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تحلیل گرایش موضوعی گزیده مقاالت ایفال در مقایسه با 
اولویت های پژوهشی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

چڪیده

هدف: تعیین خط مشی برای انتخاب، ترجمه، و انتشار گزیده مقاالت ایفال در راستای 

اولویت های پژوهشی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.

روش شناسی: پژوهش از نوع کاربردی است و با روش تحلیل محتوای موضوعی و سپس 

ارزیابی مقایسه ای انجام شد. جامعه پژوهش 455 مقاله ترجمه شده هامیش های ساالنه 

ایفالست که بین سال های 2000 تا 2015 در گزیده مقاالت ایفال منترش شده یا در دست 

انتشار است و نیز فهرست اولویت های پژوهشی سازمان که 75 عنوان است. در مرحله 

اولویت های پژوهشی سازمان  گردآوری اطالعات، عناوین و چکیده مقاالت و عناوین 

به شکل کلمه به کلمه تحلیل شد و فهرستی از مفاهیم موضوعی مقاالت، استخراج شد. 

سپس، مفاهیم موضوعی استخراج شده با رسعنوان های موضوعی فارسی و اصطالحنامه 

اصفا مستندسازی شد و موضوعات در مقوله های موضوعی لیزا دسته بندی شد. درنهایت، 

مقوله های موضوعی گزیده مقاالت ایفال با اولویت های پژوهشی سازمان مقایسه شد. 

یافته ها: از میان مقوله های موضوعی اختصاص یافته به گزیده مقاالت ایفال، بیشرتین 

فراوانی به »مواد کتابخانه ای« با 71 فراوانی )15/6%( و کمرتین به »ساختامن کتابخانه« 

و »خواندن و سواد« با 4 فراوانی )0/88%( تعلق داشت. در اولویت های پژوهشی سازمان 

»فناوری  کتاب شناختی«،  »کنرتل  و  بیشرتین   )%23( فراوانی  با 17  سازمان«  »مدیریت 

اطالعات و ارتباطات«، و »خواندن و سواد« به طور مشرتک با 1 فراوانی )1%( کمرتین فراوانی 

را داشته اند. بیشرتین درصد فراوانی پوشش موضوعی در گزیده مقاالت ایفال با %15/6 

مربوط به »مواد کتابخانه ای« است؛ درحالی که در اولویت های پژوهشی »مدیریت سازمان« 

با 23% بیشرتین درصد فراوانی را به خود اختصاص داده است. »مدیریت پیشینه ها« در هر 

دو جامعه پژوهشی فراوانی صفر داشت.

نتیجه گیری: گزیده مقاالت ایفال و اولویت های پژوهشی سازمان در مقوله های »کاربردها و 

کاربران کتابخانه«، »مواد کتابخانه ای«، »مدیریت سازمان«، و »دانش و یادگیری« بیشرتین 

اختالف فراوانی را دارند که نشان دهنده تفاوت پوشش موضوعی در آنهاست و باید در 

انتخاب مقاالت برای ترجمه به این امر توجه شود. 

ڪلیدواژه ها 

ایفال، تحلیل محتوا، گزیده مقاالت ایفال، مطالعات تطبیقی، اولویت های پژوهشی، سازمان اسناد 
و کتابخانه ملی ایران 
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تحلیل گرایش موضوعی گزیده مقاالت ایفال در مقایسه با 
اولویت های پژوهشی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

مقدمه
همایش های علمی فرصت های ارزشمندی برای تبادل و نشر آخرین دستاوردهای حوزه های 
مختلف فراهم می کنند. با تحقق اهداف همایش، دستاوردهای علمی آن که در قالب مستندات 
متنوع تهیه و انتشار می یابد 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 دانش شناسی در دسترس عالقه مندان و پژوهشگران کشور قرار 
می گیرد. به منظور توسعه علم اطالعات و دانش شناسي و نیز اشاعه اطالعات و دانش افزایي 
در این حوزه، سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسالمي ایران از سال 1374، همه ساله 

ترجمه گزیده اي از مقاالت ارائه شده در فراهمایي ساالنه ایفال را منتشر مي کند.
با توجه به اینکه سازمان اسناد و کتابخانه ملی مطابق اساسنامه، مؤسسه ای آموزشی، علمی، 
خدماتی، و نیز پژوهشی است، اولویت های پژوهشی سازمان در سال 1393 تدوین و ارائه 
شد. تدوین اولویت های پژوهشی سازمان به منظور بررسي زمینه های پژوهشی با هدف توزیع 
مناسب، هدفمند، و ساختاریافته منابع در امر پژوهش انجام شده است. در فرایند اولویت بندي 
پژوهشي پس از تلفیق، پاالیش، و دسته بندي موضوعات با روش تحلیل محتوا، فهرستي با 
75 موضوع پژوهشي تدوین شد. گروه خبرگان، استخراج موضوعات پژوهشي و تعیین آنها 
را با بهره گیری از فن دلفي با نمونه گیري هدفمند انجام دادند و در این زمینه از دانش و نظرات 

متخصصان و صاحب نظران استفاده کردند )شادان پور، مقدمی، و خانی پور، 2016( 

1. اســتادیار و مدیــر کل پژوهــش و 
آمــوزش ســازمان اســناد و کتابخانــه 

ــران ــی ای مل
khanipour.reza@gmail.com 

2.  معــاون اداره کل پژوهــش و آمــوزش 
ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی 

ــئول( ــنده مس ــران )نویس ای
mahghorbani1353@gmail.

com
 3. رئیــس گــروه ســازماندهی منابــع 
و  پــردازش  کل  اداره  غیرکتابــی 
و  اســناد  ســازمان  ســازماندهی 

کتابخانــه ملــی ایــران
 soheilafaal@gmail.com
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تحلیل متون انتشاراتی در هر رشته یا حوزه میان رشته ای به این دلیل ارزشمند است که 
گرایش های موضوعی یا روش های متداول پژوهش را نشان می دهند. همچنین این تحلیل ها 
میزان بلوغ تخصصی و پاسخ گویی نویسندگان به دغدغه ها و نقدهای کار در حوزه را ارزیابی 
می کنند )فیهان، گراج، هاونر، و کستر1، 1987؛ کان2، 1962؛ مک کلور و بیشاپ3، 1989؛ نقل 
در جولیان، پیکوسکی، و رید4، 2011(. روش های تحلیل محتوا برای ارائه رویکردی جاری 

و کّمی به چنین تحلیل هایی اجرا می شوند.
و  کتابداری  منابع حوزه  و  متون  موضوعی  محتوای  تحلیل  به ویژه  محتوا،  تحلیل 
اطالع رسانی در ایران و خارج از کشور از پیشینه درخور توجهی برخوردار است. مرور 
پیشینه های پژوهشی نشان می دهد که بعضی از پژوهشگران همچون آرنوی5)2011(، واکاوی، 
جارولین، و توماال6 )2014(، چو7 )2015(، ماجیهی، جال، و ماهارانا8 )2016(، رودریگز، تاگا، 
و پاسوس9 )2016( مقاالت پژوهشی نشریات را تحلیل محتوا کرده اند. تحلیل محتوای 
مقاالت و سخنرانی  همایش ها نیز موضوع پژوهش سپهر و شادمان فر )1389( و علیپور و 
خاصه )1390( بوده است. برخی همچون دیویس10 )2012( به تحلیل منابع و روش های 
گردآوری اطالعات در مقاالت توجه کرده اند. بعضی دیگر مانند سیدین و باب الحوائجی 
)1388( و وزیرپور کشمیری، سه دهی، و صابری )1391( بر تحلیل محتوای چکیده یا متن 
پایان نامه ها تأکید داشته اند. برخی پژوهشگران نیز همچون اکبری داریان، محمدی، و شاکری 
)1391( تحلیل محتوای موضوعی خاص مانند پرسش های مرجع مجازی را مدنظر قرار 

داده اند.
مرور پژوهش ها نشان می دهد که تحلیل محتوا در حوزه کتابداری و اطالع رسانی 
روشی پرکاربرد بوده است و بیشتر برای کشف گرایش های موضوعی و روش های پژوهشی 
در مطالعات، انجام شده است. در پژوهش های بررسی شده نیز بیشتر مقاالت نشریات، 
همایش های تخصصی، و پایان نامه ها تحلیل محتوا شده اند. این تحلیل ها بیشتر به منظور کشف 
گرایش های موضوعی، روش ها، و ابزارهای پژوهشی استفاده شده انجام شده اند. نتایج این 
پژوهش ها نشان می دهد گرایش های موضوعی توجه شده در مطالعات مختلف در هر دوره 
زمانی متفاوت و منعکس کننده موضوعات مهم همان دوره بوده است. روش های پژوهشی نیز 
با توجه به دوره های زمانی بیشتر به سمت وسوی روش های کیفی و ترکیبی متحول شده اند. 
ازآنجاکه یکی از وظایف و مأموریت های 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 مأموریت های سازمان، اولویت های پژوهشی در سال 1393 منتشر شد. 

1. Feehan,Gragg, Havener, & 
Kester 

2. Kuhn
3. McClure & Bishop
4. Julien, Pecoskie, & Reed
5. Aharony
6. Vakkari, Jarvellin, & Tu-

maala
7. Chu
8. Majhi, Jal, & Mahararna
9. Rodrigues, Taga, & Passos 
10. Davies
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با توجه به جایگاه مرجعیت سازمان انتظار می رود تدوین و انتشار گزیده مقاالت ایفال نیز 
به منظور نیل به اهداف و مأموریت های علمی و تخصصی و همسو با اولویت های پژوهشی 

آن انجام شود. 
در این راستا، پژوهش حاضر بر آن است تا بررسی کند گزیده مقاالت ایفال که طی 
سال های گذشته توسط کتابخانه ملی منتشر شده است تا چه میزان با اولویت های پژوهشی 
سازمان هم خوانی دارد و پاسخ گوی نیاز سازمان در زمینه های گوناگون است. بر این اساس، 
نیاز به تدوین خط مشی واحدی براساس اولویت های 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 
اولویت های پژوهشی سازمان سابقه بیشتری دارد و دلیل تحلیل موضوعی این مقاالت ارائه 
دورنمایی از گرایش موضوعی مقاالت و ارزش افزوده ای است که به این تحلیل می افزاید؛ 
ضمن اینکه اولویت های پژوهشی سازمان برخاسته از نیاز پژوهشی متخصصان سازمان بوده 
و طی سال ها در دانش ضمنی افراد شکل گرفته است. انجام این پژوهش به این دلیل ضروری 
به نظر می رسد که با تدوین این خط مشی می توان گزیده مقاالت ایفال را برای رفع نیازهای 

تخصصی و پژوهشی سازمان تدوین و منتشر کرد.

روش شناسی
پژوهش حاضر، کاربردی و به شیوه کّمی با روش تحلیل محتوا انجام شده است. در این 
پژوهش دو جامعه پژوهشی مطالعه  شده است. جامعه اول، تمامی مقاالت منتشرشده )445 
مقاله( در گزیده مقاالت ایفالست که در فاصله سال های 2000 تا 2015 منتشر یا در دست 
انتشار است و جامعه دوم، اولویت های پژوهشی سازمان با 75 عنوان است. گردآوری 
اطالعات با تحلیل محتوای عنوان، چکیده مقاالت گزیده مقاالت ایفال، عناوین اولویت های 
پژوهشی سازمان، و استخراج کلیدواژه های موضوعی هریک انجام شد. پس از تحلیل 
موضوعی، مقوله های موضوعی استخراج شده از مقاالت، با سرعنوان های موضوعی فارسی و 
اصطالحنامه فرهنگی فارسی )اصفا( مطابقت و مستندسازی شد و برای دسته بندی موضوعی 
از مقوله های موضوعی لیزا1 استفاده شد. فهرست مقوله های لیزا در نمایه سازی این پایگاه 
استفاده می شود و سیزده مقوله اصلی دارد که هریک به مقوله های فرعی متعددی تقسیم بندی 

شده است. 
از اعتبارسنجی محتوایی یا صوری برای روایی تحلیل و مقوله بندی کلیدواژه های 
استخراج شده از مقاالت استفاده شد. منظور از روایی، میزان دقت شاخص ها و معیارهایی 

1. Lisa Library and Information 
Science  Abstracts (LISA)
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است که در سنجش پدیده مدنظر تدارک دیده می شود. به این معنا که آیا روش انتخاب شده 
براي سـنجش موضوع مدنظر مناسب است و آن را می سنجد یا نه؟ 

»میزان توافق متخصصان هر امر درباره یک شاخص یا معیار را اعتبار محتوایی یا صوری 
می نامند. اعتبار صوری را می توان ناشی از میزان توافق چند متخصص در یک امر دانست« 
)فضل  الهی و ملکی توانا، 1389، ص 80(. برای اطمینان از روایی تحلیل محتوا و استفاده از 
نظم موضوعی لیزا برای مقوله بندی، پژوهشگران در هر مرحله، مقاالت و عناوین اولویت های 
پژوهشی یکسان را به طور جداگانه تحلیل محتوا کردند و کلیدواژه های استخراج شده به 
زبان آزاد، کلیدواژه های مستندشده، و مقوله بندی های انجام شده را با هم مقایسه کردند تا به 
توافقی در این خصوص برسند؛ ضمن اینکه این مقوله ها را برای روایی بیشتر با چند از تن از 

صاحب نظران مطرح کردند تا نتایج تحلیل محتوا تا حد امکان معتبر باشد. 
بعد از استخراج و مقوله بندی موضوعات، تنوع موضوعی و فراوانی موضوعات تجزیه 

و تحلیل و مقوله های موضوعی گزیده مقاالت ایفال با اولویت های پژوهشی مقایسه شد. 

یافته ها 
•  تنوع و بسامد موضوعی مقاالت ترجمه شده گزیده مقاالت ایفال 

جدول 1 توزیع فراوانی هریک از مقوله های لیزا را در گزیده مقاالت ایفال نشان می دهد. 

جدول 1. توزیع و درصد فراوانی مقوله های لیزا در گزیده مقاالت ایفال

فراوانی به درصد فراوانی مقوله های لیزا ردیف

2/42 11 کتابداری و اطالع رسانی 1

9/45 43 حرفه کتابداری 2

12/53 57 کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی 3

14/29 65 کاربردها و کاربران کتابخانه 4

15/6 71 مواد کتابخانه ای 5

5/49 25 مدیریت سازمان 6

0/88 44 ساختامن کتابخانه 7

1/98 9 فناوری کتابخانه 8

2/64 12 خدمات فنی 9

4/4 20 ارتباط اطالعاتی 10

2/42 11 کنرتل کتاب شناختی 11

تحلیل گرایش موضوعی گزیده مقاالت
 ایفال در مقایسه با  اولویت های...



82
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | دوره 29 ، شامره 4 )زمستان   1397( 

مطابق جدول 1، مجموع فراوانی مقوله های اختصاص یافته به گزیده مقاالت ایفال، 
455 مقوله است که بیشترین فراوانی به ترتیب به »مواد کتابخانه ای« با 71 فراوانی )15/6 
درصد(، »کاربردها و کاربران کتابخانه« با 65 فراوانی )14/29 درصد(، و »کتابخانه ها و مراکز 
اطالع رسانی« با 57 فراوانی )12/53 درصد( اختصاص داشت و »مدیریت پیشینه ها« و »سایر 

موضوعات« نیز فراوانی صفر داشته اند. 
مقوله »مواد کتابخانه ای« به انواع منابع کتابخانه ای چاپی و الکترونیکی اشاره دارد؛ 
»کاربردها و کاربران کتابخانه« انواع خدمات و فعالیت های کتابخانه ها را درباره کاربران نشان 
می دهد؛ و »کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی« به دسته بندی کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی از 
نظر سطح، مأموریت، و انواع آن توجه دارد. در این مقاالت به طور خاص، دقت بیشتری به 
این مقوله ها شده بود که نشان دهنده توجه ویژه انتخاب کنندگان مقاالت ایفال برای ترجمه و 
انتشار مسائل مرتبط با این موضوعات است. بعد از این دو مقوله، کمترین فراوانی مربوط به 
مقوله های »ساختمان کتابخانه« و »خواندن و سواد« بود که با 4 فراوانی )0/88 درصد( کمترین 

فراوانی را داشته اند. میانگین فراوانی مقوله ها 23/94 )5/2 درصد( است.

•  تنوع و بسامد موضوعی اولویت های پژوهشی سازمان
اولویت های پژوهشی سازمان 75 عنوان است که در صفحه پژوهش وب سایت سازمان 
دسترس پذیر است. جدول 2 مقوله بندی هریک از اولویت های پژوهشی سازمان را نشان 

می دهد. 

9/23 42 رکوردهای کتاب شناختی 12

5/49 25 ذخیره و بازیابی اطالعات رایانه ای 13

2/64 12 فناوری اطالعات و ارتباطات 14

0/88 4 خواندن و سواد 15

3/96 18 رسانه 16

5/71 26 دانش و یادگیری 17

0 0 مدیریت پیشینه ها 18

0 0 سایر موضوعات 19

100 455 جمع

5/26 23/94 میانگین و درصد فراوانی کل

فراوانی به درصد فراوانی مقوله های لیزا ردیف

رضا خانی پور
محبوبه قربانی |سهیال فعال
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جدول 2. توزیع و درصد فراوانی مقوله های لیزا در اولویت های پژوهشی سازمان

براساس جدول 2، مقوله »مدیریت سازمان« با 17 فراوانی )23 درصد( بیشترین بسامد 
را در اولویت های پژوهشی سازمان داشته است و »ساختمان کتابخانه«، »دانش و یادگیری«، 
و »مدیریت پیشینه ها« فراوانی صفر داشته اند. بعد از این سه مقوله، »کنترل کتاب شناختی«، 
»فناوری اطالعات و ارتباطات«، و »خواندن و سواد« با فراوانی یک کمترین فراوانی را 
داشته اند. »مدیریت سازمان« به مسائل حوزه مدیریت مانند مدیریت پرسنل، امور مالی، روابط 
عمومی، و همکاری ها اشاره دارد که نشان دهنده توجه تدوین کنندگان اولویت های پژوهشی 

فراوانی به  درصد فراوانی مقوله ها مقوله های لیزا

5 4 کتابداری و اطالع رسانی 1

11 8 حرفه کتابداری 2

12 9 کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی 3

7 5 کاربردها و کاربران کتابخانه 4

7 5 مواد کتابخانه ای 5

23 17 مدیریت سازمان 6

0 0 ساختامن کتابخانه 7

8 6 فناوری کتابخانه 8

3 2 خدمات فنی 9

4 3 ارتباط اطالعاتی 10

1 1 کنرتل کتاب شناختی 11

7 5 رکوردهای کتاب شناختی 12

5 4
اطالعــات  بازیابــی  و  ذخیــره 

نــه ای یا را
13

1 1 فناوری اطالعات و ارتباطات 14

1 1 خواندن و سواد 15

4 3 رسانه 16

0 0 دانش و یادگیری 17

0 0 مدیریت پیشینه ها 18

1 1 سایر موضوعات 19

100 75 جمع

5/26 3/95 میانگین و درصد فراوانی

تحلیل گرایش موضوعی گزیده مقاالت
 ایفال در مقایسه با  اولویت های...
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سازمان به این مسائل و نیازهای پژوهشی این حوزه است. همچنین میانگین فراوانی مقوله ها 
3/95 محاسبه شده است. 

•  میزان هم پوشانی موضوعات گزیده مقاالت ایفال با اولویت های پژوهشی سازمان
در جدول 3 درصد فراوانی هریک از مقوله های لیزا در گزیده مقاالت ایفال و اولویت های 

پژوهشی سازمان به طور مقایسه ای نشان داده شده است. 

جدول 3. مقایسه درصد فراوانی مقوله های موضوعی لیزا در گزیده مقاالت ایفال
 و اولویت های پژوهشی

شامره 

مقوله ها
عناوین مقوله ها

درصد فراوانی 

مقاالت 

کتاب ها

درصد فراوانی 

اولویت های 

پژوهشی

اختالف درصد 

فراوانی

2/4252/58کتابداری و اطالع رسانی1

9/45111/55حرفه کتابداری2

12/53120/53کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی3

14/2977/29کاربردها و کاربران کتابخانه4

15/678/6مواد کتابخانه ای5

5/492317/51مدیریت سازمان6

0/8800/88ساختامن کتابخانه7

1/9886/02فناوری کتابخانه8

2/6430/36خدمات فنی9

4/440/4ارتباط اطالعاتی10

2/4211/42کنرتل کتاب شناختی11

9/2372/23رکوردهای کتاب شناختی12

5/4950/49ذخیره و بازیابی اطالعات رایانه ای13

2/6411/64فناوری اطالعات و ارتباطات14

0/8810/12خواندن و سواد15

3/9640/04رسانه16

5/7105/71دانش و یادگیری17

000مدیریت پیشینه ها18

011سایر موضوعات19

رضا خانی پور
محبوبه قربانی |سهیال فعال
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جدول 3 نشان می دهد بیشترین درصد فراوانی پوشش موضوعی در گزیده مقاالت 
ایفال با 15/6 درصد مربوط به »مواد کتابخانه ای« است؛ درحالی که در اولویت های پژوهشی 
سازمان، »مدیریت سازمان« با 23 درصد بیشترین درصد فراوانی را به   خود اختصاص داده 
است. کمترین درصد فراوانی در هر دو جامعه پژوهشی مربوط به »مدیریت پیشینه ها«ست که 
هیچ  فراوانی ای نداشته است. »مواد کتابخانه ای« که در گزیده مقاالت ایفال بیشترین فراوانی را 
به  خود اختصاص داده است به مسائل مربوط به انواع مواد کتابخانه ای از چاپی تا الکترونیکی، 
منابع خطی و نادر، تنوع موضوعی مواد کتابخانه ای، شاخص های کتاب سنجی و علم سنجی 
در این حوزه، و گسترش و تنوع این مواد توجه دارد؛ درحالی که، »مدیریت سازمان« که در 
اولویت های پژوهشی بیشترین فراوانی را دارد به نیازهای پژوهشی سازمان در حوزه های 
مدیریت مانند مدیریت پرسنل، امور مالی، روابط عمومی، و همکاری ها از نظر تدوین کنندگان 

اولویت های پژوهشی سازمان التفات دارد 
برای نشان دادن تفاوت پوشش موضوعی هر دو جامعه پژوهش، اختالف درصد فراوانی 
هر مقوله موضوعی در دو جامعه محاسبه شده است. براساس ستون پنجم جدول 3، اختالف 
درصد فراوانی در 14 مقوله کمتر از 5 درصد و در 4 مقوله، یعنی »کاربردها و کاربران 
کتابخانه« )7/29 درصد(، »مواد کتابخانه ای« )8/6 درصد(، »فناوری کتابخانه« )6/02 درصد(، 
و »دانش و یادگیری« )5/71 درصد( بین 5 تا 10 درصد است. بیشترین اختالف درصد 
فراوانی مربوط به »مدیریت سازمان« با 17/51 درصد است که بیش از 10 درصد اختالف را 
نشان می دهد و بیانگر این موضوع است که به »مدیریت سازمان« در اولویت های پژوهشی 

سازمان بیشتر از گزیده مقاالت ایفال توجه شده است. 
برای نشان دادن تفاوت گرایش موضوعی گزیده مقاالت ایفال و اولویت های پژوهشی 
سازمان، میزان همبستگی موضوعی فراوانی مقوله های موضوعی در گزیده مقاالت ایفال 
2012 تا 2015 که از نظر زمانی با تدوین و انتشار اولویت های پژوهشی سازمان هم پوشانی 

دارد مقایسه شده است )جدول 4(.

جدول 4. مقایسه درصد فراوانی مقوله های موضوعی لیزا در گزیده مقاالت ایفال )2015-2012(

ره
ام

ش
ها

له 
قو

 م

عناوین مقوله ها

فراوانی مقوله ها در گزیده مقاالت ایفال 
جمع )به تفکیک سال(

فراوانی 

جمع 
فراوانی 
به درصد  2013-2012

20142105)یک مجلد(

31043/6کتابداری و اطالع رسانی1

20021/8حرفه کتابداری2

تحلیل گرایش موضوعی گزیده مقاالت
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مطابق جدول 4، مجموع فراوانی مقوله های اختصاص یافته به گزیده مقاالت ایفال 
)2012-2015(، 112 مقوله است که بیشترین فراوانی، مربوط به »مواد کتابخانه ای« با 71 
فراوانی )15/6 درصد(، »کاربردها و کاربران کتابخانه« با 65 فراوانی )14/29 درصد(، و 

»کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی« با 57 فراوانی )12/53 درصد( است. 
مقوله »مواد کتابخانه ای« به انواع منابع کتابخانه ای چاپی و الکترونیکی؛ »کاربردها و 

334109کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی3

7862118/75کاربردها و کاربران کتابخانه4

10582320/53مواد کتابخانه ای5

42176/25مدیریت سازمان6

02021/8ساختامن کتابخانه7

21032/67فناوری کتابخانه8

11132/67خدمات فنی9

03476/25ارتباط اطالعاتی10

00000کنرتل کتاب شناختی11

5541412/5رکوردهای کتاب شناختی12

اطالعــات 13 بازیابــی  و  ذخیــره 
نــه ای یا 01565/35را

00000فناوری اطالعات و ارتباطات14

00000خواندن و سواد15

12254/46رسانه16

21254/46دانش و یادگیری17

00000مدیریت پیشینه ها18

00000سایر موضوعات19

403537112100جمع 

5/95/2میانگین 

ره
ام

ش
ها

له 
قو

 م

عناوین مقوله ها

فراوانی مقوله ها در گزیده مقاالت ایفال 
جمع )به تفکیک سال(

فراوانی 

جمع 
فراوانی 
به درصد  2013-2012

20142105)یک مجلد(

رضا خانی پور
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کاربران کتابخانه« به انواع خدمات و فعالیت  های کتابخانه ها درباره کاربران؛ و »کتابخانه ها و 
مراکز اطالع رسانی« به دسته بندی کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی از نظر سطح، مأموریت، 
و انواع آن اشاره دارد. در این مقاالت به طور خاص به این مقوله ها بیشتر توجه شده بود و 
نشان دهنده توجه ویژه انتخاب کنندگان مقاالت ایفال برای ترجمه و انتشار مسائل مرتبط با 

این موضوعات است.
»سایر  و  پیشینه ها«،  »مدیریت  سواد«،  و  »خواندن  اطالعات«،  »فناوری  مقوله های 
این مقوله ها، »ساختمان کتابخانه« و »حرفه  از  بعد  موضوعات« فراوانی صفر داشته اند. 
کتابداری« با 2 فراوانی )8/1 درصد( کمترین فراوانی را داشته اند. میانگین فراوانی مقوله ها 9/5 

)5/2 درصد( است. 
جدول 5 اختالف درصد فراوانی مقوله های موضوعی در گزیده مقاالت ایفال )2012-

2015( و اولویت های پژوهشی سازمان را نشان می دهد. 

جدول 5. مقایسه مقوله های موضوعی لیزا در گزیده مقاالت ایفال )2012-2015( و اولویت های 
پژوهشی سازمان

ره 
ام

ش

ها
له 

قو
م

عناوین مقوله ها
درصد فراوانی 

مقاالت کتاب ها

درصد فراوانی 

اولویت های 

پژوهشی

اختالف درصد فراوانی

3/651/4کتابداری و اطالع رسانی1

1/8119/2حرفه کتابداری2

9123کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی3

18/75711/75کاربردها و کاربران کتابخانه4

20/53713/53مواد کتابخانه ای5

6/252316/75مدیریت سازمان6

1/801/8ساختامن کتابخانه7

2/6785/33فناوری کتابخانه8

2/6730/33خدمات فنی9

6/2542/25ارتباط اطالعاتی10

011کنرتل کتاب شناختی11

12/575/5رکوردهای کتاب شناختی12

5/3550/35ذخیره و بازیابی اطالعات رایانه ای13

011فناوری اطالعات و ارتباطات14

تحلیل گرایش موضوعی گزیده مقاالت
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برای نشان دادن تفاوت پوشش موضوعی هر دو جامعه پژوهش، اختالف درصد فراوانی 
هر مقوله موضوعی در دو جامعه محاسبه شده است. براساس ستون پنجم جدول 5، اختالف 
درصد فراوانی در 13 مقوله کمتر از 5 درصد و در 3 مقوله »حرفه کتابداری« )2/9 درصد(، 
»رکوردهای کتاب شناختی« )5/5 درصد(، و »فناوری کتابخانه« )5/33 درصد( بین 5 تا 10 
درصد است. بیشترین اختالف درصد فراوانی به ترتیب مربوط به »مدیریت سازمان« )16/75 
درصد(، »مواد کتابخانه ای« )13/53 درصد(، و »کاربردها و کاربران کتابخانه« )11/75 درصد( 
است که بیش از 10 درصد اختالف را نشان می دهد. این اختالف حاکی از آن است که 
مقوله »مدیریت سازمان« در اولویت های پژوهشی سازمان بیشتر از گزیده مقاالت ایفال و 
مقوله های »کاربردها و کاربران کتابخانه ها« و »مواد کتابخانه ای« در گزیده مقاالت ایفال بیشتر 

از اولویت های پژوهشی سازمان توجه شده است. 

نتیجه گیری
در مقاالت انتخاب شده برای ترجمه و انتشار در گزیده مقاالت ایفال بیشتر به مقوله »مواد 
کتابخانه ای« توجه شده است و »کاربردها و کاربران کتابخانه ها« و »کتابخانه ها و مراکز 
اطالع رسانی« نیز از فراوانی درخور توجهی برخوردار بوده است. پوشش موضوعی مقاالت 
منتخب برای ترجمه، نشان می دهد که انتخاب کنندگان به این موضوعات توجه بیشتری 
داشته اند و برای استفاده کنندگان مفید تشخیص داده اند. از دالیل دیگر این گرایش، محتوا، 
کیفیت، و سبک نگارش مقاالت است که از نظر انتخاب کنندگان برای ترجمه و چاپ و 
درنهایت، بهره برداری متخصصان مفیدتر تشخیص داده شده است. در مقوله بندی پایگاه لیزا، 
»مواد کتابخانه ای« همه انواع مواد کتابخانه ای از چاپی تا الکترونیکی، منابع خطی و نادر، و 
شاخص های کتاب سنجی و علم سنجی را دربردارد و به نظر می رسد تنوع و تعدد مقوله های 
فرعی این مقوله در فراوانی آن در گزیده مقاالت ایفال بی تأثیر نبوده است. همچنین توجه به 
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این موضوعات می تواند به دلیل پرتکراربودن، کیفیت باالتر، و کاربردی بودن مقاالت اصلی 
در پایگاه ایفال بوده باشد. درعین حال، با توجه به مرجعیت کتابخانه ملی در گردآوری، 
حفاظت، و سازماندهی منابع کتابخانه ای و اشاعه اطالعات، می توان پوشش بیشتر مقوله 
»مواد کتابخانه ای« در گزیده مقاالت ایفال را فرصت و ارزش افزوده ای برای سیاست گذاران 
و متخصصان کتابخانه ملی در افزایش آگاهی ایشان از مطالعات و تجربیات این حوزه 
دانست. مقوله های »کاربردها و کاربران کتابخانه ها« و »کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی« نیز 
از موضوعات مهم و راهبردی در حوزه علم اطالعات و دانش شناسی است که موضوعات 
فرعی متنوع و متعددی را پوشش می دهند. فراوانی باالی این مقوله ها در گزیده مقاالت ایفال 
نیز مؤید این مطلب است که این اهمیت از نگاه انتخاب کنندگان مقاالت دور نمانده است و 
ترجمه و انتشار مقاالت این موضوعات به توسعه و ارتقای آگاهی خوانندگان و اثرگذاری 
کتابخانه ملی به عنوان کتابخانه  مادر در این حوزه ها غنا می بخشد. مقایسه نتایج این پژوهش با 
یافته های پیشینه های بررسی شده نشان می دهد در پژوهش سیدین و باب الحوائجی )1388( 
مقوله »کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی« نیز بیشترین فراوانی را داشته است که می تواند بیانگر 
گرایش موضوعی مشترک در محتواهای مطالعه شده هر دو پژوهش باشد. اما، در پژوهش  
سپهر و شادمان فر )1389( و واکاوی و همکاران )2014( »ذخیره و بازیابی اطالعات« بیشترین 
فراوانی را داشته است. »فناوری اطالعات و ارتباطات« هم در پژوهش  وزیرپور کشمیری و 
همکاران )1391( و آرنوی )2011( بیشترین پوشش را داشته است. در پژوهش  علیپور و 
خاصه )1390( به »سازماندهی منابع« و در پژوهش رودریگز و همکاران )2016( »بررسی 
اجمالی و رشد و دسترسی آزاد« بیشترین فراوانی را داشته است. این تفاوت یافته ها می تواند 
ناشی از تفاوت رویکرد این پژوهش ها با پژوهش حاضر و بازه های زمانی تحلیل شده باشد؛ 
زیرا در بازه ها و بسترهای متفاوت، گرایش موضوعی در پژوهش ها می تواند متفاوت باشد. 

اولویت های پژوهشی که با استفاده از نظرات متخصصان تدوین شده است نشان دهنده 
دغدغه و نیاز سازمان اسناد و کتابخانه ملی به پژوهش های حوزه مدیریت است که طی سالیان 
در ذهن متخصصان این سازمان نقش بسته و نیاز به آنها احساس شده است که درنهایت در 

تدوین اولویت های سازمان نیز منعکس شده است.
براساس نتایج پژوهش حاضر، مقوله »مدیریت سازمان« در اولویت های پژوهشی 
بیشترین فراوانی را داشته است. اولویت های پژوهشی سازمان در موضوع مدیریت به 
نیازهای پژوهشی در همه حوزه ها و سطوح مدیریتی سازمان اشاره دارد و نشان دهنده 
تنوع دیدگاه های خبرگان شرکت کننده در تدوین اولویت ها بوده است که به فراوانی 
باالی اولویت های 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 
مأموریت های سازمان اسناد و کتابخانه ملی در سطح کشور احساس نیاز به پژوهش در 
حوزه های مدیریتی را توجیه می کند و می تواند پژوهشگران دغدغه مند را به سمت مسائل 

اصلی سازمان هدایت کند. 
بعد از این مقوله ها، »حرفه کتابداری« و »کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی« نیز در 
اولویت های پژوهشی بیشترین فراوانی را داشته اند که نشان دهنده تشخیص نیازهای پژوهشی 
سازمان در این حوزه هاست که بحث های آموزش و مسائل مرتبط با سایر کتابخانه ها را 
دربرمی گیرد. این نتیجه نیز می تواند شاهدی بر این موضوع باشد که اولویت های پژوهشی 
سازمان، بر دغدغه  ها و نیازهای پژوهشی حوزه علم اطالعات و دانش شناسی در محدوده 
وظایف سازمان تأکید می کند. در پیشینه های پژوهشی بررسی شده موضوع مدیریت جزء 
موضوعات پرتکرار مطرح نشده بود که می تواند به  این دلیل باشد که در متون تحلیل شده 
موضوعات مطرح در هر مقطع و حوزه متفاوت بوده است. اما، نتیجه پژوهش سیدین و 
باب الحوائجی )1388( که نشانگر پرتکراربودن مقوله »کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی« در 
متون بررسی شده 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 اولویت های پژوهشی مربوط به 
مقوله های »مدیریت سازمان«، »مواد کتابخانه ای«، و »کاربردها و کاربران کتابخانه« است که بیش 
از 10 درصد اختالف را نشان می دهد. همان گونه که نتایج پژوهش نشان می دهد درحالی که 
مقوله »مدیریت سازمان« در اولویت های 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 نتیجه گیری توجه شود. توجه به اولویت های پژوهشی سازمان در انجام پژوهش ها و 
تولیدات علمی سازمان به افزایش بهره روی فعالیت های علمی و درنهایت ایجاد ارزش افزوده در 

این حوزه منجر می شود و در رفع نیازهای پژوهش سازمان مثمر به ثمر خواهد بود.
اختالف درصد فراوانی در 13 مقوله، یعنی »کتابداری و اطالع رسانی«، »حرفه کتابداری«، 
»کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی«، »ساختمان کتابخانه«، »خدمات فنی«، »ارتباط اطالعاتی«، 
»کنترل کتاب شناختی«، »رکوردهای کتاب شناختی«، »ذخیره و بازیابی اطالعات کامپیوتری«، 
»فناوری اطالعات و ارتباطات«، »خواندن و سواد«، »رسانه«، »مدیریت پیشینه ها«، و »سایر 
موضوعات« کمتر از 5 درصد است که می توان از این تفاوت صرف نظر کرد و نتیجه گرفت 

که در این موضوعات هم پوشانی نسبی وجود دارد. 
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 در 3 مقوله »حرفه کتابداری«، »رکوردهای کتاب شناختی«، و »فناوری کتابخانه« اختالف 
درصد فراوانی بین 5 تا 10 درصد است. از طرف دیگر، این سه مقوله در اولویت های 
پژوهشی سازمان بیشتر از گزیده مقاالت ایفال تکرار شده است و به این معناست که نیاز به 
پژوهش های بیشتری در این حوزه ها در سازمان احساس شده است. با توجه به ماهیت و 
مأموریت های سازمان اسناد و کتابخانه ملی، فراوانی این سه مقوله موضوعی در اولویت های 
پژوهشی دور از انتظار نیست و نشان می دهد بعد از مسائل مدیریتی، استفاده از فناوری در 
تسهیل فرایندهای سازمان، و رکوردهای کتاب شناختی مطرح در حوزه سازماندهی، از اهمیت 
باالیی برخوردار است و از دیدگاه خبرگان سازمان نیاز به توسعه در این حوزه ها با انجام 
پژوهش های کاربردی احساس می شود. از سوی دیگر، سازمان اسناد و کتابخانه ملی یکی از 
نهادهای مرجع در حوزه علم اطالعات و دانش شناسی است و توجه به مسائل مرتبط با حرفه 
کتابداری در همه سطوح از مأموریت های این سازمان است که در اولویت های پژوهشی نیز 
نسبت به گزیده مقاالت ایفال فراوانی بیشتری را به  خود اختصاص داده است. نکته درخور 
توجه در توجیه این اختالف می تواند در این امر باشد که نگاه خبرگان در توجه به مسائل 
حرفه کتابداری نیاز داخلی و ملی بوده است؛ درحالی که در گزیده مقاالت ایفال که حاصل 
همایش های بین المللی ایفالست به مسائل حرفه در سطح بین المللی و سایر کشورها التفات 
شده است که از نگاه انتخاب کنندگان برای بهره برداری در حوزه های مختلف کتابداری کشور 

در اولویت نبوده است. 
درنهایت، فراوانی اندک مقوله های »فناوری کتابخانه«، »رکوردهای کتاب شناختی«، و 
»مدیریت سازمان« در گزیده مقاالت ایفال نسبت به اولویت های پژوهشی موضوعی است 
که باید تدوین کنندگان گزیده مقاالت ایفال به آن توجه کنند؛ به ویژه »مدیریت سازمان« که 
در اولویت های پژوهشی سازمان بیشترین فراوانی را داشته است و نشان دهنده اهمیت این 
موضوع در اولویت های پژوهشی سازمان است که باید در انتخاب مقاالت ایفال نیز در 

اولویت قرار بگیرد. 
با توجه به یافته های پژوهش، می توان پیشنهادات زیر را به عنوان خط مشی برای بهبود 

انتخاب مقاالت و انتشار گزیده مقاالت ایفال ارائه داد:
1.  توجه به مقوله های لیزا در انتخاب کلی مقاالت برای ترجمه؛

2.  توجه به مقوله های مدیریت و فناوری کتابخانه ای با توجه به فراوانی این مقوله ها در 
اولویت های پژوهشی سازمان و اختالف با فراوانی آنها در گزیده مقاالت ایفال؛

3.  مقوله بندی مقاالت هر کتاب براساس مقوله بندی لیزا و افزودن این مقوله بندی در همان 
نسخه به طور پیوست.
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