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چڪیده

هدف: بررسی فرایند تحلیل موضوعی کتاب ها در کتابخانه ملی، شناسایی، و تحلیل عوامل 
مؤثر بر این فرایند با استفاده از دیدگاه های متخصصان و پیشکسوتان حوزه مستندسازی 

موضوعی.

روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش حارض، به لحاظ هدف کیفی و از نوع کاربردی است. 
داده ها با انجام مصاحبه های باز و عمیق با ۹ نفر از متخصصان و پیشکسوتان مستند 
موضوعی که با روش هدفمند و منونه گیری گلوله برفی انتخاب شده اند گردآوری شده است. 
برای تحلیل داده ها با استفاده از نظریه زمینه ای در سه مرحله مباحث طرح شده توسط 

مصاحبه شوندگان رمزگذاری و مقوله بندی شده است.

یافته ها: توانایی ها و ویژگی های شخصی کارشناسان تحلیل موضوعی اهمیت زیادی دارد. 
رعایت قواعد و اصول مهمی چون اختصاص وقت کافی در بررسی و تحلیل، مشاوره با 
پدیدآوران و صاحب نظران مطلع از موضوع کتاب، مراجعه به منبع اصلی اثر و غیره باید 
همواره مد نظر تحلیلگر موضوعی قرار گیرد. فشار کاری، رشایط فیزیکی محل کار، تعامل 
همکاران در تصمیم گیری های موضوعی، و مدیریت بهینه دورکاری نیز تأثیر شایانی در 
تحلیل موضوعی دارد. بازآموزی و افزایش توانایی های کارشناسان در کنار بهبود رشایط کاری، 

نظارت دقیق بر فرایند فهرست نویسی و مستندسازی مورد تأکید متخصصان بوده است. 

نتیجه گیری: ویژگی ها و قابلیت های شخصی کارشناسان، مدیریت گروه های مستندسازی و 
فهرست نویسی، رشایط کاری و مدون سازی قواعد و اصول تحلیل موضوع منابع در دسرتس 
تأثیر به سزایی بر کیفیت فرایند تحلیل موضوعی دارد و سبب تضمین اعتبار و صحت 

کتابشناسی ملی و بانک مستند رسعنوان های موضوعی می گردد.
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مقدمه 
کتابخانه هاى ملى به عنوان میراث داران حافظه مکتوب ملت ها، گردآورى، سازماندهى، و اشاعه 
اطالعات منابع مکتوب را جزو اساسى ترین وظایف خود برمى شمرند و در اساسنامه ها و 
بیانیه هاى مأموریت خود بر این مهم اشاره و تأکید مى کنند. سازماندهى این منابع فرایند مهمى 
است که در بازیابى و اشاعه اطالعات اهمیت فراوانى دارد. فهرست نویسى تحلیلى بخشى از این 
فرایند به شمار مى آید که به تجزیه و تحلیل محتوا و موضوع کتاب ها مى پردازد. فتاحى (1384) 
فهرست نویسى موضوعى را عبارت از بررسى و تحلیل یک اثر از نظر محتوا و تشخیص و 
تعیین موضوع (یا موضوع ها) و انتخاب واژه یا عبارتى (سرعنوان موضوعى) مى داند که به 

بهترین وجه گویاى محتواى آن اثر براى خواننده باشد (پوراحمد و حسنى، 1386، ص  31).
طریق  از  را  موجود  پیشینه هاى  به  موضوعى  رویکرد  کتابخانه اى  فهرست هاى 
دسترس پذیر کردن نقاط بازیابى که معرف محتواى موضوعى هستند فراهم مى آورند. اما 
این دسترس پذیرى در دو سطح فیزیکى و منطقى انجام مى گیرد. دیوید بلیر3 به  تفاوت میان 
دسترسى فیزیکى و منطقى معتقد است و مى گوید: "وقتى کتابى را با شماره رده بندى بازیابى 
مى کنیم این مرحله دسترسى فیزیکى کتاب است، ولى پى بردن به این نکته که این کتاب تا 
چه حد نیاز اطالعاتى مراجعه کنندگان را برطرف مى سازد مرحله دسترسى منطقى است". 
هر نظام اطالعاتى زمانى موفق است که توانایى بازگشودن نقاط دستیابى موضوعى را به شیوه 

مطلوب داشته باشد (نشاط، 1373، ص 65).
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ویکرى1 براى تشخیص و توصیف موضوعى مدارك سه مرحله قائل است: الف) 
توصیف موضوع با بررسى متن و انتخاب تعدادى کلمه، عبارت، یا جمله که به صورت 
جمعى مبیّن موضوع هستند؛ ب) تصمیم در این خصوص که کدام یک از این توصیف هاى 
موضوعى ارزش حفظ و ذکر در بازیابى را دارند؛ ج) تبدیل توصیف هاى موضوعى مرتبط 
به توصیفگرهاى استاندارد و مطابق با زبان سیستم. مطابق این گفتار که به خوبى روند تعیین 
سرعنوان هاى موضوعى را در هر دو نظام دستى و ماشینى بیان کرده، این فرایند عبارت است 
از تطبیق دادن موضوع مدرکى خاص با ساختار زبانى نظامى که در بازیابى مورد استفاده 
واقع مى شود (کرایست2، 1972، ص19-20؛ به نقل از نشاط، 1383ب، ص 29) در فرایند 
موضوع دهى هدف این است که کاربر، بیشترین اطالعات مرتبط با درخواستش را با صرف 
حداقل کوشش و کمترین میزان مطالب نامربوط به دست آورد (فینبرگ3، 1973، ص112؛ 

به نقل از نشاط، 1383ب، ص 29).
بنابراین، صرف نظر از اینکه فهرست نویسى موضوعى در چه نظام موضوعى صورت 
مى گیرد، تحلیل موضوعى اثر یا مدرکى خاص اساساً سه مرحله را شامل مى شود: 1) تعیین 
محتواى موضوعى کلى اثر در دست فهرست؛ 2) شناسایى موضوعات متعدد و یا جنبه هاى 
موضوعى و روابط میان آنها؛ 3) معرفى هر دوى این موارد به زبان فهرست سرعنوان هاى 

موضوعى مورد استفاده و یا به طور کلى، نظام اطالعات (نشاط، 1390، ص 107).
هر فهرست یا نمایه اى را مى توان از دو دیدگاه الف) فلسفه ذخیره سازى؛ و ب) فلسفه 

بازیابى بررسى کرد. 
از دیدگاه بازیابى، شرط الزم براى موفقیت در یک جستجوى موضوعى بستگى به میزان 
ارتباط میان واژگان به کاررفته توسط استفاده کننده و واژگان مورد بهره بردارى در سیستم 
دارد. شکست در ایجاد چنین تطابقى موجب کاهش جامعیت در پیشینه هاى مرتبط مى گردد. 

این شکست ممکن است به یکى از سه دلیل زیر اتفاق بیفتد: 
نویسنده، موضوع اثر خود را به وضوح بیان نکرده، و یا فهرست نویس توانایى فهم و . 1

درك موضوع را نداشته باشد؛ 
ساختار جستجوى موضوعى در نظام مورد نظر به گونه اى طراحى شده که استفاده کننده . 2

نمى تواند از آن به سادگى بهره مند گردد؛
فناورى به کاررفته در نظام جهت ذخیره موضوعى و بازیابى از آن، کارایى نداشته باشد . 3

(اودى4، 1996، ص 72؛ به نقل از نشاط، 1390).
تیلور5 (1381)، مهم ترین عوامل دخیل در تحلیل موضوعى را شامل موارد ذیل مى داند: 
تفاوت هاى زمانى و مکانى: برخى موضوع ها داراى جنبه هاى زمانى و مکانى اند، مانند 

1. Vicery
2. Christ
3. Feinberg
4. Oddey
5. Taylor
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مسائل سیاسى و اجتماعى. این دسته از موضوع ها در دوره ها و مکان هاى مختلف و نیز از 
جنبه هاى کاربردى متفاوت هستند. 

تفاوت هاى فرهنگى: درك محیط فرهنگى و آموزشى که شخص در آن زندگى مى کند 
در تعیین ماهیت موضوع اهمیت دارد. تأثیرات فرهنگى و زبانى در تحلیل موضوعى 
دخیل اند، یعنى افراد مناطق مختلف، حقایق عینى را به طور یکسان درك نمى کنند. واژه ها و 
اصطالح ها در فرهنگ ها و محیط هاى مختلف، متفاوت است (پوراحمد و حسنى، 1386).

ویلسون1 نیز روش هایى که مردم در فهم موضوع به کار مى برند به چند مقوله تقسیم بندى 
کرده است: 

روش هدفمند: با استفاده از این روش فرد سعى مى کند هدف یا نیت نویسنده را . 1
مشخص کند؛ معموالً نویسنده در منبع اطالعاتى شرحى در مورد اهدافش ارائه مى کند 

که از طریق آن مى توان موضوع اثر را به راحتى حدس زد.
روش تصویر پیشین: در این روش، فرد سعى مى کند نکته اصلى را که از جنبه هاى . 2

دیگر مشخص تر است پیدا کند. برجستگى موضوع به مشاهده کننده و خالق اثر نیز 
بستگى دارد.

روش عینى: در این روش، شخص سعى دارد با مشخص کردن تعداد ارجاع ها به . 3
نوشته هاى گوناگون تعیین کند که کدام یک از دیگرى بیشتر است و به صورت عینى 

عمل مى کند. 
پیوستگى و انسجام موضوعى: در این روش، فرد سعى مى کند آنچه که یک اثر را از نظر . 4

موضوع منسجم مى سازد و ارتباط موضوعى را نشان مى دهد در نظر گیرد و به عنوان 
موضوعى عینى و منسجم ارائه کند (پوراحمد و حسنى، 1386، ص 172).

یکى از مهم ترین مسائل ذخیره و بازیابى اطالعات در رشته کتابدارى و اطالع رسانى 
سازماندهى است که پیوسته از گذشته تا امروز که فناورى هاى نوین حضور قطعى دارند مطرح 
بوده است؛ و از جلوه هاى شناخته شده آن نیز فهرست هاست که در کتابخانه ها به صورت 
فهرست برگه، و در نظام هاى پیوسته بازیابى اطالعات به صورت پیشینه کتاب شناختى مورد 
استفاده کاربران قرار مى گیرد (نشاط، 1383ب، ص21). این پیشینه ها در کتاب شناسى ملى 
ثبت شده و مورد استفاده و استناد بسیارى از کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانى قرار مى گیرند، 

بنابراین کیفیت و صحت آنها مورد قضاوت متخصصان قرار مى گیرد.
مرورى بر قواعد و استانداردهاى بین المللى نیز حاکى از آن است که یکدستى این 
پیشینه ها نه تنها در مقیاس کتابخانه اى واحد یا کتابخانه هاى یک کشور بلکه در مقیاس 
جهانى نیز حائز اهمیت است. سرعنوان هاى موضوعى و طرح هاى رده بندى نیز با این  1. Wilson
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پیش فرض تدوین شده اند که میان کار فهرست نویسان هماهنگى و همگونى ایجاد کنند، 
زیرا هرگاه ارائه اطالعات مشابه از الگوى واحدى پیروى کند، جامعیت دستیابى به اطالعات 

افزایش مى یابد (نشاط، 1383ب، ص22).
اولسن1 (2002) در مقاله اى با نام "مستندسازى در قرن 21" به نقل از متخصصان علوم 
سیاسى اشاره مى کند که علم مستندسازى، در واقع اجبار افراد به تبعیت و قبول قواعد 
است. این مدل حاکمیت – تابعیت در فهرست هاى کتابخانه اى بدان معناست که مدخل هاى 
پیشینه هاى کتاب شناختى باید با شناسه هاى مستند همانند باشد. پیش فرض نظام هایى که از 
فهرست مستند استفاده مى کنند آن است که چنین زبانى مورد قبول همگان است و براى غلبه 

بر آشفتگى شیوه هاى عرضه اطالعات الزام آور است (نشاط، 1383ب، ص 26). 
به همین دلیل، آگاهى فهرست نویسان و مستندسازان از فرایند تحلیل موضوع و شرایطى 
که در این فرایند دخیل است شاید بتواند بر یکدستى و ارتقاء کیفیت موضوعات تعیین شده و 
در نهایت کیفیت پیشینه هاى کتاب شناختى بیانجامد. بر این اساس، در پژوهش حاضر سعى 
شد تا رویکردها، مشکالت و مسائل تحلیل موضوعى از دیدگاه متخصصان مستندسازى 
موضوعى بررسى و الگو و راهکارى براى بهبود و هماهنگى این فرایند و ارتقاى کیفى 

موضوعات بانک مستندات موضوعى ارائه شود. 
البته بحث تحلیل موضوعى بحث جدیدى نیست، اما بررسى دیدگاه ها و جنبه هاى 
مختلف آن همچنان در دست پژوهش و مطالعه است. به طور مثال، رهادوست (1370) 
آشفتگى هایى را که در تحلیل موضوعى کتاب ها و مواد دیدارى شنیدارى 56 کتابخانه از 
3 دانشگاه علوم پزشکى ایران، شهید بهشتى، و تهران وجود داشته بررسى کرده و نشان 
داده است که در استفاده از سرعنوان هاى موضوعى بین کتابخانه ها هماهنگى وجود ندارد 
و همین امر سبب ناهماهنگى در سرعنوان هاى موضوعى مجموعه آنها شده است. ترجمه 
سرعنوان هاى موضوعى به فارسى نیز با عدم یکدستى روبه رو بوده است که دلیل آن به 
فقدان سرعنوان موضوعى پزشکى فارسى، عدم شمول و جامعیت سرعنوان هاى موضوعى 
فارسى در زمینه پزشکى، نداشتن امکانات فهرست نویسى مشترك، نبودن ارتباط و همکارى 

میان فهرست نویسان برمى گردد.
در  کتابداران  روى  پیش  چالش هاى  تاریخى  و  تحلیلى  رویکرد  با   (1380) فتاحى 
سازماندهى منابع دانش را بررسى کرد و نشان داد که انبوهى انتشارات و تنوع محمل هاى 
اطالعاتى باعث کاهش کمیّت و کیفیت فهرست نویسى توصیفى و تحلیلى شده است. 
بسیار  اهمیت  کتاب شناختى  اطالعات  تبادل  براى  فهرست نویسى  در  یکدستى  رعایت 
Olson .1دارد؛ از این رو، افزایش کّمیت فهرست نویسى و پرهزینه بودن آن، کمبود متخصصان و 
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محدودیت بودجه، نیاز به یکسان سازى قواعد فهرست نویسى و نمایه سازى و لزوم بازنگرى 
در این قواعد ذکر شده است.

کتابخانه هاى  ایران شناسى  منابع  فهرست نویسى  همگونى  میزان  (1383 الف)  نشاط 
دانشگاهى و مراکز پژوهشى با کتابخانه ملى را از نظر سرشناسه مؤلف، موضوع، و رده بندى 
ارزیابى کرده و نشان داده است که در بیش از 75 درصد کتابخانه ها از لحاظ موضوع بین60 
تا 85 درصد ناهمگونى مشاهده شده است. همچنین 91/5 درصد کتابخانه ها بیش از 50 
درصد ناهمگونى در شماره رده بندى داشته اند. وى با بررسى جنبه هاى معرفت شناختى این 

موضوع نشان داد که عوامل مختلفى در این ناهمگونى دخالت دارد.
انتشار  از  پیش  فهرست نویسى  در  اطالعاتى  عناصر  همگونى   (1386) عزیزیان 
کتاب شناسى ملى را بررسى و مشخص کرد که در 10 حوزه دانش بشرى، موضوع 68 
درصد و رده بندى 84/7 درصد از همگونى برخوردار است؛ کمبود فهرست نویس متخصص 
و ورزیده و ابزارهاى فهرست نویسى در کتابخانه ها از اهم مشکالت کتابخانه هاست. وى 
همچنین بر تقویت توان علمى فهرست نویسان از طریق برگزارى دوره هاى آموزش ضمن 
خدمت و همراه کردن آنها با فناورى براى افزایش کیفیت و همگونى فهرست نویسى تأکید 

کرده است.
محفوظى، شعبانى، و سعادت (1389) با بررسى فهرست نویسى تحلیلى و رده بندى 
کتاب هاى عربى کتابخانه ملى دریافتند که در 83/76 درصد موارد صحیح عمل شده و در 
16/24 درصد موارد صحیح عمل نشده است. در این میان، رده بندى بیشترین درصد صحت 
و فهرست نویسى تحلیلى کمترین درصد صحت را دارا بوده است. به روایت این پژوهش، 
به طور  کلى، کتابخانه ملى در انجام فهرست نویسى تحلیلى عملکرد مطلوبى از خود نشان 

داده است.
چو و ابراین1 (1993) در خصوص تحلیل موضوعى در نمایه سازى مقاالت مطالعه اى 
را انجام دادند و از نمایه سازان خواستند که 3 مقاله کوتاه از نشریات عمومى را تحلیل و با 
زبان طبیعى، موضوعاتى را به ترتیب اولویت براى هریک تعیین کنند و در خصوص سختى 
و آسانى این کار نظر دهند. یافته ها حاکى از آن بود که حوزه موضوعى و موضوع متن، و 
مقدار پیچیدگى موضوع و شفافیت متن در فرایند تحلیل موضوعى مقاالت تأثیرگذار است و 
اطالعات کتاب شناختى مانند عنوان در کمک به تحلیل موضوعى مؤثر است. همچنین مشخص 

گردید که تحلیل موضوعى متون علوم پایه، نسبت به علوم انسانى بسیار آسان تر است. 
تحلیل  روش هاى  و  رویکردها  تفاوت  بررسى  به  خود  پژوهش  در  ساپر2 (2005) 
موضوعى کتب بین فهرست نویسان کتابخانه هاى عمومى اسلوونى و ایاالت متحده پرداخت  1. Chu & O’Brien

2. Šauper
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و مشخص کرد که فهرست نویسان اسلوونیایى در مرحله اول تعیین موضوع کتاب به محتواى 
آن توجه مى کنند در حالى که فهرست نویسان امریکایى به هدف و مقصود نویسنده از کتاب 
بیشتر توجه دارند. همچنین، فهرست نویسان اسلوونیایى به استفاده احتمالى کاربران از کتاب 
توجه ندارند، در حالى که فهرست نویسان امریکایى در تعیین موضوع کتاب به این مورد 
توجه مى کنند. فهرست نویسان امریکایى به مستندسازى موضوع براساس واژگان کنترل شده 
مى پردازند، در حالى که فهرست نویسان اسلوونیایى این مرحله را نادیده مى گیرند. کابونرو 
و دالندو1 (2013) نیز مهارت هاى فهرست نویسى، رده بندى، و تحلیل موضوعى تعدادى از 
دانش آموختگان کتابدارى و اطالع رسانى را ارزیابى کردند و نشان دادند که مهارت این افراد 
در فهرست نویسى توصیفى و رده بندى قابل قبول بوده است ولى در تحلیل موضوعى با 

مشکالتى مواجه هستند.
 بررسى پژوهش هاى انجام شده در این حوزه نشان مى دهد که هنوز فرایند تحلیل 
موضوعى کتاب ها به صورت فرایندى نظام مند و مدون حائز اهمیت است. عالوه بر آن، 
این پژوهش ها مشخص مى کند که در این باب در ایران هنوز پژوهشى که به نظرخواهى 
از متخصصان بپردازد انجام نشده است. همچنین، در پژوهش هاى پیشین به آموزش و 
قاعده مند نمودن فرایند تحلیل موضوعى، توجه به اجزاى مختلف کتاب، توجه به کاربر 
نهایى در کنار کشف مقصود نهایى پدیدآور از تألیف کتاب، لزوم یکدستى و هماهنگى 
در فرایند فهرست نویسى تحلیلى به عنوان عوامل مؤثر بر فرایند تحلیل موضوعى، و توجه 
به جنبه هاى معرفت شناختى فهرست نویسان در تحلیل موضوعى اهمیت داده شده است. 
بنابراین، در این پژوهش سعى مى شود که با نظرسنجى از متخصصان گامى در فرایند تحلیل 
موضوعى برداشته شود تا شاید تکمیل کننده یافته هاى پژوهشگران ملى باشد و رویکردى 

جامع از فرایند تحلیل موضوعى حاصل شود.

روش شناسى
استخراج  به منظور  زمینه اى2  نظریه  روش  از  استفاده  با  و  کیفى  به صورت  پژوهش  این 
الگویى تحلیلى و جامع از مسائل و عوامل دخیل در تحلیل موضوعى به عنوان بخشى 
مهم از فرایند فهرست نویسى تحلیلى انجام شده است. روش نظریه پردازى داده بنیاد (نظریه 
زمینه اى) پس از کتاب تأثیرگذار بارنى گلیسر3 و آنسلم اشتراوس4 اهمیت بیشترى پیدا 
کرده و مورد تأیید بیشترى نیز قرار گرفته است. داده هایى که توسط نظریه پرداز داده بنیاد 
براى تشریح فرایندها جمع آورى مى شود شامل انواع بسیارى از داده هاى کیفى، از جمله 
مشاهدات، گفت و شنودها، مصاحبه ها، اسناد دولتى، خاطرات پاسخ دهندگان، مجالت، و 

1. Cabonero &  Dolendo
2. Grounded Theory
3. Barney Glaser
4. Anselm Struss
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تأمالت شخصى خود پژوهشگر است (دانایى فرد و امامى، 1386). در نظریه پردازى داده بنیاد 
نمونه گیرى توسط ظهور مفهومى و نه طرح پژوهشى به پیش مى رود و توسط کفایت نظرى 
و نه طرح پژوهشى محدود مى شود (فرناندز1، 2004؛ به نقل از دانایى فرد و امامى، 1386).

بدین منظور، با 9 نفر از متخصصان و پیشکسوتان موضوعى که با روشى هدفمند انتخاب 
شدند، مصاحبه هاى باز و عمیق صورت گرفت. نمونه ها با روش گلوله برفى انتخاب شدند، 
به این نحو که از هر صاحب  نظر خواسته شد تا فرد متخصص دیگرى را معرفى نماید و تا 
جایى ادامه یافت که در دو مصاحبه آخر مطالب تکرارى شد و اصطالحاً به نقطه اشباع رسید. 
در مرحله کدگذارى2، به منظور کشف عوامل و علل تأثیرگذار بر فرایند تحلیل موضوعى 
با استفاده از نظریه زمینه اى، در سه مرحله، مباحث طرح شده توسط مصاحبه شوندگان 
تحلیل شد. این سه مرحله شامل کدگذارى باز، محورى، و انتخابى است. در کدگذارى باز، 
پژوهشگر تالش مى کند بیشترین مفاهیم ممکن را از درون داده ها شناسایى کند، بى آنکه در 
ابتدا در جستجوى روابط میان آنها باشد. در مرحله کدگذارى محورى، پژوهشگر با مقایسه 
مفاهیم کشف شده، مقوله هایى را مى سازد که مفاهیم مشترك را دربرمى گیرند. در کدگذارى 
انتخابى نیز پژوهشگر مى تواند مقوله مرکزى را شناسایى کند و مؤلفه هاى مرتبط با آن را 
بیابد. به این ترتیب در مراحل آغازین کدگذارى، داده هاى گردآورده به اجزاى کوچک تر 
خرد مى شوند و در مراحل بعدى اجزاى خردشده با ترتیبى تازه کنار یکدیگر قرار خواهند 
گرفت؛ ترتیبى که مى تواند تصویرى تازه از داده هاى گردآمده را ترسیم کند؛ تصویرى که 
پاسخگوى پرسش هاى پژوهش باشد (منصوریان، 1391، ص 68). بنابراین، پس از انجام 
مصاحبه و پیاده سازى این مصاحبه ها، در مرحله نخست (کدگذارى باز) 51 مفهوم که بار 
معنایى داشتند شناسایى و فهرست شد. پس از آن با دسته بندى مفاهیم مرتبط در مرحله 
کدگذارى محورى، هفت مقوله استخراج شد که یکى از آنها مقوله مرکزى و شش مقوله 
بعدى مقوله هاى مرتبط قرار گرفتند که اجزاى اصلى نظریه را تشکیل دادند. مقوله هاى 
استخراج شده در قالب مقوله هاى زمینه (یک مقوله)، شرایط مداخله گر (یک مقوله)، شرایط 

عّلى (یک مقوله)، راهبردها (دو مقوله)، و پیامدها (یک مقوله) دسته بندى شدند. 

یافته ها
مفاهیم حاصل از کدگذارى محورى در قالب مقوله هاى اصلى، پارادایم نهایى پژوهش را تشکیل 
مى دهند. براى هر پارادایم در نظریه پردازى زمینه اى، یک مقوله مرکزى تعیین مى شود و سایر مقوله ها 
در ارتباط با مقوله مرکزى تعیین مى شوند. مقوله مرکزى در پاردایم نهایى این پژوهش، اهمیت فرایند 

تحلیل موضوعى در کتابخانه ملى است که مفاهیم آن در جدول 1 نشان داده شده است.  1. Walter Fernandez
2. Coding
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جدول 1. مفاهیم کدگذارى باز و کدگذارى محورى مقوله مرکزى
مقولهکدگذاری محوریکدگذاری باز

تناسب رسعت و دقت
 اهمیت فرایند تحلیل موضوعی

در کتابخانه ملی
مقوله مرکزی توجه به نیاز خواننده ایرانی

دقت در فرایند تحلیل موضوعی

همان گونه که در جدول 1 نشان داده شده است اهمیت فرایند تحلیل موضوعى در 
کتابخانه ملى از 3 مفهوم ایجادشده در مرحله کدگذارى باز استخراج شده است. این 
مفاهیم شامل تناسب سرعت و دقت، توجه به نیاز خواننده ایرانى، و دقت در فرایند تحلیل 
موضوعى هستند. در فرایند فهرست نویسى در کتابخانه با توجه به حجم زیاد منابع و اهمیت 
روزآمد بودن کتاب شناسى ملى و بانک مستندات، سرعت در فهرست نویسى توصیفى و 
تحلیلى مورد انتظار است اما باید سرعت متناسب با دقت باشد. همچنین، در فرایند تحلیل 
موضوعى، توجه به خواننده ایرانى که استفاده کنندگان نهایى منابع کتابخانه هستند براى 
اختصاص موضوعات بسیار اهمیت دارد و یکى از کارکردهاى اصلى فهرست هاست. در 
نهایت، دقت در تحلیل موضوعى و بررسى دقیق منبع از نظر موضوع و محتوا اهمیت زیادى 

دارد و از جنبه هاى مهم نشان دهنده اهمیت این فرایند است.
مقوله عامل زمینه اى در پارادایم نهایى شرایطى را ایجاد مى کند که مقوله مرکزى در بافتار 
آن عمل مى کند. ویژگى ها و توانایى هاى شخصى فهرست نویس و مستندساز مقوله عامل 

زمینه اى است که مفاهیم فرعى آن در جدول 2 نشان داده شده است.

جدول 2. مفاهیم کدگذارى باز و کدگذارى محورى عامل زمینه اى
مقولهکدگذاری محوریکدگذاری باز

آشنایی با موضوعات

ویژگی ها و توانایی های 
شخصی

عامل 
زمینه ای

نگاه کل گرا 
آشنایی با منابع مرجع و روزآمد چاپی و الکرتونیکی

عالقه به فرایند تحلیل موضوعی
روحیه پرتالش و جدی

مترکز در تحلیل موضوعی
توانایی تجزیه و تحلیل

آشنایی با زبان های انگلیسی و عربی 
تخصص و تجربه در حوزه کتابداری و اطالع رسانی

آشنایی با راهربدهای جستجو
دایره وسیع واژگان 

تسلط بر رسعنوان های موضوعی فارسی و کنگره
مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی و باالتر

تعهد و مسئولیت پذیری
اطالعات عمومی گسرتده
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ویژگى ها و توانایى هاى شخصى از عوامل زمینه اى هستند که به ویژه در کیفیت تحلیل 
موضوعى فهرست نویسان و مستندسازان نقش اساسى دارند. این ویژگى ها، یا شخصیتى 
هستند مانند دارا بودن نگاه کل گرا، روحیه پرتالش و جدى، توانایى تجزیه و تحلیل، 
تمرکز در تحلیل موضوعى و عالقه به آن، و تعهد و مسئولیت؛ و یا توانایى هاى اکتسابى 
مانند آشنایى با موضوعات مختلف، منابع مرجع، راهبردهاى جستجو، زبان هاى انگلیسى و 
عربى، دایره واژگان وسیع، مدرك تحصیلى، اطالعات عمومى گسترده، تخصص و تجربه 
در حوزه، و تسلط بر سرعنوان هاى موضوعى هستند که شخص در طول فعالیت خود آنها 

را کسب مى نماید و به کار مى بندد. 

جدول 3. مفاهیم کدگذارى باز و کدگذارى محورى مقوله شرایط مداخله گر

مقولهکدگذاری محوریکدگذاری باز

آرامش در محیط کار

رشایط مداخله گررشایط کاری

فضای فیزیکی مناسب محل کار

 صمیمیت و همدلی

خستگی ناشی از کار زیاد

اضطراب کاری

دورکاری

شرایط کارى، مداخله گرهایى هستند که به صورت غیرمستقیم بر فرایند تحلیل موضوعى 
تأثیرگذارند. آرامش در محیط کار، فضاى فیزیکى مناسب، و صمیمت و همدلى عواملى 
هستند که باعث افزایش کیفیت فرایند تحلیل موضوعى مى شوند. همچنین خستگى ناشى 
از کار زیاد و اضطراب در محیط کار بر این فرایند تأثیر منفى خواهد گذاشت. دورکارى نیز 
شرایطى است که مى تواند بر فرایند تحلیل موضوعى اثرگذار باشد و در صورت توجه به 
سایر شرایط مانند دسترسى به منابع اطالعاتى برخط و امکان تعامل و مشورت با متخصصان 

از طریق فناورى هاى ارتباطاتى مى تواند تأثیر مثبت بر فرایند تحلیل موضوعى داشته باشد.
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جدول 4. مفاهیم کدگذارى باز و کدگذارى محورى مقوله شرایط عّلى

مقولهکدگذاری محوریکدگذاری باز

تفکیک حوزه های تخصصی فهرست نویسان و مستندسازان

رشایط علّیاقدامات مدیریتی

 تصمیم گیری جمعی

اطالع رسانی تصمیامت

 کنرتل کیفی

آموزش های دوره ای و مقطعی

اختصاص موظفی متناسب و متعادل

اختصاص نیروی انسانی متخصص متناسب با حجم کار

متناسب سازی حقوق و مزایا با نوع کار

مدیریت دورکاری برای افزایش تعامل

شرایط عّلى مؤثر بر فرایند تحلیل موضوعى، در این پژوهش اقدامات مدیریتى است 
که شامل تفکیک حوزه هاى تخصصى فهرست نویسان و مستندسازان، تصمیم گیرى جمعى، 
اطالع رسانى تصمیمات، کنترل کیفى، آموزش هاى دوره اى و مقطعى، اختصاص موظفى 
متناسب و متعادل، اختصاص نیروى انسانى متناسب با حجم کار، متناسب سازى حقوق 
و مزایا، و مدیریت دورکارى است. با انجام این اقدامات توسط مدیریت شرایط کارى 
به گونه اى خواهد شد که فرایند فهرست نویسى و مستندسازى و به طور ویژه، فرایند تحلیل 

موضوعى که نیاز به دقت دارد به نحو بهترى انجام خواهد شد.
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جدول 5. مفاهیم کدگذارى باز و کدگذارى محورى مقوله راهبردها (توجه به اصل اثر)
مقولهکدگذاری محوریکدگذاری باز

توجه به عنوان کتاب (روی جلد، پشت جلد، صفحه 
حقوقی و...)

راهربدهاتوجه به اصل اثر

مرور فهرست مندرجات

مرور مقدمه و پیشگفتار 

مرور فصول کتاب

مرور صفحات انتهایی کتاب (پیوست ها، کتابنامه، منایه، 
و واژه نامه) 

مطالعه خالصه کتاب در پشت جلد 

اختصاص وقت کافی

راهربدهارعایت قواعد و اصول مهم

پرهیز از اتکای رصف به  عنوان

مشورت با پدیدآوران اثر

مشورت با صاحب نظران

مراجعه به منابع اصلی اثر

پرهیز از تکرّث موضوعات 

پرهیز ار ارجاعات بیش از حد

توجه به اصل اثر در فرایند تحلیل موضوعى، مقوله راهبردى مهمى است که بررسى 
جزئیات کتاب شامل عناوین، فهرست مندرجات، مقدمه و پیشگفتار، فصول کتاب و حتى 
کتابنامه، نمایه، واژه نامه و در نهایت، خالصه پشت جلد کتاب را دربرمى گیرد و نشان 
مى دهد که براى تحلیل موضوعى کتاب ها باید نگاهى دقیق و همه جانبه به آنها داشت. 
همچنین رعایت قواعد و اصول مهم در تحلیل موضوعى مانند مراجعه به منابع اصلى 
اثر، اختصاص وقت کافى، پرهیز از اتکاى صرف به  عنوان، مشورت با پدیدآوران اثر و 
صاحب نظران، و پرهیز از تکثّر موضوعات و ارجاعات بیش از حد قواعد مهمى هستند که 

با رعایت آنها تحلیل موضوعى به نحو بهترى انجام خواهد شد. 
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جدول 6. مفاهیم کدگذارى باز و کدگذارى محورى مقوله پیامدها

مقولهکدگذاری محوریکدگذاری باز

افزایش کیفیت بانک رسعنوان موضوعی

پیامدهاافزایش اعتبار موضوعات
دسرتس پذیری منابع

غنای موضوعی رسعنوان های موضوعی فارسی

افزایش کیفیت کتاب شناسی ملی

افزایش اعتبار موضوعات در پیشینه هاى فهرست نویسى پیامد فرایند تحلیل موضوعى 
است که با تأثیر شرایط مداخله گر، زمینه ها، شرایط عّلى، و اجراى راهبردها حاصل مى شود. 
افزایش کیفیت بانک سرعنوان هاى موضوعى، دسترس پذیرى منابع، ایجاد موضوعات جدید 
و غناى بانک مستندات، افزایش کیفیت، و اعتبار کتاب شناسى ملى از مفاهیم تشکیل دهنده 

مقوله افزایش اعتبار موضوعات به عنوان پیامد در پارادایم فرایند تحلیل موضوعى است.

بحث و نتیجه گیرى
همان گونه که در پژوهش هاى پیشین، بر انواع گوناگون ضرورت یکدستى و همگونى 
فهرست نویسى تأکید کرده اند (رهادوست، 1380؛ فتاحى، 1380؛ نشاط، 1383الف؛ عزیزیان، 
1386؛ محفوظى، شعبانى، و سعادت، 1389)، یافته هاى پژوهش حاضر نیز با توجه به لزوم 
یکدست سازى تحلیل موضوعى در کتابخانه ملى انجام شده و یافته ها نشانگر این است 
که فرایند تحلیل موضوعى کتاب ها، از نقطه نظر مصاحبه شوندگان داراى اهمیت است و 
یکدستى و پیروى از قاعده هاى خاص در این فرایند تأثیرگذار است. از نظر جامعه پژوهش، 
توانایى ها و ویژگى هاى شخصى افرادى که کتاب ها را تحلیل موضوعى مى کنند اهمیت 
به سزایى دارد و هرچه این قابلیت ها بیشتر باشد بر کیفیت و دقت نهایى فرایند تأثیر مثبت 
بیشترى خواهد گذاشت. آشنایى با زبان هاى انگلیسى، عربى، و زبان هاى دیگر، دارا بودن 
اطالعات عمومى گسترده، دایره واژگان وسیع، آشنایى با پایگاه ها و مراجع مهم اطالعاتى 
روزآمد، و مهارت در اجراى راهبردهاى جستجو از مهم ترین ویژگى ها و قابلیت هاى فردى 
است که در فرایند تحلیل موضوعى نقش مهمى را ایفا مى کند. همان گونه که کابونرو و 
دالندو1 (2013) نیز این معیار را مهم دانسته اند. عالوه بر این، رعایت قواعد و اصول مهمى 
Cabonero & Dolendo .1چون اختصاص وقت کافى در بررسى و تحلیل، مشاوره با پدیدآوران و صاحب نظران 
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مّطلع از موضوع کتاب، مراجعه به منابع اصلى اثر و ... باید همواره مدنظر فرد در اجراى 
فرایند باشد. این امر نشانگر این است که حساسیت فرایند تحلیل موضوعى، این بخش از 
فرایند فهرست نویسى را به مهم ترین بخش ارتقا داده است و نکات و مالحظات بسیارى 
را براى آن باید در نظر داشت. شرایط کارى در گروه هاى فهرست نویسى و مستندسازى از 
مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر کیفیت تحلیل موضوعات است. فشار کارى و اضطراب هاى 
ناشى از آن، شرایط فیزیکى محل کار، صمیمیت و تعامل همکاران در تصمیم گیرى هاى 
موضوعى، و مدیریت بهینه دورکارى براى رفع عدم تعامل و همفکرى همکاران نیز تأثیر 
شایانى دارند. افزایش بودجه و نیروى انسانى متخصص با افزایش حجم انتشارات و کّمیت 
فهرست نویسى از مسائلى است که فتاحى (1380) و عزیزیان (1386) نیز در پژوهش خود 
به آن پرداخته اند. در بررسى کتاب ها براى تحلیل موضوعى، عدم اکتفا به اطالعات خاص 
عناوین و مرور دقیق صفحات کتاب مورد تأکید جامعه پژوهش قرار گرفته است. این امر 
و توجه به مقصود نویسنده از تألیف کتاب و نیز توجه به کاربر نهایى نتیجه اى است که 
ساپر1 (2005) نیز در پژوهش خود به آن دست یافته است. فتاحى و ارسطوپور (1386) 
و چو و ابراین2 (1993) در پژوهش هاى خود نیز به عدم اکتفاى صرف به عنوان، براى 
تعیین موضوع کتاب ها اشاره داشته اند. مدیریت بخش فهرست نویسى در افزایش کیفیت 
و بهبود این فرایند مى تواند نقش مهمى ایفا نماید. اقداماتى نظیر آموزش هاى مستمر و 
بازآموزى فرایند تحلیل موضوعى، تصمیم گیرى جمعى، اطالع رسانى تصمیمات، برقرارى 
تناسب بین تعداد نیرو، توجه به حجم کار و حقوق و مزایاى کارشناسان، از جمله اقداماتى 
است که مى تواند بر افزایش کیفیت این فرایند تأثیرگذار باشد. اقدام به بازآموزى و افزایش 
توانایى هاى کارشناسان همان گونه که عزیزیان (1386) نیز در پژوهش خود به آن اشاره کرده 
است در کنار بهبود شرایط کارى و نظارت دقیق بر فرایند فهرست نویسى و مستندسازى و 
رعایت اصول و قواعد نانوشته در فرایند تحلیل موضوعى که مورد تأکید متخصصان بوده 
است، مى تواند منجر به ارتقاى کیفیت فرایند تحلیل موضوعى و در ادامه، افزایش اعتبار 
و صحت بانک هاى سرعنوان هاى موضوعى و کتاب شناسى ملى گردد. شکل 1 الگوى 

به دست آمده براساس نظریه زمینه اى و یافته هاى پژوهش را نشان مى دهد. 

1. Šauper
2. Chu & O’Brien
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شکل 1. الگوى نظریه زمینه اى مسائل و عوامل مؤثر بر فرایند تحلیل موضوعى

داده ها،  کیفى  بررسى  از  استتناج شده  الگوى  و  پژوهش  این  یافته هاى  به  توجه  با 
پیشنهادهایى جهت بهبود کیفى تحلیل موضوعى کتاب ها در کتابخانه ملى ارائه مى شود: 

برنامه ریزى براى تقویت تعامل و همفکرى و تصمیم گیرى مشورتى در خصوص . 1
موضوعات جدید با تشکیل کمیته تصمیم گیرى موضوعات؛ 

آموزش مستمر فهرست نویسان و مستندسازان موضوعى به منظور یکدستى و اجراى . 2
دقیق فرایند تحلیل موضوعى؛

 تدوین دستنامه گام به گام فرایند تحلیل موضوعى؛ . 3
 تدوین سیاست ها و برنامه هاى روزآمدسازى علمى کارشناسان؛ . 4
تقویت گسترش منابع چاپى و الکترونیکى مورد استفاده در فرایند تحلیل موضوعى . 5

به ویژه دسترسى به پایگاه هاى مهم؛ 
ایجاد زمینه مشارکت و استفاده از ظرفیت هاى تخصصى موضوعى داخل و خارج . 6

سازمان؛ 
 تالش در جهت رفع مشکالت کارى کارشناسان براى ایجاد فضاى مناسب کارى؛ و. 7
تهیه و تدوین اصطالحنامه هاى چندزبانه موضوعى، تخصصى، و کاربردى براى استفاده . 8

داخلى و خارجى. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

     
      

   

     

   

 

   

   
    

  

 

  

  



۵۶
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | دوره ۲۷ ، شامره ۲ (تابستان ۱۳۹۵) 

محبوبه قربانی 
 فهيمه باب الحوائجی

مآخذ 
پوراحمد، على اکبر؛ حسنى، محمدرضا (1386). فهرست نویسى موضوعى؛ اصول و روشها. تهران: نشر 

کتابدار. 
دانایى فرد، حسن؛ امامى، سید مجتبى (1386). استراتژى هاى پژوهش کیفى: تأملى بر نظریه پردازى داده بنیاد. 

اندیشه مدیریت راهبردى، 2  (4)، 98-69. 
رهادوست، فاطمه (1370). تدوین سرعنوان هاى موضوعى پزشکى فارسى: گامى در جهت یکدست سازى 

واژگان پزشکى فارسى. فصلنامه مطالعات ملى کتابدارى و سازماندهى اطالعات، 2 (4-1)، 75-50.
عزیزیان، نرگس خاتون (1386). همگونى عناصر اطالعاتى در فهرست نویسى پیش از انتشار کتابخانه ملى بین 

سال هاى 77- 80 . نامه انجمن، 7 (26 )، 156-137.
فتاحى، رحمت اهللا (1380). چالش هاى سازماندهى منابع دانش در آغاز قرن بیست و یکم با نگاهى بر دانش 

فهرست نویسى در ایران. فصلنامه مطالعات ملى کتابدارى و سازماندهى اطالعات، 48 (4)، 83-59 . 
فتاحى، رحمت اهللا؛ ارسطوپور، شعله (1386). بررسى میزان همخوانى سرعنوان هاى موضوعى فارسى با 
کلیدواژه هاى عنوان و فهرست مندرجات کتابهاى فارسى در حوزه هاى علوم انسانى، علوم اجتماعى، 

علوم کاربردى و علوم محض. کتابدارى و اطالع رسانى، 3 (10)،67-52.
تحلیلى  فهرست نویسى  کیفیت  بررسى   .(1389) رسول  سعادت،  احمد؛  شعبانى،  مصطفى؛  محفوظى، 
و رده بندى کتاب هاى عربى کتابخانه ملى جمهورى اسالمى ایران در طول سال هاى 1386-1380. 

تحقیقات اطالع رسانى و کتابخانه هاى عمومى، 16 (60)، 62-45.
منصوریان، یزدان (1391). هفتاد نکته کاربردى در طراحى و اجراى پژوهش کیفى. کلیات کتاب ماه، 15 

.75 -68 ،(8)
نشاط، نرگس (1373). بررسى وضعیت موضوع دهى به کتاب هاى فارسى در کتابشناسى ملى ایران. پیام 

کتابخانه، 4 (1و2)، 75-65.
نشاط، نرگس (1383الف). میزان همگونى فهرست نویسى در کتابخانه هاى دانشگاهى و مراکز پژوهشى. 

تحقیقات اطالع رسانى و کتابخانه هاى دانشگاهى، 25 (41)، 70-43. 
نشاط، نرگس (1383ب). هر کسى از ظن خود .... اطالع شناسى، 4 (2)، 38-19.

نشاط، نرگس (1390). در جستجوى معنا. تهران: نشر کتابدار. 
Chu, C. & O’Brien, A. (1993). Subject analysis: the critical first stage in indexing. Journal of 

Information Science, 19 (6), 439-54.

Cabonero, D. A. & Dolendo, R. B. (2013). Cataloging and classification skills of library and 

information science practitioners in their workplaces: a case analysis. Library Philosophy 

and Practice (e-journal). Retrieved june 20, 2016, from http://digitalcommons.unl.edu/



۵۷
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | دوره ۲۷ ، شامره ۲ (تابستان ۱۳۹۵) 

چالش هاي تحلیل موضوعی کتاب 
از نظر متخصصان مستندسازی

libphilprac/960

Christ, J. (1972). Concepts and subject headings: Their relation in information retrieval and 

library science. Metuchen: Scarecrow Press.

Fernandez,W. D. (2004). Using the glaserian approach in grounded studies of emerging 

business practices. Electronic journal of BUSINESS Research Methods, 2 (2), 83-94.

Šauper, A. (2005). Subject cataloging process of Slovenian and American catalogers. 

Journal of Documentation, 61 (6), 713 – 734.

Oddey, P. (1996). Future libraries; future catalogues. London: Library Association.

استناد به این مقاله: 
قربانى، محبوبه؛ باب الحوائجى، فهیمه (1395). چالش هاى تحلیل موضوعى کتاب از نظر 
متخصصان مستندسازى. مطالعات ملى کتابدارى و سازماندهى اطالعات، 27 (2)، 57-41.


