NASTINFO

تحلیل گرایش موضوعی گزیده مقاالت ایفال در مقایسه با
اولویتهای پژوهشی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
رضا خانیپور | محبوبه قربانی | سهیال فعال

چڪیده
هدف :تعیین خطمشی برای انتخاب ،ترجمه ،و انتشار گزیده مقاالت ایفال در راستای
اولویتهای پژوهشی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
ششناسی :پژوهش از نوع کاربردی است و با روش تحلیل محتوای موضوعی و سپس
رو 
ارزیابی مقایسهای انجام شد .جامعه پژوهش  455مقاله ترجمهشده هامیشهای ساالنه
ایفالست که بین سالهای  2000تا  2015در گزیده مقاالت ایفال منترش شده یا در دست
انتشار است و نیز فهرست اولویتهای پژوهشی سازمان که  75عنوان است .در مرحله
گردآوری اطالعات ،عناوین و چکیده مقاالت و عناوین اولویتهای پژوهشی سازمان
بهشکل کلمهبهکلمه تحلیل شد و فهرستی از مفاهیم موضوعی مقاالت ،استخراج شد.
سپس ،مفاهیم موضوعی استخراجشده با رسعنوانهای موضوعی فارسی و اصطالحنامه
اصفا مستندسازی شد و موضوعات در مقولههای موضوعی لیزا دستهبندی شد .درنهایت،
مقولههای موضوعی گزیده مقاالت ایفال با اولویتهای پژوهشی سازمان مقایسه شد.

نتیجهگیری :گزیده مقاالت ایفال و اولویتهای پژوهشی سازمان در مقولههای «کاربردها و
کاربران کتابخانه»« ،مواد کتابخانهای»« ،مدیریت سازمان» ،و «دانش و یادگیری» بیشرتین
اختالف فراوانی را دارند که نشاندهنده تفاوت پوشش موضوعی در آنهاست و باید در
انتخاب مقاالت برای ترجمه به این امر توجه شود.
ڪلیدواژهها

ایفال ،تحلیل محتوا ،گزیده مقاالت ایفال ،مطالعات تطبیقی ،اولویتهای پژوهشی ،سازمان اسناد
و کتابخانه ملی ایران

دوره بیست و نهم ،شامره چهارم  ،زمستان 1397

یافت هها :از میان مقولههای موضوعی اختصاصیافته به گزیده مقاالت ایفال ،بیشرتین
فراوانی به «مواد کتابخانهای» با  71فراوانی ( )%15/6و کمرتین به «ساختامن کتابخانه»
و «خواندن و سواد» با  4فراوانی ( )%0/88تعلق داشت .در اولویتهای پژوهشی سازمان
«مدیریت سازمان» با  17فراوانی ( )%23بیشرتین و «کنرتل کتابشناختی»« ،فناوری
اطالعات و ارتباطات» ،و «خواندن و سواد» بهطور مشرتک با  1فراوانی ( )%1کمرتین فراوانی
را داشتهاند .بیشرتین درصد فراوانی پوشش موضوعی در گزیده مقاالت ایفال با %15/6
مربوط به «مواد کتابخانهای» است؛ درحالیکه در اولویتهای پژوهشی «مدیریت سازمان»
با  %23بیشرتین درصد فراوانی را بهخود اختصاص داده است« .مدیریت پیشینهها» در هر
دو جامعه پژوهشی فراوانی صفر داشت.

رضا خانیپور
محبوبه قربانی |سهیال فعال

تحلیل گرایش موضوعی گزیده مقاالت ایفال در مقایسه با
اولویتهای پژوهشی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
رضا خانیپور

1

محبوبهقربانی

2

سهیال فعال

3

تاریخ دریافت97/02/26 :
تاریخ پذیرش97/05/13 :

مقدمه

 .1اســتادیار و مدیــر کل پژوهــش و
آمــوزش ســازمان اســناد و کتابخانــه
ملــی ایــران
khanipour.reza@gmail.com

 .2معــاون اداره کل پژوهــش و آمــوزش
ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی
ایــران (نویســنده مســئول)
mahghorbani1353@gmail.
com

 .3رئیــس گــروه ســازماندهی منابــع
غیرکتابــی اداره کل پــردازش و
ســازماندهی ســازمان اســناد و
کتابخانــه ملــی ایــران
soheilafaal@gmail.com

78

همایشهای علمی فرصتهای ارزشمندی برای تبادل و نشر آخرین دستاوردهای حوزههای
مختلف فراهم میکنند .با تحقق اهداف همایش ،دستاوردهای علمی آن که در قالب مستندات
متنوع تهیه و انتشار مییابد نقش مهمی در پیشرفت علمی هر حوزه خواهد داشت .انتخاب،
ترجمه ،و انتشار گزیده مقاالت ایفال کوششی است که طی آن آخرین تجربیات و دستاوردهای
علمی حوزه علم اطالعات و دانششناسی در دسترس عالقهمندان و پژوهشگران کشور قرار
میگیرد .بهمنظور توسعه علم اطالعات و دانششناسي و نيز اشاعه اطالعات و دانشافزايي
در اين حوزه ،سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران از سال  ،1374همهساله
ترجمه گزيدهاي از مقاالت ارائهشده در فراهمايي ساالنه ايفال را منتشر ميكند.
با توجه به اینکه سازمان اسناد و کتابخانه ملی مطابق اساسنامه ،مؤسسهای آموزشی ،علمی،
خدماتی ،و نیز پژوهشی است ،اولویتهای پژوهشی سازمان در سال  1393تدوین و ارائه
شد .تدوین اولویتهای پژوهشی سازمان بهمنظور بررسي زمینههای پژوهشی با هدف توزیع
مناسب ،هدفمند ،و ساختاريافته منابع در امر پژوهش انجام شده است .در فرايند اولويتبندي
پژوهشي پس از تلفيق ،پااليش ،و دستهبندي موضوعات با روش تحليل محتوا ،فهرستي با
 75موضوع پژوهشي تدوین شد .گروه خبرگان ،استخراج موضوعات پژوهشي و تعيين آنها
را با بهرهگیری از فن دلفي با نمونهگيري هدفمند انجام دادند و در این زمینه از دانش و نظرات
متخصصان و صاحبنظران استفاده کردند (شادانپور ،مقدمی ،و خانیپور)2016 ،
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تحلیل متون انتشاراتی در هر رشته یا حوزه میانرشتهای به این دلیل ارزشمند است که
گرایشهای موضوعی یا روشهای متداول پژوهش را نشان میدهند .همچنین این تحلیلها
میزان بلوغ تخصصی و پاسخگویی نویسندگان به دغدغهها و نقدهای کار در حوزه را ارزیابی
میکنند (فیهان ،گراج ،هاونر ،و کستر1987 ،1؛ کان1962 ،2؛ مککلور و بیشاپ1989 ،3؛ نقل
در جولیان ،پیکوسکی ،و رید .)2011 ،4روشهای تحلیل محتوا برای ارائه رویکردی جاری
و ک ّمی به چنین تحلیلهایی اجرا میشوند.
تحلیل محتوا ،بهویژه تحلیل محتوای موضوعی متون و منابع حوزه کتابداری و
اطالعرسانی در ایران و خارج از کشور از پیشینه درخور توجهی برخوردار است .مرور
پیشینههای پژوهشی نشان میدهد که بعضی از پژوهشگران همچون آرنوی ،)2011(5واکاوی،
جارولین ،و توماال ،)2014( 6چو ،)2015( 7ماجیهی ،جال ،و ماهارانا ،)2016( 8رودریگز ،تاگا،
و پاسوس )2016( 9مقاالت پژوهشی نشریات را تحلیل محتوا کردهاند .تحلیل محتوای
ی همایشها نیز موضوع پژوهش سپهر و شادمانفر ( )1389و علیپور و
مقاالت و سخنران 
خاصه ( )1390بوده است .برخی همچون دیویس )2012( 10به تحلیل منابع و روشهای
گردآوری اطالعات در مقاالت توجه کردهاند .بعضی دیگر مانند سیدین و بابالحوائجی
( )1388و وزیرپور کشمیری ،سهدهی ،و صابری ( )1391بر تحلیل محتوای چکیده یا متن
پایاننامهها تأکید داشتهاند .برخی پژوهشگران نیز همچون اکبریداریان ،محمدی ،و شاکری
( )1391تحلیل محتوای موضوعی خاص مانند پرسشهای مرجع مجازی را مدنظر قرار
دادهاند.
مرور پژوهشها نشان میدهد که تحلیل محتوا در حوزه کتابداری و اطالعرسانی
روشی پرکاربرد بوده است و بیشتر برای کشف گرایشهای موضوعی و روشهای پژوهشی
در مطالعات ،انجام شده است .در پژوهشهای بررسیشده نیز بیشتر مقاالت نشریات،
همایشهای تخصصی ،و پایاننامهها تحلیل محتوا شدهاند .این تحلیلها بیشتر بهمنظور کشف
گرایشهای موضوعی ،روشها ،و ابزارهای پژوهشی استفادهشده انجام شدهاند .نتایج این
پژوهشها نشان میدهد گرایشهای موضوعی توجهشده در مطالعات مختلف در هر دوره
زمانی متفاوت و منعکسکننده موضوعات مهم همان دوره بوده است .روشهای پژوهشی نیز
با توجه به دورههای زمانی بیشتر به سمتوسوی روشهای کیفی و ترکیبی متحول شدهاند.
ازآنجاکه یکی از وظایف و مأموریتهای سازمان اسناد و کتابخانه ملی تدوین منابع و
متون تخصصی در حوزه کتابداری و اسناد و آرشیو است ،انتشار گزیده مقاالت ایفال نیز با
تکیه بر این مهم از سال 1374در دستور کار سازمان قرار گرفته است .نظر به اهمیت پژوهش
و در راستای یکی از مأموریتهای سازمان ،اولویتهای پژوهشی در سال  1393منتشر شد.

& 1. Feehan,Gragg, Havener,
Kester
2. Kuhn
3. McClure & Bishop
4. Julien, Pecoskie, & Reed
5. Aharony
6. Vakkari, Jarvellin, & Tumaala
7. Chu
8. Majhi, Jal, & Mahararna
9. Rodrigues, Taga, & Passos
10. Davies
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با توجه به جایگاه مرجعیت سازمان انتظار میرود تدوین و انتشار گزیده مقاالت ایفال نیز
بهمنظور نیل به اهداف و مأموریتهای علمی و تخصصی و همسو با اولویتهای پژوهشی
آن انجام شود.
در این راستا ،پژوهش حاضر بر آن است تا بررسی کند گزیده مقاالت ایفال که طی
سالهای گذشته توسط کتابخانه ملی منتشر شده است تا چه میزان با اولویتهای پژوهشی
سازمان همخوانی دارد و پاسخگوی نیاز سازمان در زمینههای گوناگون است .بر این اساس،
نیاز به تدوین خطمشی واحدی براساس اولویتهای پژوهشی سازمان برای انتخاب و
ترجمه مقاالت ایفال نیز احساس شد و پژوهشگران درصدد تحلیل محتوای موضوعی
مقاالت گزیده مقاالت ایفال برآمدند .شایان ذکر است انتشار گزیده مقاالت ایفال نسبت به
اولویتهای پژوهشی سازمان سابقه بیشتری دارد و دلیل تحلیل موضوعی این مقاالت ارائه
دورنمایی از گرایش موضوعی مقاالت و ارزش افزودهای است که به این تحلیل میافزاید؛
ضمن اینکه اولویتهای پژوهشی سازمان برخاسته از نیاز پژوهشی متخصصان سازمان بوده
و طی سالها در دانش ضمنی افراد شکل گرفته است .انجام این پژوهش به این دلیل ضروری
بهنظر میرسد که با تدوین این خطمشی میتوان گزیده مقاالت ایفال را برای رفع نیازهای
تخصصی و پژوهشی سازمان تدوین و منتشر کرد.

روششناسی

1. Lisa Library and Information
)Science Abstracts (LISA
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پژوهش حاضر ،کاربردی و بهشیوه ک ّمی با روش تحلیل محتوا انجام شده است .در این
پژوهش دو جامعه پژوهشی مطالع ه شده است .جامعه اول ،تمامی مقاالت منتشرشده (445
مقاله) در گزیده مقاالت ایفالست که در فاصله سالهای  2000تا  2015منتشر یا در دست
انتشار است و جامعه دوم ،اولویتهای پژوهشی سازمان با  75عنوان است .گردآوری
اطالعات با تحلیل محتوای عنوان ،چکیده مقاالت گزیده مقاالت ایفال ،عناوین اولویتهای
پژوهشی سازمان ،و استخراج کلیدواژههای موضوعی هریک انجام شد .پس از تحلیل
موضوعی ،مقولههای موضوعی استخراجشده از مقاالت ،با سرعنوانهای موضوعی فارسی و
اصطالحنامه فرهنگی فارسی (اصفا) مطابقت و مستندسازی شد و برای دستهبندی موضوعی
از مقولههای موضوعی لیزا 1استفاده شد .فهرست مقولههای لیزا در نمایهسازی این پایگاه
استفاده میشود و سیزده مقوله اصلی دارد که هریک به مقولههای فرعی متعددی تقسیمبندی
شده است.
از اعتبارسنجی محتوایی یا صوری برای روایی تحلیل و مقولهبندی کلیدواژههای
استخراجشده از مقاالت استفاده شد .منظور از روایی ،میزان دقت شاخصها و معیارهایی
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است که در سنجش پدیده مدنظر تدارک دیده میشود .به این معنا که آیا روش انتخابشده
براي سـنجش موضوع مدنظر مناسب است و آن را میسنجد یا نه؟
«میزان توافق متخصصان هر امر درباره یک شاخص یا معیار را اعتبار محتوایی یا صوری
مینامند .اعتبار صوری را میتوان ناشی از میزان توافق چند متخصص در یک امر دانست»
(فضلالهی و ملکی توانا ،1389 ،ص  .)80برای اطمینان از روایی تحلیل محتوا و استفاده از
نظم موضوعی لیزا برای مقولهبندی ،پژوهشگران در هر مرحله ،مقاالت و عناوین اولویتهای
پژوهشی یکسان را بهطور جداگانه تحلیل محتوا کردند و کلیدواژههای استخراجشده به
زبان آزاد ،کلیدواژههای مستندشده ،و مقولهبندیهای انجامشده را با هم مقایسه کردند تا به
توافقی در این خصوص برسند؛ ضمن اینکه این مقولهها را برای روایی بیشتر با چند از تن از
صاحبنظران مطرح کردند تا نتایج تحلیل محتوا تا حد امکان معتبر باشد.
بعد از استخراج و مقولهبندی موضوعات ،تنوع موضوعی و فراوانی موضوعات تجزیه
و تحلیل و مقولههای موضوعی گزیده مقاالت ایفال با اولویتهای پژوهشی مقایسه شد.

یافتهها

• تنوع و بسامد موضوعی مقاالت ترجمهشده گزیده مقاالت ایفال
جدول  1توزیع فراوانی هریک از مقولههای لیزا را در گزیده مقاالت ایفال نشان میدهد.
جدول  .1توزیع و درصد فراوانی مقولههای لیزا در گزیده مقاالت ایفال
فراوانی

فراوانی به درصد

مقولههای لیزا

ردیف
1

کتابداری و اطالعرسانی

11

2/42

2

حرفه کتابداری

43

9/45

3

کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی

57

12/53

4

کاربردها و کاربران کتابخانه

65

14/29

5

مواد کتابخانهای

71

15/6

6

مدیریت سازمان

25

5/49

7

ساختامن کتابخانه

44

0/88

8

فناوری کتابخانه

9

1/98

9

خدمات فنی

12

2/64

10

ارتباط اطالعاتی

20

4/4

11

کنرتل کتابشناختی

11

2/42
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فراوانی

فراوانی به درصد

مقولههای لیزا

ردیف
12

رکوردهای کتابشناختی

42

9/23

13

ذخیره و بازیابی اطالعات رایانهای

25

5/49

14

فناوری اطالعات و ارتباطات

12

2/64

15

خواندن و سواد

4

0/88

16

رسانه

18

3/96

17

دانش و یادگیری

26

5/71

18

مدیریت پیشینهها

0

0

19

سایر موضوعات

0

0

جمع

455

100

میانگین و درصد فراوانی کل

23/94

5/26

مطابق جدول  ،1مجموع فراوانی مقولههای اختصاصیافته به گزیده مقاالت ایفال،
 455مقوله است که بیشترین فراوانی بهترتیب به «مواد کتابخانهای» با  71فراوانی (15/6
درصد)« ،کاربردها و کاربران کتابخانه» با  65فراوانی ( 14/29درصد) ،و «کتابخانهها و مراکز
اطالعرسانی» با  57فراوانی ( 12/53درصد) اختصاص داشت و «مدیریت پیشینهها» و «سایر
موضوعات» نیز فراوانی صفر داشتهاند.
مقوله «مواد کتابخانهای» به انواع منابع کتابخانهای چاپی و الکترونیکی اشاره دارد؛
«کاربردها و کاربران کتابخانه» انواع خدمات و فعالیتهای کتابخانهها را درباره کاربران نشان
میدهد؛ و «کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی» به دستهبندی کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی از
نظر سطح ،مأموریت ،و انواع آن توجه دارد .در این مقاالت بهطور خاص ،دقت بیشتری به
این مقولهها شده بود که نشاندهنده توجه ویژه انتخابکنندگان مقاالت ایفال برای ترجمه و
انتشار مسائل مرتبط با این موضوعات است .بعد از این دو مقوله ،کمترین فراوانی مربوط به
مقولههای «ساختمان کتابخانه» و «خواندن و سواد» بود که با  4فراوانی ( 0/88درصد) کمترین
فراوانی را داشتهاند .میانگین فراوانی مقولهها  5/2( 23/94درصد) است.
• تنوع و بسامد موضوعی اولویتهای پژوهشی سازمان
اولویتهای پژوهشی سازمان  75عنوان است که در صفحه پژوهش وبسایت سازمان
دسترسپذیر است .جدول  2مقولهبندی هریک از اولویتهای پژوهشی سازمان را نشان
میدهد.
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جدول  .2توزیع و درصد فراوانی مقولههای لیزا در اولویتهای پژوهشی سازمان
مقولههای لیزا

فراوانی مقولهها

فراوانی بهدرصد

1

کتابداری و اطالعرسانی

4

5

2

حرفه کتابداری

8

11

3

کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی

9

12

4

کاربردها و کاربران کتابخانه

5

7

5

مواد کتابخانهای

5

7

6

مدیریت سازمان

17

23

7

ساختامن کتابخانه

0

0

8

فناوری کتابخانه

6

8

9

خدمات فنی

2

3

10

ارتباط اطالعاتی

3

4

11

کنرتل کتابشناختی

1

1

12

رکوردهای کتابشناختی
ذخیــره و بازیابــی اطالعــات
رایانــهای
فناوری اطالعات و ارتباطات

5

7

4

5

1

1

15

خواندن و سواد

1

1

16

رسانه

3

4

17

دانش و یادگیری

0

0

18

مدیریت پیشینهها

0

0

19

سایر موضوعات

1

1

جمع

75

100

میانگین و درصد فراوانی

3/95

5/26

13
14

براساس جدول  ،2مقوله «مدیریت سازمان» با  17فراوانی ( 23درصد) بیشترین بسامد
را در اولویتهای پژوهشی سازمان داشته است و «ساختمان کتابخانه»« ،دانش و یادگیری»،
و «مدیریت پیشینهها» فراوانی صفر داشتهاند .بعد از این سه مقوله« ،کنترل کتابشناختی»،
«فناوری اطالعات و ارتباطات» ،و «خواندن و سواد» با فراوانی یک کمترین فراوانی را
داشتهاند« .مدیریت سازمان» به مسائل حوزه مدیریت مانند مدیریت پرسنل ،امور مالی ،روابط
عمومی ،و همکاریها اشاره دارد که نشاندهنده توجه تدوینکنندگان اولویتهای پژوهشی
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سازمان به این مسائل و نیازهای پژوهشی این حوزه است .همچنین میانگین فراوانی مقولهها
 3/95محاسبه شده است.
• میزان همپوشانی موضوعات گزیده مقاالت ایفال با اولویتهای پژوهشی سازمان
در جدول  3درصد فراوانی هریک از مقولههای لیزا در گزیده مقاالت ایفال و اولویتهای
پژوهشی سازمان بهطور مقایسهای نشان داده شده است.
جدول  .3مقایسه درصد فراوانی مقولههای موضوعی لیزا در گزیده مقاالت ایفال
و اولویتهای پژوهشی

شامره
مقولهها

84

عناوین مقولهها

درصد فراوانی
مقاالت
کتابها
2/42

درصد فراوانی
اولویتهای
پژوهشی
5

2/58

11

1/55
0/53

اختالف درصد
فراوانی

1

کتابداری و اطالعرسانی

2

حرفه کتابداری

9/45

3

کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی

12/53

12

4

کاربردها و کاربران کتابخانه

14/29

7

5

مواد کتابخانهای

15/6

7

8/6

6

مدیریت سازمان

5/49

23

17/51

7

ساختامن کتابخانه

0/88

0

0/88

8

فناوری کتابخانه

1/98

8

6/02

9

خدمات فنی

2/64

3

0/36

10

ارتباط اطالعاتی

4/4

4

0/4

11

کنرتل کتابشناختی

2/42

1

1/42

12

رکوردهای کتابشناختی

9/23

7

2/23

13

ذخیره و بازیابی اطالعات رایانهای

5/49

5

0/49

14

فناوری اطالعات و ارتباطات

2/64

1

1/64

15

خواندن و سواد

0/88

1

0/12

16

رسانه

3/96

4

0/04

17

دانش و یادگیری

5/71

0

5/71

18

مدیریت پیشینهها

0

0

0

19

سایر موضوعات

0

1

1
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جدول  3نشان میدهد بیشترین درصد فراوانی پوشش موضوعی در گزیده مقاالت
ایفال با  15/6درصد مربوط به «مواد کتابخانهای» است؛ درحالیکه در اولویتهای پژوهشی
به خود اختصاص داده
سازمان« ،مدیریت سازمان» با  23درصد بیشترین درصد فراوانی را 
است .کمترین درصد فراوانی در هر دو جامعه پژوهشی مربوط به «مدیریت پیشینهها»ست که
چ فراوانیای نداشته است« .مواد کتابخانهای» که در گزیده مقاالت ایفال بیشترین فراوانی را
هی 
بهخود اختصاص داده است به مسائل مربوط به انواع مواد کتابخانهای از چاپی تا الکترونیکی،
منابع خطی و نادر ،تنوع موضوعی مواد کتابخانهای ،شاخصهای کتابسنجی و علمسنجی
در این حوزه ،و گسترش و تنوع این مواد توجه دارد؛ درحالیکه« ،مدیریت سازمان» که در
اولویتهای پژوهشی بیشترین فراوانی را دارد به نیازهای پژوهشی سازمان در حوزههای
مدیریت مانند مدیریت پرسنل ،امور مالی ،روابط عمومی ،و همکاریها از نظر تدوینکنندگان
اولویتهای پژوهشی سازمان التفات دارد
برای نشاندادن تفاوت پوشش موضوعی هر دو جامعه پژوهش ،اختالف درصد فراوانی
هر مقوله موضوعی در دو جامعه محاسبه شده است .براساس ستون پنجم جدول  ،3اختالف
درصد فراوانی در  14مقوله کمتر از  5درصد و در  4مقوله ،یعنی «کاربردها و کاربران
کتابخانه» ( 7/29درصد)« ،مواد کتابخانهای» ( 8/6درصد)« ،فناوری کتابخانه» ( 6/02درصد)،
و «دانش و یادگیری» ( 5/71درصد) بین  5تا  10درصد است .بیشترین اختالف درصد
فراوانی مربوط به «مدیریت سازمان» با  17/51درصد است که بیش از  10درصد اختالف را
نشان میدهد و بیانگر این موضوع است که به «مدیریت سازمان» در اولویتهای پژوهشی
سازمان بیشتر از گزیده مقاالت ایفال توجه شده است.
برای نشاندادن تفاوت گرایش موضوعی گزیده مقاالت ایفال و اولویتهای پژوهشی
سازمان ،میزان همبستگی موضوعی فراوانی مقولههای موضوعی در گزیده مقاالت ایفال
 2012تا  2015که از نظر زمانی با تدوین و انتشار اولویتهای پژوهشی سازمان همپوشانی
دارد مقایسه شده است (جدول .)4
جدول  .4مقایسه درصد فراوانی مقولههای موضوعی لیزا در گزیده مقاالت ایفال ()2015-2012
شامره
مقولهها

عناوین مقولهها

1

کتابداری و اطالعرسانی

2

حرفه کتابداری

فراوانی مقولهها در گزیده مقاالت ایفال
(بهتفکیک سال)
2013-2012
2105
2014
(یک مجلد)
0
1
3
2

0

0

جمع
فراوانی

جمع
فراوانی
به درصد

4

3/6

2

1/8
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شامره
مقولهها

عناوین مقولهها

فراوانی مقولهها در گزیده مقاالت ایفال
(بهتفکیک سال)
2013-2012
2105
2014
(یک مجلد)
4
3
3

جمع
فراوانی

جمع
فراوانی
به درصد

10

9

8

6

21

18/75

8

23

20/53

7

6/25
1/8

3

کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی

4

کاربردها و کاربران کتابخانه

7

5

مواد کتابخانهای

10

5

6

مدیریت سازمان

4

2

1

7

ساختامن کتابخانه

0

2

0

2

8

فناوری کتابخانه

2

1

0

3

2/67

9

خدمات فنی

1

1

1

3

2/67

10

ارتباط اطالعاتی

0

3

4

7

6/25

11

کنرتل کتابشناختی

0

0

0

0

0

12

رکوردهای کتابشناختی
ذخیــره و بازیابــی اطالعــات
رایانــهای
فناوری اطالعات و ارتباطات

5

5

4

14

12/5

0

1

5

6

5/35

0

0

0

0

0

15

خواندن و سواد

0

0

0

0

0

16

رسانه

1

2

2

5

4/46

17

دانش و یادگیری

2

1

2

5

4/46

18

مدیریت پیشینهها

0

0

0

0

0

19

سایر موضوعات

0

0

0

0

0

40

35

37

112

100

5/9

5/2

13
14

جمع
میانگین

مطابق جدول  ،4مجموع فراوانی مقولههای اختصاصیافته به گزیده مقاالت ایفال
( 112 ،)2015-2012مقوله است که بیشترین فراوانی ،مربوط به «مواد کتابخانهای» با 71
فراوانی ( 15/6درصد)« ،کاربردها و کاربران کتابخانه» با  65فراوانی ( 14/29درصد) ،و
«کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی» با  57فراوانی ( 12/53درصد) است.
مقوله «مواد کتابخانهای» به انواع منابع کتابخانهای چاپی و الکترونیکی؛ «کاربردها و
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کاربران کتابخانه» به انواع خدمات و فعالیتهای کتابخانهها درباره کاربران؛ و «کتابخانهها و
مراکز اطالعرسانی» به دستهبندی کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی از نظر سطح ،مأموریت،
و انواع آن اشاره دارد .در این مقاالت بهطور خاص به این مقولهها بیشتر توجه شده بود و
نشاندهنده توجه ویژه انتخابکنندگان مقاالت ایفال برای ترجمه و انتشار مسائل مرتبط با
این موضوعات است.
مقولههای «فناوری اطالعات»« ،خواندن و سواد»« ،مدیریت پیشینهها» ،و «سایر
موضوعات» فراوانی صفر داشتهاند .بعد از این مقولهها« ،ساختمان کتابخانه» و «حرفه
کتابداری» با  2فراوانی ( 8/1درصد) کمترین فراوانی را داشتهاند .میانگین فراوانی مقولهها 9/5
( 5/2درصد) است.
جدول  5اختالف درصد فراوانی مقولههای موضوعی در گزیده مقاالت ایفال (-2012
 )2015و اولویتهای پژوهشی سازمان را نشان میدهد.
جدول  .5مقایسه مقولههای موضوعی لیزا در گزیده مقاالت ایفال ( )2015-2012و اولویتهای
پژوهشی سازمان

شامره
مقولهها

عناوین مقولهها

درصد فراوانی
مقاالت کتابها

درصد فراوانی
اولویتهای
پژوهشی
5

1/4
9/2

اختالف درصد فراوانی

1

کتابداری و اطالعرسانی

3/6

2

حرفه کتابداری

1/8

11

3

کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی

9

12

3

4

کاربردها و کاربران کتابخانه

18/75

7

11/75

5

مواد کتابخانهای

20/53

7

13/53

6

مدیریت سازمان

6/25

23

16/75

7

ساختامن کتابخانه

1/8

0

1/8

8

فناوری کتابخانه

2/67

8

5/33

9

خدمات فنی

2/67

3

0/33

10

ارتباط اطالعاتی

6/25

4

2/25

11

کنرتل کتابشناختی

0

1

1

12

رکوردهای کتابشناختی

12/5

7

5/5

13

ذخیره و بازیابی اطالعات رایانهای

5/35

5

0/35

14

فناوری اطالعات و ارتباطات

0

1

1
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شامره
مقولهها

عناوین مقولهها

درصد فراوانی
مقاالت کتابها
0

درصد فراوانی
اولویتهای
پژوهشی
1

1

4

0/46
0/46

اختالف درصد فراوانی

15

خواندن و سواد

16

رسانه

4/46

17

دانش و یادگیری

4/46

0

18

مدیریت پیشینهها

0

0

0

19

سایر موضوعات

0

1

1

برای نشاندادن تفاوت پوشش موضوعی هر دو جامعه پژوهش ،اختالف درصد فراوانی
هر مقوله موضوعی در دو جامعه محاسبه شده است .براساس ستون پنجم جدول  ،5اختالف
درصد فراوانی در  13مقوله کمتر از  5درصد و در  3مقوله «حرفه کتابداری» ( 2/9درصد)،
«رکوردهای کتابشناختی» ( 5/5درصد) ،و «فناوری کتابخانه» ( 5/33درصد) بین  5تا 10
درصد است .بیشترین اختالف درصد فراوانی بهترتیب مربوط به «مدیریت سازمان» (16/75
درصد)« ،مواد کتابخانهای» ( 13/53درصد) ،و «کاربردها و کاربران کتابخانه» ( 11/75درصد)
است که بیش از  10درصد اختالف را نشان میدهد .این اختالف حاکی از آن است که
مقوله «مدیریت سازمان» در اولویتهای پژوهشی سازمان بیشتر از گزیده مقاالت ایفال و
مقولههای «کاربردها و کاربران کتابخانهها» و «مواد کتابخانهای» در گزیده مقاالت ایفال بیشتر
از اولویتهای پژوهشی سازمان توجه شده است.

نتیجهگیری

در مقاالت انتخابشده برای ترجمه و انتشار در گزیده مقاالت ایفال بیشتر به مقوله «مواد
کتابخانهای» توجه شده است و «کاربردها و کاربران کتابخانهها» و «کتابخانهها و مراکز
اطالعرسانی» نیز از فراوانی درخور توجهی برخوردار بوده است .پوشش موضوعی مقاالت
منتخب برای ترجمه ،نشان میدهد که انتخابکنندگان به این موضوعات توجه بیشتری
داشتهاند و برای استفادهکنندگان مفید تشخیص دادهاند .از دالیل دیگر این گرایش ،محتوا،
کیفیت ،و سبک نگارش مقاالت است که از نظر انتخابکنندگان برای ترجمه و چاپ و
درنهایت ،بهرهبرداری متخصصان مفیدتر تشخیص داده شده است .در مقولهبندی پایگاه لیزا،
«مواد کتابخانهای» همه انواع مواد کتابخانهای از چاپی تا الکترونیکی ،منابع خطی و نادر ،و
شاخصهای کتابسنجی و علمسنجی را دربردارد و بهنظر میرسد تنوع و تعدد مقولههای
فرعی این مقوله در فراوانی آن در گزیده مقاالت ایفال بیتأثیر نبوده است .همچنین توجه به
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این موضوعات میتواند بهدلیل پرتکراربودن ،کیفیت باالتر ،و کاربردیبودن مقاالت اصلی
در پایگاه ایفال بوده باشد .درعینحال ،با توجه به مرجعیت کتابخانه ملی در گردآوری،
حفاظت ،و سازماندهی منابع کتابخانهای و اشاعه اطالعات ،میتوان پوشش بیشتر مقوله
«مواد کتابخانهای» در گزیده مقاالت ایفال را فرصت و ارزش افزودهای برای سیاستگذاران
و متخصصان کتابخانه ملی در افزایش آگاهی ایشان از مطالعات و تجربیات این حوزه
دانست .مقولههای «کاربردها و کاربران کتابخانهها» و «کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی» نیز
از موضوعات مهم و راهبردی در حوزه علم اطالعات و دانششناسی است که موضوعات
فرعی متنوع و متعددی را پوشش میدهند .فراوانی باالی این مقولهها در گزیده مقاالت ایفال
نیز مؤید این مطلب است که این اهمیت از نگاه انتخابکنندگان مقاالت دور نمانده است و
ترجمه و انتشار مقاالت این موضوعات به توسعه و ارتقای آگاهی خوانندگان و اثرگذاری
کتابخانه ملی بهعنوان کتابخان ه مادر در این حوزهها غنا میبخشد .مقایسه نتایج این پژوهش با
یافتههای پیشینههای بررسیشده نشان میدهد در پژوهش سیدین و بابالحوائجی ()1388
مقوله «کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی» نیز بیشترین فراوانی را داشته است که میتواند بیانگر
گرایش موضوعی مشترک در محتواهای مطالعهشده هر دو پژوهش باشد .اما ،در پژوهش
سپهر و شادمانفر ( )1389و واکاوی و همکاران (« )2014ذخیره و بازیابی اطالعات» بیشترین
ش وزیرپور کشمیری و
فراوانی را داشته است« .فناوری اطالعات و ارتباطات» هم در پژوه 
ش علیپور و
همکاران ( )1391و آرنوی ( )2011بیشترین پوشش را داشته است .در پژوه 
خاصه ( )1390به «سازماندهی منابع» و در پژوهش رودریگز و همکاران (« )2016بررسی
اجمالی و رشد و دسترسی آزاد» بیشترین فراوانی را داشته است .این تفاوت یافتهها میتواند
ناشی از تفاوت رویکرد این پژوهشها با پژوهش حاضر و بازههای زمانی تحلیلشده باشد؛
زیرا در بازهها و بسترهای متفاوت ،گرایش موضوعی در پژوهشها میتواند متفاوت باشد.
اولویتهای پژوهشی که با استفاده از نظرات متخصصان تدوین شده است نشاندهنده
دغدغه و نیاز سازمان اسناد و کتابخانه ملی به پژوهشهای حوزه مدیریت است که طی سالیان
در ذهن متخصصان این سازمان نقش بسته و نیاز به آنها احساس شده است که درنهایت در
تدوین اولویتهای سازمان نیز منعکس شده است.
براساس نتایج پژوهش حاضر ،مقوله «مدیریت سازمان» در اولویتهای پژوهشی
بیشترین فراوانی را داشته است .اولویتهای پژوهشی سازمان در موضوع مدیریت به
نیازهای پژوهشی در همه حوزهها و سطوح مدیریتی سازمان اشاره دارد و نشاندهنده
تنوع دیدگاههای خبرگان شرکتکننده در تدوین اولویتها بوده است که به فراوانی
باالی اولویتهای پژوهشی حوزه مدیریت منجر شده است و نشانگر شناخت و درک
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خبرگان از نیازهای پژوهشی سازمان در موضوع مدیریت است .توجه به جایگاه و اهمیت
مأموریتهای سازمان اسناد و کتابخانه ملی در سطح کشور احساس نیاز به پژوهش در
حوزههای مدیریتی را توجیه میکند و میتواند پژوهشگران دغدغهمند را بهسمت مسائل
اصلی سازمان هدایت کند.
بعد از این مقولهها« ،حرفه کتابداری» و «کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی» نیز در
اولویتهای پژوهشی بیشترین فراوانی را داشتهاند که نشاندهنده تشخیص نیازهای پژوهشی
سازمان در این حوزههاست که بحثهای آموزش و مسائل مرتبط با سایر کتابخانهها را
دربرمیگیرد .این نتیجه نیز میتواند شاهدی بر این موضوع باشد که اولویتهای پژوهشی
سازمان ،بر دغدغهها و نیازهای پژوهشی حوزه علم اطالعات و دانششناسی در محدوده
وظایف سازمان تأکید میکند .در پیشینههای پژوهشی بررسیشده موضوع مدیریت جزء
موضوعات پرتکرار مطرح نشده بود که میتواند ب ه این دلیل باشد که در متون تحلیلشده
موضوعات مطرح در هر مقطع و حوزه متفاوت بوده است .اما ،نتیجه پژوهش سیدین و
بابالحوائجی ( )1388که نشانگر پرتکراربودن مقوله «کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی» در
متون بررسیشده بود با بخشی از نتیجه پژوهش حاضر نزدیک است و بیانگر اهمیت پژوهش
و گرایش به این موضوع است.
بیشترین اختالف درصد فراوانی در گزیده مقاالت ایفال و اولویتهای پژوهشی مربوط به
مقولههای «مدیریت سازمان»« ،مواد کتابخانهای» ،و «کاربردها و کاربران کتابخانه» است که بیش
از  10درصد اختالف را نشان میدهد .همانگونه که نتایج پژوهش نشان میدهد درحالیکه
مقوله «مدیریت سازمان» در اولویتهای پژوهشی بیشترین فراوانی را داشته است و بیانگر
اهمیت پژوهش این حوزه برای سازمان است ،در گزیده مقاالت ایفال فراوانی کمی داشته و از
این نظر اختالف فراوانی بیشتری داشته است و باید در ادامه تدوین گزیده مقاالت ایفال به این
تفاوت و نتیجهگیری توجه شود .توجه به اولویتهای پژوهشی سازمان در انجام پژوهشها و
تولیدات علمی سازمان به افزایش بهرهروی فعالیتهای علمی و درنهایت ایجاد ارزش افزوده در
این حوزه منجر میشود و در رفع نیازهای پژوهش سازمان مثمر بهثمر خواهد بود.
اختالف درصد فراوانی در  13مقوله ،یعنی «کتابداری و اطالعرسانی»« ،حرفه کتابداری»،
«کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی»« ،ساختمان کتابخانه»« ،خدمات فنی»« ،ارتباط اطالعاتی»،
«کنترل کتابشناختی»« ،رکوردهای کتابشناختی»« ،ذخیره و بازیابی اطالعات کامپیوتری»،
«فناوری اطالعات و ارتباطات»« ،خواندن و سواد»« ،رسانه»« ،مدیریت پیشینهها» ،و «سایر
موضوعات» کمتر از  5درصد است که میتوان از این تفاوت صرفنظر کرد و نتیجه گرفت
که در این موضوعات همپوشانی نسبی وجود دارد.
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در  3مقوله «حرفه کتابداری»« ،رکوردهای کتابشناختی» ،و «فناوری کتابخانه» اختالف
درصد فراوانی بین  5تا  10درصد است .از طرف دیگر ،این سه مقوله در اولویتهای
پژوهشی سازمان بیشتر از گزیده مقاالت ایفال تکرار شده است و به این معناست که نیاز به
پژوهشهای بیشتری در این حوزهها در سازمان احساس شده است .با توجه به ماهیت و
مأموریتهای سازمان اسناد و کتابخانه ملی ،فراوانی این سه مقوله موضوعی در اولویتهای
پژوهشی دور از انتظار نیست و نشان میدهد بعد از مسائل مدیریتی ،استفاده از فناوری در
تسهیل فرایندهای سازمان ،و رکوردهای کتابشناختی مطرح در حوزه سازماندهی ،از اهمیت
باالیی برخوردار است و از دیدگاه خبرگان سازمان نیاز به توسعه در این حوزهها با انجام
پژوهشهای کاربردی احساس میشود .از سوی دیگر ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی یکی از
نهادهای مرجع در حوزه علم اطالعات و دانششناسی است و توجه به مسائل مرتبط با حرفه
کتابداری در همه سطوح از مأموریتهای این سازمان است که در اولویتهای پژوهشی نیز
نسبت به گزیده مقاالت ایفال فراوانی بیشتری را بهخود اختصاص داده است .نکته درخور
توجه در توجیه این اختالف میتواند در این امر باشد که نگاه خبرگان در توجه به مسائل
حرفه کتابداری نیاز داخلی و ملی بوده است؛ درحالیکه در گزیده مقاالت ایفال که حاصل
همایشهای بینالمللی ایفالست به مسائل حرفه در سطح بینالمللی و سایر کشورها التفات
شده است که از نگاه انتخابکنندگان برای بهرهبرداری در حوزههای مختلف کتابداری کشور
در اولویت نبوده است.
درنهایت ،فراوانی اندک مقولههای «فناوری کتابخانه»« ،رکوردهای کتابشناختی» ،و
«مدیریت سازمان» در گزیده مقاالت ایفال نسبت به اولویتهای پژوهشی موضوعی است
که باید تدوینکنندگان گزیده مقاالت ایفال به آن توجه کنند؛ بهویژه «مدیریت سازمان» که
در اولویتهای پژوهشی سازمان بیشترین فراوانی را داشته است و نشاندهنده اهمیت این
موضوع در اولویتهای پژوهشی سازمان است که باید در انتخاب مقاالت ایفال نیز در
اولویت قرار بگیرد.
با توجه به یافتههای پژوهش ،میتوان پیشنهادات زیر را بهعنوان خطمشی برای بهبود
انتخاب مقاالت و انتشار گزیده مقاالت ایفال ارائه داد:
 .1توجه به مقولههای لیزا در انتخاب کلی مقاالت برای ترجمه؛
 .2توجه به مقولههای مدیریت و فناوری کتابخانهای با توجه به فراوانی این مقولهها در
اولویتهای پژوهشی سازمان و اختالف با فراوانی آنها در گزیده مقاالت ایفال؛
 .3مقولهبندی مقاالت هر کتاب براساس مقولهبندی لیزا و افزودن این مقولهبندی در همان
نسخه بهطور پیوست.
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