آماری جامعه پژوهش حاضر را تمامی منابع ارائه شده در این سرفصل تشکیل می. است« مدیریت اطالعاتشناسی: گرایش 

تر کم عمر منابع انگلیسی یک سال ازعمر منابع فارسی اگرچه داد که  مورد استفاده در این نوشته، میانگین است. پژوهش حاضر نشان

میانگین منابع تعداد و میانگین منابع فارسی مربوط به رشته با  امّا مقایسۀ تعداد و است امّا در کل، هر دو گروه از منابع کهنه هستند.

های میانگین کتابتعداد و های تألیفی فارسی با میانگین کتاب داد وۀ تعمقایس وضعیّت نسبتاً مناسبی را نشان داد. انگلیسی مربوط به رشته

 .دهدنسبت مناسبی را نشان مینیز ترجمه فارسی 

 

 اطالعات. تیریارشد، دانش و علم اطالعات، مطالعات مد یکارشناس ،یبرنامه درس ها:کلیدواژه
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 مهمقد
ی برای ه یا ارسالی منابع در هر نوعی از آثار منتشرهافهرست

اند. از منظری انتشار، همواره یکی از معیارهای ارزیابی آثار بوده
خرد، یکی از معیارهای ارزیابی مقاالت نشریات، یک یا دو مورد 

منابع مورد استفاده در مقاله، در  کهنگیپرسش دربارۀ میزان 
داوران از سوی هر نشریه  های مندرج در سیاهۀ ارسالی بهپرسش

المللی مانند هایی بینالن، وجود سازمانمنظری کاست. از 
هایی که ها از جمله دانشگاهو دیگر سازمان 1ن رویترزوامست

المللی ها در سطح بینعموماً با اتّکا به منابع، به ارزیابی دانشگاه
 ISIمنابع دارد. رواج مفاهیمی مانند  اهمیتپردازند نشان از می

میان دانشگاهیان در هایی در که در برخی مواقع موضوع بحث
 اهمیتنیز دلیلی بر  ISCایران بود و نیز نسخۀ بومی آن یعنی 

فهرست منابع است. امّا شاید بتوان ادّعا کرد که فهرست منابع در 
بیشتری از سایر موارد  اهمیتهای درسی از های برنامهسرفصل

این  کنندگاننیتدو روزآمدیمیزان  ۀدهندنشانوردار باشد زیرا برخ
انتشارات موجود در زمینۀ  کهنگیها از سویی و نیز، میزان رفصلس

هر سرفصل مورد بررسی باشد. بر پایۀ همین پندار، نوشتۀ حاضر بر 
برنامه درسی )بازنگری شده( مقطع »آن است تا به بررسی 

مدیریت گرایش شناسی: کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش
نقاط ضعف و قوّت احتمالی این  بپردازد تا از این رهگذر،« اطالعات

منابع ارائه شده برای هر درس،  کهنگیسرفصل را از منظر 
سرفصل روشن سازد. بدیهی  کل هایدرسو  نوعهم هایدرس

های پژوهش ارائه شده در زیر، نشان گونه که پرسشاست همان
 «عمر»از مفهوم که با استفاده  کهنگیخواهند داد افزون بر بررسی 

 هد شد نکات دیگری هم مورد توجّه قرار خواهند گرفت.بیان خوا
برنامه درسی )بازنگری شده( مقطع کارشناسی ارشد علم »

که در « مدیریت اطالعاتگرایش شناسی: اطالعات و دانش
ریزی شورای برنامه 19/6/91جلسۀ مورّخ  و چهارمین صدهشت

ج پن به مدّتآموزش عالی به تصویب رسیده و از تاریخ تصویب 
و پس از آن نیازمند بازنگری است در کل، دارای  اجراقابلسال 

 هایدرسواحد  18پایه،  هایدرسواحد  10احد به شرح: و 32
واحد  4و  نامه استواحد پایان 6ها که از میان آن الزامی
درس پایه و  5این برنامه،  1. در جدول اختیاری است هایدرس

یاری قید شده است. این درس اخت 6و  الزامیدرس  7مشترک، 
واحد را تشکیل  38نامه جمعاً سه گروه درس، با کارورزی و پایان

درس به  2که در باال نیز ذکر شد تنها  گونههماندهند که می
واحد از دروس اختیاری باید توسّط دانشجو گرفته شود.  4میزان 

واحدی  2واحدی است،  4نامه که استثنای پایانتمامی دروس به

                                                           
1.Thamson Reuters 

منبع،  213رفته  هم تند. برای کلّیۀ دروس این برنامه، رویهس
-منبع انگلیسی اعمّ از کتاب، مقاله، پایان 75فارسی و منبع  138

ایران. وزارت علوم، تحقیقات و ) سایت ارائه شده استنامه و وب
 .(1391ریزی آموزش عالی، . شورای برنامهفنّاوری
ن چگونگی انجام نکته در آغاز برای روشن ساخت یککر ذ

رسد. در نوشتۀ حاضر، در مواردی نظر میپژوهش حاضر ضروری به
های منابع مربوط به آن که امکان مقایسۀ عنوان درسی با عنوان

های مورد استفاده وجود داشته، این مقایسه درس، از منظر کلیدواژه
انجام و نتیجه گزارش شده است. بدیهی است که امکان انجام این 

این معیار،  اگرچهدر مورد همۀ دروس وجود نداشته است.  مقایسه
تواند شناختی نسبی از میزان معیار چندان دقیقی نیست امّا می

 ارتباط منابع با عنوان درس مربوط نشان دهد.

 

 پیشینۀ پژوهش

ای که تا اندازۀ زیادی همانند پژوهش حاضر است تنها پیشینه
ی )بازنگری شده( مقطع برنامه درسبررسی »نوشتاری با عنوان 

مطالعات شناسی: گرایش کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش
پژوهش آن هدف ( است. 1396)کوکبی،  «های عمومیکتابخانه
برنامه درسی )بازنگری شده( مقطع کارشناسی ارشد علم »بررسی 

های مطالعات کتابخانهشناسی: گرایش اطالعات و دانش
ذر، نقاط ضعف و قوّت احتمالی این تا از این رهگ بود« عمومی

منابع ارائه شده برای هر درس،  کهنگیسرفصل را از منظر 
سرفصل روشن سازد. پژوهش  کل هایدرسنوع و هم هایدرس

ای، از انواع تحلیل محتوا نامید، زیرا گونهتوان بهرا می کوکبی
برنامه »اتّکای آن صرفاً بر محتوای منابع هر درس در سرفصل 

ی )بازنگری شده( مقطع کارشناسی ارشد علم اطالعات و درس
جامعه پژوهش  بود. «مدیریت اطالعاتشناسی: گرایش -دانش

ند اددسرفصل تشکیل می آنرا تمامی منابع ارائه شده در  کوکبی
. پژوهش بود نوشته، میانگین آنو آزمون آماری مورد استفاده در 

منابع فارسی و منابع  نشان داد که از نظر اختالف میانگین مذکور
و  عمر منابع انگلیسیعمر منابع فارسی با نیمانگلیسی، مقایسه نیم

میانگین منابع فارسی مربوط به رشته در مقایسه با میانگین منابع 
انگلیسی مربوط به رشته، سرفصل مورد بررسی وضعیّت چندان 

سی های تألیفی فارمناسبی ندارد امّا مقایسه میانگین تعداد کتاب

 .دادهای ترجمه فارسی نسبت مناسبی را نشان با میانگین کتاب
 

 پژوهش شناسیروش
ای، از انواع تحلیل محتوا نامید گونهتوان بهپژوهش حاضر را می

زیرا اتّکای آن صرفاً بر محتوای منابع هر درس در سرفصل است. 



 83...                                                   شناسیبرنامه درسی )بازنگری شده( مقطع کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش»بررسی : کوکبی

 

ارائه  هایساختار نوشتۀ حاضر به این صورت است که پرسش
هایی ، با استفاده از جدول«های پژوهشپرسش»عنوان شده زیر 

، ءپاسخ داده خواهند شد و زیر هر جدول، جز در موارد استثنا
ها به تفکیک ای ارائه نخواهد شد. این جدولتوضیح افزوده

« اختیاری هایدرس»و « الزامی هایدرس»، «پایه هایدرس»
گانۀ ندی سهبارائه خواهند شد. برای منابع هر درس در تقسیم

های باال، یک جدول که در آن تالش شده به همۀ پرسش
-پژوهش پاسخ داده شود وجود دارد. در پایان هر یک از تقسیم

-آن تقسیم هایدرسگانه، جدولی به مقایسۀ منابع های سهبندی

بندی خواهد پرداخت. بخش پایانی این نوشته نیز به مقایسۀ سه 
پردازد و گانه میهای سهبندیجدول انتهایی هر یک از تقسیم

 کند.این مقایسه را در جدولی نهایی ارائه می
 

 آزمون آماری
 آزمون آماری مورد استفاده در این نوشته، میانگین است.

برنامه درسی )بازنگری شده( »در سرفصل  های پژوهشپرسش
گرایش شناسی: مقطع کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش

 «:مدیریت اطالعات

و  نوعهم هایدرسچه تعداد منبع فارسی برای هر درس،   .1
 سرفصل وجود دارد؟ کل هایدرس

و  نوعهم هایدرسچه تعداد منبع انگلیسی برای هر درس،   .2
 سرفصل وجود دارد؟ کل هایدرس

تفکیک تألیف و ترجمه برای هر چه تعداد کتاب فارسی به  .3
 دارد؟ سرفصل وجود کل هایدرسو  نوعهم هایدرسدرس، 

تفکیک تألیف و ترجمه برای هر چه تعداد مقالۀ فارسی به  .4
 سرفصل وجود دارد؟ کل هایدرسو  نوعهم هایدرسدرس، 

برای هر تفکیک تألیف و ترجمه بهچه تعداد مقالۀ انگلیسی   .5
 سرفصل وجود دارد؟ کل هایدرسو  نوعهم هایدرسدرس، 

و  نوعهم ایهدرسه تعداد کتاب انگلیسی برای هر درس، چ  .6
 سرفصل وجود دارد؟ کل هایدرس

و  وعنهم هایدرسمنابع فارسی برای هر درس،  کهنگی  .7
 سرفصل چقدر است؟ کل هایدرس

و  وعنهم هایدرسمنابع انگلیسی برای هر درس،  کهنگی  .8
 سرفصل چقدر است؟ کل هایدرس

-هم هایدرسنسبت منابع فارسی به انگلیسی برای هر درس،   .9

 سرفصل چقدر است؟ کل هایدرسو  نوع

 هایدرستعداد منابع فارسی مربوط به رشته در هر درس،  .10
 سرفصل چند است؟ کل هایدرسو  نوعهم

 هایدرستعداد منابع انگلیسی مربوط به رشته در هر درس،  .11
 سرفصل چند است؟ کل هایدرسو  نوعهم

 هایدرسنسبت منابع فارسی رشته به غیررشته در هر درس،  .12
 سرفصل چقدر است؟ کل هایدرسو  نوعهم

نسبت منابع انگلیسی رشته به غیررشته در هر درس،  .13
 سرفصل چقدر است؟ کل هایدرسو  نوعهم هایدرس

 های مربوط به تمامی موارد باال چند هستند؟میانگین .14

 

 تعاریف عملیاتی
هایی هستند که در یکی از سه گروه نوع، درسهم هایدرس
 دارند. قراری و اختیاری پایه، الزام هایدرس

های انتشار منابع، ، عبارت از حاصل تفریق میانگین سالکهنگی
برای  1401از سال نوشتن این نوشتار، یعنی فارسی و/یا انگلیسی 

این رقم در  .برای منابع انگلیسی است 2022منابع فارسی و 
 .شودها بر حسب سال ارائه میجدول

که توسّط کتابداران ستند که منابع مربوط به رشته، منابعی ه
یا به توسّط یک ناشر  تألیف یا ترجمهو اعضا هیأت علمی رشته 

ها از هایی که ماهیّت آندر مورد نامشده باشند. کتابداری منتشر 
اینترنت  منظر کتابدار بودن یا نبودن مشخّص نبوده، از جستجو در

ثناء در زیر موارد استها استفاده شده است. برای تعیین ماهیّت آن
 جدول مربوط توضیح داده خواهند شد.

 

 پایه هایدرسالف. 
شود توضیح: در هر جدول، هنگامی که به منابع فارسی اشاره می

، «ر»تألیفی و منظور از حرف یا مقالۀ کتاب « أ»منظور از حرف 
که هیچ مقالۀ  آنجاییهمچنین از  ترجمه است.یا مقالۀ کتاب 

ی هاوجود نداشت در جدولدروس پایه برای انگلیسی در سرفصل 
 نی به این مفهوم اختصاص داده نشد.ستو مربوط به این دروس،

 «شناسیو دانش مبانی علم اطالعات»منابع درس  مشخصات .1الف جدول 
کهنگی منابع 

 انگلیسی

کهنگی منابع 

 فارسی

تعداد کتاب 

 انگلیسی

 تعداد مقالۀ

 فارسی

تعداد کتاب 

 فارسی

تعداد منابع 

 انگلیسی

تعداد منابع 

 فارسی
 عنوان درس

11 22 3 
 ر
0 

 أ
1 

 ر
3 

 أ
8 

3 12 

مبانی علم 

و  اطالعات

شناسیدانش  
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 «شناسیو دانش مبانی علم اطالعات»منابع درس  مشخصات .)ادامه( 1الف جدول 
نسبت منابع 

انگلیسی رشته به 

 غیررشته

نسبت منابع 

فارسی رشته به 

 غیررشته

منابع انگلیسی 

به رشتهمربوط   

منابع فارسی 

 مربوط به رشته

نسبت منابع فارسی 

 به انگلیسی

 عنوان درس

5/0 و  اطالعاتمبانی علم  4 8 2 3 

شناسیدانش  

 

 «ها و جامعه اطالعاتیکتابخانه»منابع درس  مشخصات .2الف جدول 
منابع  کهنگی

 انگلیسی

 کهنگی

 منابع فارسی

تعداد کتاب 

 انگلیسی

تعداد مقاله 

 فارسی

اد کتاب تعد

 فارسی

تعداد منابع 

 انگلیسی

تعداد منابع 

 فارسی
 عنوان درس

51  41  5 0 
 ر
2 

 أ
7 

5 9 
ها و جامعه کتابخانه

 اطالعاتی

 

 «ها و جامعه اطالعاتیکتابخانه»منابع درس  مشخصات .)ادامه( 2الف جدول 
نسبت منابع انگلیسی 

 رشته به غیررشته

نسبت منابع فارسی 

 رشته به غیررشته

ع انگلیسی مناب

 مربوط به رشته

منابع فارسی 

 مربوط به رشته

نسبت منابع 

 فارسی به انگلیسی

 عنوان درس

25/0*  25/1  1 5 8/1 ها و کتابخانه 

جامعه 

 اطالعاتی
 ص مرتبط بودن یک منبع ناممکن بود.منبع انگلیسی، تشخی 5از *

جامعه » کلید عبارتو « هاکتابخانه»از بین کلیدواژۀ 
از  عنوانچهار در « اطالعاتیجامعه » کلید عبارت، «اطالعاتی

 منابع فارسی وجود داشت.

های نیز در عنوان Information Societyکلید عبارت 
 شود.تمامی منابع انگلیسی دیده می

 «روش تحقیق»منابع درس  مشخصات .3الف جدول 
کهنگی منابع 

 انگلیسی

کهنگی منابع 

 فارسی

تعداد کتاب 

 انگلیسی

مقاله تعداد 

 فارسی

تعداد کتاب 

 فارسی

تعداد منابع 

 انگلیسی

تعداد منابع 

 فارسی
 عنوان درس

51  18 2 0 
 ر
4 

 أ
5 

 روش تحقیق 9 2

 

 «روش تحقیق»منابع درس  مشخصات .)ادامه( 3الف جدول 
نسبت منابع انگلیسی 

 رشته به غیررشته

نسبت منابع فارسی 

 رشته به غیررشته

منابع انگلیسی 

 مربوط به رشته

منابع فارسی 

 مربوط به رشته

نسبت منابع فارسی 

 به انگلیسی
 عنوان درس

1 33/0  1 3 5/4  روش تحقیق 

 

 «تحقیق سمینار»منابع درس  مشخصات .4الف جدول 

منابع  کهنگی

 انگلیسی

 کهنگی

منابع 

 فارسی

تعداد کتاب 

 انگلیسی

تعداد مقاله 

 فارسی

تعداد کتاب 

 فارسی

تعداد منابع 

 انگلیسی

نابع تعداد م

 فارسی
 عنوان درس

- 41  0 0 
 ر
0 

 أ
6 

تحقیق سمینار 6 0  
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 «تحقیق سمینار»منابع درس  مشخصات .)ادامه( 4الف جدول 
نسبت منابع انگلیسی 

 رشته به غیررشته

نسبت منابع فارسی 

 رشته به غیررشته

منابع انگلیسی 

 مربوط به رشته

منابع فارسی مربوط 

 به رشته

نسبت منابع فارسی 

یسیبه انگل  
 عنوان درس

0به  0 0به  6 5 0 5  *تحقیق سمینار   

 شود.دیده میعنوان منابع فارسی  ششعنوان از  یکتنها در « تحقیق سمینار» کلید عبارت*

 «شناسیو دانش اطالعاتآمار در علم »منابع درس  مشخصات .5الف جدول 

منابع  کهنگی

 انگلیسی

 کهنگی

منابع 

 فارسی

تعداد کتاب 

 انگلیسی

د مقاله تعدا

 فارسی

تعداد کتاب 

 فارسی

تعداد منابع 

 انگلیسی

تعداد منابع 

 فارسی
 عنوان درس

21 51  5 0 
 ر
2 

 أ
2 

5 4 
و  آمار در علم اطالعات

شناسیدانش  

 

 «اطالعاتآمار در کتابداری و علم »منابع درس  مشخصات .)ادامه( 5الف جدول 
نسبت منابع انگلیسی 

 رشته به غیررشته

سی نسبت منابع فار

 رشته به غیررشته

منابع انگلیسی 

 مربوط به رشته

منابع فارسی 

 مربوط به رشته

 نسبت منابع فارسی

به انگلیسی   
 عنوان درس

0 3 0 3 8/0  
تابداری کمار در آ

 و علم اطالعات

 
که « رسانیکتابداری و اطالع» کلید عبارتو « آمار»کلیدواژۀ 

بیان « ناسیشو دانش اطالعاتعلم »در سرفصل، با عبارت 
های سه منبع از چهار منبع فارسی وجود دارند. شده، در عنوان

آمار در کتابداری و علم »اگر معادل انگلیسی عبارت 

 Statistics in library and informationرا « اطالعات

science از کلیدواژۀ  یکهیچنظر بگیریم  درstatistics  و
در  library and information science کلید عبارت

 شوند.های منابع انگلیسی دیده نمیعنوان
 

 پایه هایدرسمنابع  مشخصات .6الف جدول 
منابع  کهنگی

 انگلیسی

منابع  کهنگی

 فارسی

کتاب 

 انگلیسی

مقاله 

 فارسی
 کتاب فارسی

منابع 

 انگلیسی

منابع 

 فارسی
پایه هایدرس  

4/12  6/16  3 15 0 2/0  

 ر
12 

 أ
28 75/3  15 8 40 

 یا /تعداد و

هامیانگین  
4/2  6/5  

 

 پایه هایدرسمنابع  مشخصات .)ادامه( 6الف جدول 
نسبت منابع انگلیسی 

 رشته به غیررشته

نسبت منابع فارسی 

 رشته به غیررشته

منابع انگلیسی 

 مربوط به رشته

منابع فارسی 

 مربوط به رشته

نسبت منابع فارسی 

 به انگلیسی

پایه هایدرس  

35/0  885/0  8/0  4 8/4  24 22/2 هامیانگین یا /تعداد و   

 الزامی هایدرسب. 

 «های بازنمایی اطالعاتروش»منابع درس  مشخصات .1ب جدول                                              
کهنگی منابع 

 انگلیسی

کهنگی منابع 

 فارسی

تعداد مقالۀ 

 انگلیسی

تعداد کتاب 

 انگلیسی

تعداد مقاله 

 فارسی

تعداد کتاب 

 فارسی

تعداد منابع 

 انگلیسی

بع تعداد منا

 فارسی

عنوان 

 درس

22*  29 2 4 
 ر
0 

 أ
2 

 ر
4 

 أ
3 

6 9 

های روش

بازنمایی 

 اطالعات
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 یکی از منابع انگلیسی تاریخ نشر ندارد و در محاسبه منظور نشده است.*

 «های بازنمایی اطالعاتروش»منابع درس  مشخصات .)ادامه( 1ب جدول 

نسبت منابع انگلیسی 

 رشته به غیررشته

نسبت منابع فارسی 

 رشته به غیررشته

منابع انگلیسی 

 مربوط به رشته

منابع فارسی 

 مربوط به رشته

نسبت منابع فارسی 

 به انگلیسی

 عنوان درس

0به  6  8 6 8 5/1 طالعاتاهای بازنمایی روش   

 
-چکیده» هایکلید عبارتدر هشت عنوان از منابع فارسی، 

پنج عنوان از منابع  چنین درو هم« سازینمایه»و « نویسی
-دیده می abstracting و indexingهای انگلیسی، کلیدواژه

 شوند.

 informationتنها در یک مورد، در عنوان منبع، عبارت 

representation  که معادل انگلیسی عنوان این درس از
شناسی گرفته شده، دیده و دانش اطالعاتسوی کمیتۀ علم 

شود.می

 «ذخیره و بازیابی اطالعات»نابع درس م مشخصات .2ب جدول 
منابع  کهنگی

 انگلیسی

منابع  کهنگی

 فارسی

تعداد کتاب 

 انگلیسی

تعداد مقاله 

 فارسی

تعداد کتاب 

 فارسی

تعداد منابع 

 انگلیسی

تعداد منابع 

 فارسی
 عنوان درس

15 18 5 0 
 ر
1 

 أ
4 

5 5 
ذخیره و بازیابی 

 اطالعات

 

 «ذخیره و بازیابی اطالعات»رس منابع د مشخصات .)ادامه( 2ب جدول 
نسبت منابع انگلیسی 

 رشته به غیررشته

نسبت منابع فارسی 

 رشته به غیررشته

منابع انگلیسی 

 مربوط به رشته

منابع فارسی 

 مربوط به رشته

نسبت منابع فارسی 

 به انگلیسی
 عنوان درس

0به  5 0به  5  *ذخیره و بازیابی اطالعات 1 5 5   

 اند.ناوین پررنگ شدهدر منابع این درس، ع*

 «های اطالعاتیمعماری پایگاه»منابع درس  مشخصات .3ب جدول 

منابع  کهنگی

 انگلیسی

 کهنگی

منابع 

 فارسی

تعداد کتاب 

 انگلیسی

تعداد مقاله 

 فارسی

تعداد کتاب 

 فارسی

تعداد منابع 

 انگلیسی

تعداد منابع 

 فارسی
 عنوان درس

17 14 6 0 
 ر
1 

 أ
4 

6 5 
ی هامعماری پایگاه

 اطالعاتی

 «های اطالعاتیمعماری پایگاه»منابع درس  مشخصات .)ادامه( 3ب جدول 
نسبت منابع انگلیسی 

 رشته به غیررشته

نسبت منابع فارسی 

 رشته به غیررشته

منابع انگلیسی 

 مربوط به رشته

منابع فارسی 

 مربوط به رشته

نسبت منابع فارسی 

 به انگلیسی
 عنوان درس

0به  0 0به  0   0 0 38/0 های اطالعاتیمعماری پایگاه   

 

 «های اطالعات مدیریتنظام»منابع درس  مشخصات .4ب جدول 
منابع  کهنگی

 انگلیسی

منابع  کهنگی

 فارسی

تعداد کتاب 

 انگلیسی

تعداد مقاله 

 فارسی

تعداد کتاب 

 فارسی

تعداد منابع 

 انگلیسی

تعداد منابع 

 فارسی
 عنوان درس

19 24 5 0 
 ر
2 

 أ
3 

5 5 
ی اطالعات هانظام

 مدیریت
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 «های اطالعات مدیریتنظام»منابع درس  مشخصات .)ادامه( 4ب جدول 
نسبت منابع انگلیسی 

 رشته به غیررشته

نسبت منابع فارسی 

 رشته به غیررشته

منابع انگلیسی 

 مربوط به رشته

منابع فارسی 

 مربوط به رشته

نسبت منابع فارسی 

 به انگلیسی

 عنوان درس

0به  0 0به  0   0 0 1* های اطالعات مدیریتنظام   

 های منابع فارسی هستند.اند در حالی که برای دروس دیگر ادامۀ شمارهشروع شده 1های منابع انگلیسی برای این درس، از شماره*

 «دانش سازمانیمدیریت »منابع درس  مشخصات .5ب جدول 
کهنگی منابع 

 انگلیسی

کهنگی منابع 

 فارسی

تعداد مقالۀ 

 انگلیسی

تعداد کتاب 

 انگلیسی

تعداد مقاله 

 فارسی

تعداد کتاب 

 فارسی

تعداد منابع 

 انگلیسی

تعداد منابع 

 فارسی
 عنوان درس

4 13 3 8 0 
 ر
0 

 أ
7 

11 7 
مدیریت دانش 

 سازمانی

 

 «دانش سازمانیمدیریت »منابع درس  مشخصات .)ادامه( 5ب جدول 
نسبت منابع انگلیسی 

 رشته به غیررشته

سی نسبت منابع فار

 رشته به غیررشته

منابع انگلیسی 

 مربوط به رشته

منابع فارسی 

 مربوط به رشته

نسبت منابع فارسی 

 به انگلیسی

 عنوان درس

0 33/1  0 4 63/0 دانش سازمانیمدیریت    

 

 «ها و خدمات اطالعاتیارزشیابی نظام»منابع درس  مشخصات .6ب جدول 
کهنگی منابع 

 انگلیسی

کهنگی منابع 

 فارسی

مقالۀ  تعداد

 انگلیسی

تعداد کتاب 

 انگلیسی

تعداد مقاله 

 فارسی

تعداد کتاب 

 فارسی

تعداد منابع 

 انگلیسی

تعداد منابع 

 فارسی
 عنوان درس

19 16 1 0 
0 
 

 ر
0 

 أ
4 

1 4 
ها ارزشیابی نظام

 و خدمات اطالعات

 

 «ها و خدمات اطالعاتیارزشیابی نظام»منابع درس  مشخصات .)ادامه( 6ب جدول 
ابع انگلیسی نسبت من

 رشته به غیررشته

نسبت منابع فارسی 

 رشته به غیررشته

منابع انگلیسی 

 مربوط به رشته

منابع فارسی 

 مربوط به رشته

نسبت منابع 

 فارسی به انگلیسی

 عنوان درس

ها و ارزشیابی نظام 4 3 0 3 0

 خدمات اطالعاتی

 الزامی هایدرسمنابع  مشخصات .7ب جدول 

کهنگی منابع 

 انگلیسی

کهنگی 

منابع 

 فارسی

کتاب 

 انگلیسی

مقاله 

 فارسی
 منابع فارسی منابع انگلیسی کتاب فارسی

 هایدرس

 الزامی

16 19 6/4  28 
 ر
0 

 أ
2 

 ر
8 

 أ
25 6/5  34 8/5  35 

تعداد و/یا 

هامیانگین  
33/0  33/1  1/4  

 

 الزامی هایدرسمنابع  مشخصات .)ادامه( 7ب جدول 
نسبت منابع انگلیسی 

*شته به غیررشتهر  

نسبت منابع فارسی 

*رشته به غیررشته  

منابع انگلیسی 

 مربوط به رشته

منابع فارسی 

 مربوط به رشته

نسبت منابع 

 فارسی به انگلیسی

الزامی هایدرس  

0 11/4  83/1  11 33/3  02  49/1 هاتعداد و/یا میانگین   

وجود  0و عدد بر  0بر  0مورد تقسیم  5« نسبت منابع انگلیسی رشته به غیررشته»محاسبۀ  درو مورد  3« نسبت منابع فارسی رشته به غیررشته»در محاسبۀ *

 ها در محاسبات منظور نشدند.های این اعداد، اینبودن حاصل نامشخصداشت که به دلیل 
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 اختیاری هایدرسپ. 
 «کاویداده»منابع درس  مشخصات .1پ جدول 

کهنگی منابع 

 انگلیسی

کهنگی منابع 

 فارسی

تعداد کتاب 

 انگلیسی

تعداد مقاله 

 فارسی

تعداد کتاب 

 فارسی

تعداد منابع 

 انگلیسی

تعداد منابع 

 فارسی

عنوان 

 درس

16*  11*  ر 0 4 
0 

 أ
3 

کاویداده 3 4  

 ت.هستند و تاریخ ندارند. کهنگی منابع بدون در نظر گرفتن این دو منبع محاسبه شده اس سایتوبیک منبع فارسی و یک منبع انگلیسی *

 «کاویداده»منابع درس  مشخصات .)ادامه( 1پ جدول 
نسبت منابع انگلیسی 

 رشته به غیررشته

نسبت منابع فارسی 

 رشته به غیررشته

منابع انگلیسی 

 مربوط به رشته

منابع فارسی 

 مربوط به رشته

نسبت منابع 

فارسی به 

 انگلیسی

عنوان 

 درس

0به  0 0به  0   0 0 57/0 کاویداده   

 

 «اقتصاد اطالعات»منابع درس  مشخصات .2پ جدول 
منابع  کهنگی

 انگلیسی

منابع  کهنگی

 فارسی

 مقالۀتعداد 

 انگلیسی

تعداد کتاب 

 انگلیسی

تعداد 

مقاله 

 فارسی

تعداد 

کتاب 

 فارسی

تعداد منابع 

 انگلیسی

تعداد منابع 

 فارسی

عنوان 

 درس

 ر 4 2 16 20
1 

 أ
8 

 ر
1 

 أ
0 

اقتصاد  10 6

 اطالعات

 

 «اقتصاد اطالعات»منابع درس  مشخصات .مه()ادا 2پ جدول 
نسبت منابع انگلیسی 

 رشته به غیررشته

نسبت منابع فارسی 

 رشته به غیررشته

منابع انگلیسی 

 مربوط به رشته

منابع فارسی 

 مربوط به رشته

نسبت منابع فارسی 

 به انگلیسی

عنوان 

 درس

0 9 0 9 66/1 اقتصاد  

 اطالعات

 

 «منابع اطالعاتیمدیریت » منابع درس مشخصات .3پ جدول 
منابع  کهنگی

 انگلیسی

منابع  کهنگی

 فارسی

 مقالۀتعداد 

 انگلیسی

تعداد کتاب 

 انگلیسی

تعداد مقاله 

 فارسی

تعداد کتاب 

 فارسی

تعداد منابع 

 انگلیسی

تعداد منابع 

 فارسی

عنوان 

 درس

14 18 2 1 0 
 ر
2 

 أ
5 

3 7 

مدیریت 

منابع 

 اطالعاتی

 

 «منابع اطالعاتیمدیریت »منابع درس  اتمشخص)ادامه(:  3پ جدول 
نسبت منابع انگلیسی 

 رشته به غیررشته

نسبت منابع فارسی 

 رشته به غیررشته

منابع انگلیسی 

 مربوط به رشته

منابع فارسی 

 مربوط به رشته

نسبت منابع فارسی 

 به انگلیسی
 عنوان درس

0به  3 0به  7   3 7 33/2  
منابع مدیریت 

 اطالعاتی
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 «خدمات اطالعاتی تخصّصی»منابع درس  شخصاتم .4پ جدول 
منابع  کهنگی

 انگلیسی

منابع  کهنگی

 فارسی

 مقالۀتعداد 

 انگلیسی

تعداد کتاب 

 انگلیسی

تعداد مقاله 

 فارسی

تعداد کتاب 

 فارسی

تعداد منابع 

 انگلیسی

تعداد منابع 

 فارسی
 عنوان درس

19**  18 3 3 
 ر
0 

 أ
5 

 ر
0 

 أ
2 

6 *  7 

خدمات 

اطالعاتی 

 تخصّصی

منبع به حساب بیایند. فهرست منابع انگلیسی این درس  9ها گذاری اشتباه باعث شده که ایناست شماره 6اد منابع انگلیسی برای این درس در حالی که تعد*

 ترین منابع در این سرفصل است.)یکی از( پراشتباه
 منبع به دست آمده است. 5ابراین، کهنگی منابع انگلیسی بر پایۀ میانگین **سال انتشار یکی از منابع حتّی پس از جستجو در اینترنت پیدا نشد و بن

 

 «خدمات اطالعاتی تخصّصی»منابع درس  مشخصات .)ادامه( 4پ جدول 
نسبت منابع انگلیسی 

 رشته به غیررشته

نسبت منابع فارسی 

 رشته به غیررشته

منابع انگلیسی 

 مربوط به رشته

منابع فارسی مربوط 

 به رشته

نابع فارسی نسبت م

 به انگلیسی

 عنوان درس

0به  7 1  3 7 16/1 خدمات  

اطالعاتی 

 تخصّصی

 

 «بازاریابی اطالعات»منابع درس  مشخصات .5پ جدول 

کهنگی منابع 

 انگلیسی

کهنگی 

منابع 

 فارسی

تعداد کتاب 

 انگلیسی

تعداد مقاله 

 فارسی

تعداد کتاب 

 فارسی

تعداد منابع 

 انگلیسی

تعداد منابع 

 فارسی
ن درسعنوا  

- 16 0 
 ر
0 

 أ
1 

 ر
7 

 أ
7 

 بازاریابی اطالعات 15 0

 

 «بازاریابی اطالعات»منابع درس  مشخصات .)ادامه( 5پ جدول 
نسبت منابع انگلیسی 

 رشته به غیررشته

نسبت منابع فارسی 

 رشته به غیررشته

منابع انگلیسی 

 مربوط به رشته

منابع فارسی 

 مربوط به رشته

نسبت منابع فارسی 

یسیبه انگل  

 عنوان درس

0به  0  36/0 0به  4 4 0  بازاریابی  

 اطالعات

 

 «مدیریت اسناد»منابع درس  مشخصات .6پ جدول 

کهنگی منابع 

 انگلیسی

کهنگی 

منابع 

 فارسی

تعداد کتاب 

 انگلیسی

تعداد مقاله 

 فارسی

تعداد کتاب 

 فارسی

تعداد منابع 

 انگلیسی

تعداد منابع 

 فارسی
 عنوان درس

- 16 0 
 ر
1 

 أ
7 

 ر
0 

 أ
5 

0 *  31  مدیریت اسناد 

 هیچ منبعی به زبان انگلیسی ارائه نشده است.رسد هیچ منبعی به زبان انگلیسی وجود نداشته باشد برای این درس، در حالی که بعید به نظر می*
 

 «مدیریت اسناد»منابع درس  مشخصات .)ادامه( 6پ جدول 
نسبت منابع انگلیسی 

 رشته به غیررشته

ارسی نسبت منابع ف

 رشته به غیررشته

منابع انگلیسی 

 مربوط به رشته

منابع فارسی 

 مربوط به رشته

نسبت منابع فارسی 

 به انگلیسی

 عنوان درس

0به  0  345/6  0 10 33/3  مدیریت اسناد 
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 «اختیاری هایدرس»منابع  مشخصات .7پ جدول 
منابع  کهنگی

 انگلیسی

منابع  کهنگی

 فارسی

کتاب 

 انگلیسی

مقاله 

 فارسی

کتاب 

 فارسی

منابع 

 انگلیسی

 هایدرس منابع فارسی

 اختیاری
 ر 12 2 16 17

2 
 أ

21 
 ر

10 

 أ
22 

6/2 تعداد و/یا  55 9/16 19 

هامیانگین  
33/0  5/3  6/1  6/3  

 

 «اختیاری هایدرس»منابع  مشخصات .)ادامه( 7پ جدول 
نسبت منابع انگلیسی 

 رشته به غیررشته

نسبت منابع فارسی 

به غیررشته رشته  

منابع انگلیسی 

 مربوط به رشته

منابع فارسی 

 مربوط به رشته

نسبت منابع فارسی 

 به انگلیسی

 هایدرس

 اختیاری
875/0  9/0  1 6 16/6  37 846/1  یا/تعداد و 

هامیانگین  

 

 منابع سرفصل مشخصات .جدول ت
کهنگی منابع 

 انگلیسی

کهنگی منابع 

 فارسی
 مقاله فارسی کتاب انگلیسی

ب کتا

 فارسی

منابع 

 انگلیسی
 منابع سرفصل منابع فارسی

17 16 2 12 

 ر
2 

 أ
21 

 ر
10 

 أ
25 98/3  6/22  65/7  3/43  

تعداد و/یا 

هامیانگین  
33/0  5/3  77/1  43/4  

 

 منابع سرفصل مشخصات .)ادامه( تجدول 
نسبت منابع انگلیسی 

 رشته به غیررشته

نسبت منابع فارسی 

 رشته به غیررشته

بع انگلیسی منا

 مربوط به رشته

منابع فارسی 

 مربوط به رشته

نسبت منابع فارسی 

 به انگلیسی
 منابع سرفصل

4/0  965/1  21/1  7 76/4  37 846/1  
تعداد و/یا 

هامیانگین  

 

 گیریبحث و نتیجه
  بله دسلت  تحلیلل پایلانی نوشلتۀ حاضلر را     مبنای  (ت)جدول 

تعداد و اختالف  شویم کهدهد. با نگاهی به جدول متوجّه میمی
و  7/20به ترتیب اعداد میانگین منابع فارسی و منابع انگلیسی، 

معیاری در دست نیست که بر پایۀ آن بتوان  اگرچهاست.  67/3
دهلد کله در   پیرامون این مقدار داوری کرد امّا تجربه نشان می

 دورۀ
 

شناسی، دانشجو بیشلتر  و دانش اطالعاتارشد علم   کارشناسی
کند تا منابع انگلیسی و توان و تسللّط او  فارسی کار میبا منابع 

نیست که بتواند با منابع هلر دو زبلان    گونهآنبر زبان انگلیسی 
ای یکسان کار کند. با این استدالل شاید بتوان گفت که گونهبه

دو برابلر منلابع    اقلل ابع فارسی در این سرفصل باید حدّتعداد من
میلانگین  . هسلت  گونله ایلن د سل رکه به نظر می انگلیسی باشد

کله نزدیلک بله     852/1نسبت منابع فارسی به انگلیسی، یعنی 

گونه که رسد و هماناست نیز نسبت مناسبی به نظر می 2عدد 
بایلد دو برابلر منلابع     اقلدر باال ذکر شد تعداد منابع فارسی حدّ

هلای  میلانگین کتلاب  تعلداد و  چنلین مقایسلۀ   هم فارسی باشد.
هلای ترجملۀ فارسلی    کتلاب تعداد و میلانگین  سی با تألیفی فار

منابع فارسی مربوط بله  »تعداد  .دهدنسبت مناسبی را نشان می
بلا عنایلت بله    منابع سرفصلل،   کلدرصد  35/62یعنی « رشته

-رشتهای میانشناسی، حوزهو دانش اطالعاترشتۀ علم  کهاین

ر ویلژه رشلتۀ کلامپیوت   هلای دیگلر بله   ای است و با برخی حوزه
امّلا  دهد درصد نسبتاً مناسبی را نشان میعلمی دارد  یکنشمیان
مناسبی است باید واقعاً آیا این نسبت در سرفصل، نسبت  کهاین

 مورد تأمّل و تعمّق بیشتری قرار گیرد.
ی عمر منلابع انگلیسلی، تفلاوت   مقایسۀ عمر منابع فارسی با 

ر هلر حلال   د دهد امّاساله به سود منابع فارسی را نشان مییک
در ایلن  و هم منابع انگلیسلی  منابع فارسی  همنشان از کهنگی 

در آغاز این نوشتار ذکر شد کله قلرار بلوده ایلن     سرفصل دارد. 
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کله   آنجلایی روزآمد شلود امّلا تلا     باریکسرفصل هر پنج سال 
دانلد چنلین روزآملدی انجلام نشلده و      نگارندۀ این سطرها ملی 

است که این  مسئوالن کهنگی منابع این سرفصل، هشداری به
 سرفصل هر چه زودتر باید روزآمد شود.

بلا  میانگین منابع فارسی مربلوط بله رشلته    تعداد و اگرچه 
میانگین تعداد و بیشتر از  55/3و  20هایی به ترتیب برابر تفاوت

کله در بلاال ذکلر     گونهآنمنابع انگلیسی مربوط به رشته است )
بوط بله رشلته هسلت یلا     منبعی انگلیسی، مر کهاینشد تعیین 

نیست کار دشواری است( امّا اگر باور داشلته باشلیم کله تعلداد     
منابع انگلیسی مربوط به رشته در جهلان منطقلاً بایلد بیشلتر از     
منابع فارسی مربوط به رشته باشد شاید ایلن اندیشله بله ذهلن     

 احتملاالً کاری شلده اسلت. امّلا    خطور کند که در این زمینه کم
قضیّه اتّکای بیشتر دانشجوی کارشناسلی ارشلد   پندار پشت این 

کله باعلث    استشناسی به منابع فارسی و دانش اطالعاتعلم 
 شده این نسبت بیشتر باشد.

 

 پیشنهادها
های فارسی نسبت به کتاب دو برابری اقلّایت یک نسبت حدّرع

برنامه درسی )بازنگری شلده(  »های انگلیسی در سرفصل کتاب
گلرایش  شناسلی:  علم اطالعات و دانش مقطع کارشناسی ارشد

پیشنهادهای پژوهش حاضر اسلت.  ، یکی از «مدیریت اطالعات
و  توان پیشنهاد داد که منابع فارسی مربوط به رشلته در کل می

هلای  ترجیحاً کتاب، بیشتر تألیف شوند تلا ترجمله زیلرا کتلاب    
شناسی و دانش اطالعاتتألیفی طبیعتاً دانشجو را با فضای علم 

 نیلاز از  سلازند  اگرچله رشلته بلی    ن کشور بیشتر آشلنا ملی  درو

 های فارسی سلیس منابع معتبر انگلیسی نیز نیست.ترجمه

 از سویی دیگر، شناسایی بیشتر منابع مرتبط و ارزشمند بله 
برنامله درسلی   »هلا در سرفصلل   زبان انگلیسی و گنجانیدن آن

-ش)بازنگری شده( مقطع کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانل 
، حتّلی بلا عنلوانی ماننلد:     «اطالعلات  مدیریتگرایش شناسی: 

-تواند برای دانشجویان عالقهمی« منابعی برای مطالعۀ بیشتر»

مندی که خواهان مطالعۀ بیشتر هستند سلودمند باشلد، ضلمن    
هلای  عنوان منلابعی بلرای ترجمله   توانند بهاین منابع می کهاین

از سلوی وزارت   یوبالگل  در نهایت، ایجاد و آینده استفاده شوند
بلرای دریافلت پیشلنهادها در زمینلۀ      فنّاوریعلوم، تحقیقات و 

کله   منابع جدید برای سرفصل ملورد بررسلی در ایلن پلژوهش    
امکان ابراز نظر از سلوی کارشناسلان رشلته را در ایلن زمینله      

تواند اقدامی بسیار سودمند باشد که راه را بلرای  فراهم سازد می
 تر این سرفصل، هموار سازد.سریعروزآمدسازی هر چه 

 

 چند نکتۀ افزوده
-هلایی دیلده ملی   نظمیهای منابع این سرفصل بیدر فهرست

برخی کاررفته برای نوشتن منابع، یکسان نیست  شیوۀ بهشوند: 
هلای یکسلان بلرای برخلی     سرشناسه  از منابع سال نشر ندارند

ت سر هم و گذاری منابع در مواردی پششماره  اندمتفاوتمنابع 
به   در مواردی برای منابع فارسی و منابع انگلیسی مستقل است

، تعداد منابع در مواردی به هنگام تایپ سرفصلدلیل اشتباهات 
اشتباهات تایپی در برخی منلابع دیلده   اشتباه نوشته شده است  

و در مواردی عناوین منابع   برخی منابع ناقص هستندشوند  می
 رنگ هستند.گری کمپررنگ و در موارد دی

 

 منابع

 

 
ریزی . شورای برنامهفنّاورییران. وزارت علوم، تحقیقات و ا

شده( مقطع  آموزش عالی. برنامه درسی )بازنگری
گرایش شناسی: کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش

 .1391مدیریت اطالعات. تهران، 
 برنامۀ درسی )بازنگری شده(»(. بررسی 1396کوکبی، مرتضی )

شناسی مقطع کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش

. نخستین همایش «های عمومیگرایش مطالعات کتابخانه
-73) ،1396آذرماه  30ملی نقد متون و کتب علوم انسانی،

(. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 87
 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی.

 


