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ــه  ــران و ارائ ــی ای ــه مل ــازی کتابخان ــش مستندس ــای بخ ــی چالش ه ــدف: آسیب شناس ه

ــوب. راهکارهــای مطل

روش شناســی: پژوهــش حــارض بــا روش کیفــی و رویکــرد نظریه پــردازی بنیــادی بــا 

ــی  ــه مل ــا متخصصــان و کارشناســان حــوزه مستندســازی کتابخان ــه ب اســتفاده از مصاحب

ــران انجــام شــده اســت. ای

ــکالت در  ــیب ها و مش ــی، آس ــخ های دریافت ــذاری پاس ــل و کدگ ــس از تحلی ــا: پ یافته ه

ــاط  ــتانداردها، و ارتب ــت، اس ــد مستندســازی، مدیری ــروی انســانی، فراین ــه نی شــش مقول

ــد. ــایی ش ــوزش شناس ــازمان ها، و آم ــا و س ــایر گروه ه ــا س ــازی ب ــش مستندس بخ

نتیجه گیــری: مدیریــت به ویــژه مدیریــت نیــروی انســانی به عنــوان مقولــه مرکــزی 

ــاد  ــی در ایج ــده مهم ــل تعیین کنن ــوان عام ــانی به عن ــروی انس ــود نی ــد. کمب ــناخته ش ش

ــود.  ــر ب ــروه مؤث ــن گ مســائل و مشــکالت موجــود در ای
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مقدمه 
در طول تاریخ تمدن بشر، کتاب و منابع اطالعاتی که به عنوان نوعی حافظه جمعی، آراء 
و اندیشه های انسان را در خود حفظ می کنند از اهمیت بسیاری برخوردار است. رشد 
سریع صنعت چاپ و نشر و به دنبال آن توسعه و گسترش منابع در اینترنت و محیط 
وب سبب افزایش تنوع اطالعات در دسترس شده است و این امر شناسایی و انتخاب 
منابع حاوی اطالعات معتبر را با مشکالتی روبه رو کرده است. در این میان، هیچ گروهی 
بیشتر از کتابداران که در طول قرن های متمادی برای گردآوری، سازماندهی، و اشاعه 
دانش ثبت شده تالش کرده اند، از این مسئله آگاه نیستند. نبود راهکارهای مناسب برای 
سازماندهی و کنترل و دسترس پذیری این منابع، کتابداران را به سمت یافتن راه هایی برای 
کنترل و بازیابی سریع اطالعات سوق داده است تا از این طریق کاربران بتوانند در زمان 
کوتاه تر و با صرف هزینه کمتر به اطالعات مد نظرشان دسترسی پیدا کنند. سازماندهی 
منابع کتابخانه ای، یکی از بهترین روش های دستیابی به این منابع است. سازماندهی، فرایند 
ایجاد فراداده و نقاط دستیابی برای منابع کتابخانه ای است. در این فرایند، مستندسازی 

یکی از مهم ترین مراحل سازماندهی و دسترس پذیرکردن منابع کتابخانه ای است. 
براساس تعریف دایره المعارف کتابداری و اطالع رسانی به هر دو عمل تولید و 
استفاده از سیاهه واژگان پذیرفته شده در نظام ذخیره و بازیابي اطالعات مستندسازي 
را  دستیابي  نقاط  بیشتر  پذیرفته شده،  واژگان  متني،  بازیابي  نظام هاي  در  مي گویند. 
تشکیل مي دهند. کنترل واژگان به منظور رفع نارسایي هاي زبان طبیعي انجام می شود 
و به فهم روابط میان مفاهیم و رفع ابهام و چندشکلي واژگان1 کمک مي کند. مهار 
واژگان مزایاي زیادي دارد. ازجمله مي توان به سهولت جستجو در فهرست، هدایت 
کاوشگران به اصطالحات مشابه دیگر، و امکان تغییر سریع شناسه هاي فهرست اشاره 

کرد )حاجی زین العابدینی، 1385(.
»کنترل  یا  مستند«  »کنترل  اطالع رسانی،  و  کتابداری  علوم  فشرده  فرهنگ  در 
واژگان«2 به »کنترل اصطالحات نمایه یا نقاط دستیابی با استفاده از سیاهه اصطالحات 
است  تعریف شده  نمایه سازی«  در  یکدستی  به منظور حفظ  پذیرفتنی  یا  کنترل شده 

)خسروی و حاجی زین العابدینی، 1389، ص 367؛ نقل در عزیزیان، 1397(. 
راهنمایی  و  فهرست  در  جستجو  سهولت  به  می توان  مستندسازی  فواید  از 
کاوشگران به اصطالحات مشابه اشاره کرد. لنکستر هم معتقد است واژگان یک نظام، 
تأثیر مستقیمی بر جامعیت و مانعیت دارند )رضایی شریف آبادی، خسروی، و حاجی 

زین العابدینی، 1386(.

1. واژگانــی کــه در زبــان فارســی یــا 
ــی  ــی متفاوت ــر معان ــای دیگ زبان ه
ــا توضیحگــر از هــم جــدا  ــد و ب دارن
شــوند مثــل شــیر، یــا واژگانــی کــه 
ــوان  ــرادف هســتند یکــی را به عن مت
ارجــح انتخــاب کننــد و از شــکل های 

دیگــر بــه آن ارجــاع دهنــد.
2. Authority control
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مستندسازي فرایندی است که هر دو مقوله فهرست نویسي توصیفي و تحلیلی در 
آن مطرح است و به طور مستقیم به انسجام فهرست و تحقق کارکردهاي آن کمک 

مي کند. برای تحقق کارکردهای مستندسازی به کنترل مستندات نیاز است.
با  مدنظر  واژه های  تطبیق  اطالعات،  ذخیره سازی  زمان  در  مستند  کنترل  »نقش 
می شود«  انجام  آنها  یکدستی  و  واژگان  میان  روابط  فهم  برای  که  استانداردهاست 
در  بلکه  اطالعات  ذخیره سازی  در  نه تنها  فرایند  این   .)15 ص   ،1397 )عزیزیان، 
جستجوی آن نیز کارایی دارد. کنترل مستندات، فقط یکدستی را برای تعیین و استفاده 
اصطالحات  برای  بلکه  نمی کنند،  فراهم  موضوعی  سرعنوان های  یا  اصطالحات  از 
عناوین و نویسندگان نیز یکدستی را رعایت می کنند. »واژگان کنترل شده برای استفاده 
اثربخش از نمایه ها و اصطالحنامه حیاتی بوده و برای تحقق عملکرد فهرست کتابخانه 
ضروری هستند« )روبین1، 1387، ص 235(. هدف از کنترل واژگان، ساختاری کردن 
نقاط بازیابی است به  شکلی که کاربران آنچه را که الزم دارند به سرعت بیابند. کنترل 
تبادل  باید  مستندساز  کتابداران  هدف  بنابراین  است؛  وقت گیر  فرایندی  واژگان 
نتیجه آن تهیه فهرست های مستند در  با سایر کتابداران باشد که  رکوردهای مستند 

سطح ملی یا بین المللی است )ماریس2، 2004(.
به دلیل اهمیت مستندات و ضرورت ارائه شکل صحیحی از مستندات در پایان 
کنگره بین المللی »کتابشناسی های ملی« که ایفال و یونسکو در سال 1977 برگزار کرد 
این پیشنهاد مهم ارائه شد که هر نهاد کتابشناختی ملی باید یک نظام کنترل مستند 
و  تهیه  بین المللی  رهنمودهای  طبق  قراردادی  عنوان های  و  تنالگانی،  ملی،  نام های 

نگهداری کند )فرج پهلو، کوکبی، فتاحی، حاجی زین العابدینی، 1389(. 
پایه   1348 سال  در  کتابداری  خدمات  مرکز  در  فهرست نویسی  کار  شروع  با 
کار مستندسازی هم گذاشته شد. در همان سال ها با فهرست کردن کتاب ها، شناسه 
مستندشده ای هم برای نویسنده درنظر گرفته شد تا از ناهمگونی اسامی جلوگیری 
کند. از سوی دیگر، با شروع کار فهرستگان ایران که سرشناسه ها می بایست هماهنگ 
فهرستگان  و  کتابداری  )مرکز خدمات  سازمان  دو  بین  همکاری  باشند  یکدست  و 
ایران( ایجاد شد تا شکل اسامی به طور یکدست حفظ شود )فهرست مستند اسامی 

مشاهیر و مؤلفان فارسی، 1356(. 
منابع  کتابخانه ای،  فرایندهای  هماهنگ سازی  به منظور  و  هدف  این  به  توجه  با 
فهرست  فارسی،  موضوعی  ملی، سرعنوان های  کتابشناسی  نظیر  ابزارهایی  و  مرجع 
Robin .1مستند اسامی مؤلفان و مشاهیر، ف ه رس ت  م س ت ن د اس ام ی  مؤس س ات  و س ازم ان  ه ای  دول ت ی  

2. Maris
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ای ران، و... در اداره کل پردازش و سازماندهی کتابخانه ملی تدوین و در اختیار سایر 
کتابخانه ها گذاشته می شود.

در حال حاضر، با توجه به استفاده از نرم افزار جامع کتابخانه ملی )رسا( بانک های 
طراحی  مارك  یونی  براساس  که  ایران  مارك  موجودی  و  مستندات،  کتابشناختی، 
شده اند، اطالعات الزم در فیلدهای مرتبط در پیشینه های مستند ثبت می شوند. در فرایند 
مستندسازی در کتابخانه ملی هریک از اسامی یا موضوعاتی که در بانک مستندات 
وجود نداشته باشد و به تشخیص فهرست نویسان و براساس قواعد فهرست نویسی 
نیاز به ایجاد نقطه دستیابی )سرشناسه، شناسه افزوده، یا سرعنوان موضوعی هر یک 
مستندسازی  بخش  به  یک  هر  مستند  پیشنهادی  شکل  باشد،  داشته  وجود  آنها(  از 
ارجاع می شود. سپس مستندسازان با بررسی پیشنهادات و مطابقت با استانداردهای 
بانک مستندات اضافه  به  ایجاد و  را  پیشنهادات  از  بین المللی شکل مستند هر یک 
می کنند. حاصل این فرایند بانک های مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان فارسی و التین، 
مستند اسامی سازمان ها و تنالگان های دولتی، و سرعنوان های موضوعی فارسی است. 
هر یک از این بانک ها به شکل چاپی1 و برخط2 در دسترس کتابداران و سایر کاربران 

است.
موضوعی  برمبنای سرعنوان های  فارسی  موضوعی  اساس سرعنوان های  و  »پایه 
کتابخانه کنگره است. هر سرعنوان برمبنای پشتوانه انتشاراتی و با استفاده از واژه های 
متون  فهرست، متخصصان موضوعی در  کتاب در دست  نویسنده  به کاررفته توسط 
فارسی، واژه نامه ها، و دایره المعارف های تخصصی فارسی شکل گرفته است. ویژگی 
مهم سرعنوان های موضوعی فارسی نظام پیش همارایی آن است. مرور نوشتارها و 
نظام های پیش همارا و پس همارا نشان می دهد که  بررسی نظرات دانشمندان حوزه 
سرعنوان های موضوعی به عنوان پیش همارا به دلیل دارابودن مزایایی مانند حفظ بافت، 
پیشنهاددهندگی، مرورپذیری و درنهایت، تأمین دقت نسبت به نظام های پس همارا 
برتری هایی دارد که با بهره گیری از آن می تواند در عصر انفجار اطالعات که در آن 
سازماندهی درست اطالعات ضرورت بیشتری پیدا کرده است نقش مؤثرتری ایفا کند 

و به حیات خود ادامه دهد« )خادمیان، کوکبی، 1393، ص 217(. 
که  است  معتبری  مراجع  از  یکی  نیز  مؤلفان  و  مشاهیر  اسامی  مستند  فهرست   
کتابخانه ملی منتشر می کند این اثر یکی از ابزارهای ضروری فهرست نویسی است که 
با استفاده از آن می توان آثار یک نویسنده یا درباره او را کنار هم آورد. عالوه بر آن، 
تمامی مترجمان و پژوهشگران می توانند از آن به منزله یک کتاب مرجع بهره گیرند 

1. »فهرســت مســتند اســامی مشــاهیر 
و مؤلفــان ابتــدا در ســال 1356 
منتشــر شــد. ســپس در ســال 1358 
پیوســت یــک و در ســال 1363 
ــزوده  ــه آن اف ــه ب ــت دو و س پیوس
ــد، انتشــار  ــه بع شــد. از آن ســال ب
متوقــف  بعــدی  پیوســت های 
ــاه 1374،  ــه در آذرم ــا اینک ــد ت مان
ــردن  ــا، الکترونیکی ک ــرکت نوس ش
ــال  ــت و در س ــده گرف آن را برعه
1376 لــوح فشــرده آن منتشــر 
و  خان ســفید،  )هدایــت،  شــد« 
 )16 ص   ،1396 رحیمی پــور، 
آخریــن نســخه ایــن کتــاب نیــز در 
ــت. ــده اس ــر ش ــال 1382 منتش س
ــی فارســی  ــرعنوان های موضوع س
پیوســت های  و   1381 ســال  در 
 1385 و   1383 ســال های  در  آن 
ــش آن  ــن ویرای منتشــر شــد. آخری

ــد. ــر ش ــز در 1398 منتش نی
ــتند  ــت مس ــوم فهرس ــت س ویراس
و  ســازمان ها  نهادهــا،  اســامی 
ــال  ــران در س ــی ای موسســات دولت
1386 توســط انتشــارات پژوهشــگاه 
اطالعــات و مــدارک علمــی ایــران 

منتشــر شــده اســت.
2. http://opac.nlai.ir/
opac-prod/index.jsp
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این اثر و ضمائم بعد از آن، اکنون به عنوان یک پایگاه اطالعاتی موجود است )سلطانی 
و راستین، 1381(.

انتشارات  برای  نیز  ایران   دول تی   س ازم ان ه ای   و  مؤسسات   اس امی   م س ت ن د  ف ه رس ت  
سازمان ها و مؤسسات، به ویژه ازنظر تعیین سرشناسه تدوین شده است. سرشناسه ها 
قواعد  از  دولتی  انتشارات  فهرست نویسی  به  مربوط  کلی  قوانین  از  استفاده  با 
فهرست نویسی انگلو-امریکن تعیین شده است. درباره ارائه مشخصات هر سرشناسه، 

نام کامل آن همراه با سال تأسیس و تاریخچه اش آمده است )بهنام، 1387(. 
فرایند مستندسازی از مهم ترین فعالیت های اداره کل پردازش و سازماندهی است 
که به تولید ابزارهای مهم کنترل واژگان در حوزه موضوع و اسامی منجر می شود. در 
این فرایند پیشنهادات مستندسازی اسامی اشخاص و سازمان ها و موضوعات از طرف 
فهرست نویسان بخش فهرست نویسی برای ساخت شکل مستند به بخش مستندسازی 
روزآمدترین  از  استفاده  با  مستندسازی  متخصصان  بخش،  این  در  می شوند.  ارجاع 
منابع چاپی و برخط شکل مستند و ارجاعات آن را در بانک مستندات ایجاد می کنند 
دقت،  روزآمدی،  کنند.  استفاده  آنها  از  منابع  فهرست نویسی  در  فهرست نویسان  تا 
برای  فهرست نویسی  فرایند  با  هماهنگ  مستند  بانک های  تولید  سرعت  و  کیفیت، 
دسترسی کاربران نهایی به منابع کتابخانه ملی و همچنین استفاده سایر کتابداران و 
این  مدیریت  اهمیت  و  ملی ضرورت  کتابخانه  مستند  بانک های  به  فهرست نویسان 
ازآنجا که در بحث روزآمدی  براساس تجربه پژوهشگران،  فرایند را آشکار می کند. 
فهرست نویسی منابع کتابخانه ملی، تناسب حجم منابع ورودی با فهرست نویسی آن 
از چالش های مهم در این فرایند است و هماهنگی، سرعت، و دقت مستندسازی نیز 
بر فرایند فهرست نویسی تأثیرگذار است، این پژوهش چالش ها و مشکالت موجود 

در فرایند مستندسازی را در کتابخانه ملی بررسی و شناسایی می کند. 
بخش  متخصصان  که  است  این  حاضر  پژوهش  اساسی  مسئله  راستا،  این  در 
مدیریت،  در  به ویژه  مستندسازی  فرایند  مشکالت  و  چالش ها  درباره  مستندسازی 
نیروی انسانی، استانداردها، و ارتباط بخش مستندسازی با سایر گروه ها و سازمان های 
ذی نفع، و آموزش چه دیدگاهی دارند. همچنین از دیدگاه آنها، چه راهکارهایی را 
می توان برای رفع چالش ها و مشکالت فرایند مستندسازی در کتابخانه ملی ارائه داد؟ 

درنهایت چه پیامدهایی از این راهکارها حاصل می شود؟
در  کرده اند.  بررسی  کتابخانه ها  در  را  مستندسازی  فرایند  اندکی  پژوهش های 
جنبه های  از  را  مستندسازی  فرایند  که  است  شده  مرور  مطالعاتی  حاضر،  پژوهش 
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مختلفی مانند مشکالت آن و اهمیت کنترل مستند بررسی کرده اند. کولچاك1 )1999( 
ارزشیابی  به منظور  آرکانزانس«2  »دانشگاه  کتابخانه های  در  در سال 1996  مطالعه ای 
مستند برای فهرست نویسی تک نگاشت ها انجام داد و نتیجه گرفت با توجه به لزوم 
کنترل مستند برای ارجاعات و یادداشت ها و نیز تعداد زیاد خطاها، واحد نگهداری 
کار  و  کند  بررسی  کتابخانه  در  را  موجود  سرعنوان های  همچنان  داده ها،  پایگاه 

مستندسازی را انجام دهد.
تیلت3 )2004( در مقاله ای با عنوان کنترل مستند و وضعیت هنر و چشم اندازهای 
جدید آورده است که کنترل مستند برای برخورداری از اهداف فهرست نویسی که 
کاربران را قادر به یافتن آثار نویسنده و تلفیق تمامی آثار فرد کند، ضروری و الزم 
است. وی همچنین تدریس کنترل مستندات را در مدارس کتابداری ضروری و یکی 

از نیازهای اصلی این رشته می داند.
فهرست  در  اسامی  بررسی شیوه های ضبط  با  پژوهشی  در  نیز   )1384( حاتمی 
مستندات  فهرست  در  موجود  خطاهای  تعداد  داد  نشان  مؤلفان  و  مشاهیر  مستند 
و  منابع  که  است  کرده  اذعان  همچنین  او  می رود.  انتظار  که  است  چیزی  از  کمتر 
لوازم مستندسازی روزآمد و کامل نیست و این یکی از دالیلی است که اطالعات 
تعدادی از شناسه ها )اسامی( کامل نیست. به اعتقاد وی برای یکدستی مستندسازی، 
در  ناهماهنگی  فردی سبب  و تصمیم گیری های  است  کار گروهی الزم  و  مشورت 

روند مستندسازی می شود. 
قربانی و باب الحوائجی )1395( در مقاله ای با بررسی چالش های تحلیل موضوعی 
شخصی  ویژگی های  و  توانایی ها  مستندسازی دریافتند  متخصصان  ازنظر  کتاب 
کارشناسان تحلیل موضوعی اهمیت زیادی دارد. رعایت قواعد و اصول مهمی چون 
و صاحب نظران  پدیدآوران  با  مشاوره  تحلیل،  و  بررسی  در  کافی  وقت  اختصاص 
آگاه به موضوع کتاب، مراجعه به منبع اصلی اثر، و... باید همواره مد نظر تحلیل گر 
در  همکاران  تعامل  کار،  محل  فیزیکی  شرایط  کاری،  فشار  گیرد.  قرار  موضوعی 
تصمیم گیری های موضوعی، و مدیریت بهینه دورکاری نیز تأثیر درخور توجهی در 
تحلیل موضوعی دارد. متخصصان بر بازآموزی و افزایش توانایی های کارشناسان در 
کنار بهبود شرایط کاری و نظارت دقیق بر فرایند فهرست نویسی و مستندسازی تأکید 
داشته اند. ویژگی ها و قابلیت های شخصی کارشناسان، مدیریت گروه های مستندسازی 
و فهرست نویسی، شرایط کاری، و مدون سازی قواعد و اصول تحلیل موضوع منابع 
فرایند تحلیل موضوعی دارد و سبب تضمین  بر کیفیت  به سزایی  تأثیر  در دسترس 

1. Kulczak
2. University of Arkansas
3. Tillet
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اعتبار و صحت کتابشناسی ملی و بانک مستند سرعنوان های موضوعی می شود.
بررسی پیشینه های موجود نشان می دهد صحت داده های مستند در فهرست نویسی 
اهمیت ویژه ای دارد و برای افزایش دستیابی به فهرست کتابخانه منبع مهمی به شمار 
که  شده اند  بررسی  پیشینه ها  در  نیز  مستندسازی  فرایند  مسائل  و  چالش ها  می رود. 
مستندسازی  برای  موضوعی  تحلیل  همچنین  و  نام  مستند  کنترل  در  می دهد  نشان 
قابلیت های  و  ویژگی ها  مدیریتی،  مسائل  گروهی،  تصمیم گیری های  موضوعات، 
شخصی و شرایط کاری مستندسازان تأثیرگذار است. پژوهش های بررسی شده به جز 
پژوهش قربانی و باب الحواجی )1395( که با رویکرد کیفی انجام شده است، بیشتر 
ناظر بر روش های مروری یا پیمایشی هستند. به نظر می رسد در بررسی فرایندهای 
تخصصی استفاده از روش های کیفی که به طور عمیق تری سعی در استخراج و تحلیل 

اطالعات دارند می تواند مفید باشد. 
درمجموع، می توان گفت که بحث و پژوهش در حیطه مستندسازی و جستجوی 
راهکارهای بهبود آن همچنان ضروری است و پژوهش حاضر نیز به همین منظور و در 
همین راستا انجام شده است و از این نظر اهمیت و ضرورت دارد که سیاست گذاران 
نتایج  این  زیرا  کنند؛  استفاده  آن  یافته های  از  بتوانند  مستندسازی  حوزه  مدیران  و 

بازتاب دیدگاه ها و نظرات متخصصان همین حوزه است. 

روش شناسی 
این پژوهش با رویکرد کیفی و روش »نظریه ای بنیادی«1 به منظور استخراج الگوی 
تحلیلی و جامع از مسائل و چالش های مؤثر در فرایند مستندسازی به عنوان بخشی 
کیفی  »رویکردهای  است.  شده  انجام  ملی  کتابخانه  در  منابع  سازماندهی  از  مهم 
پژوهش، رویدادها را از دیدگاه کسانی مشاهده می کنند که درگیر این وقایع هستند. 
این روش ها سعی دارند که چرایی رفتارهای آدمی را درك کنند و در حل مسائل 
پژوهش، رویکرد طبیعی تری را اتخاذ می کنند« )پاول، 1385، ص 3(. در این پژوهش 
برای انتخاب مصاحبه شوندگان از روش نمونه گیری هدفمند پشت سرهمی استفاده 
شد به این معنی که مصاحبه ها و ارسال و دریافت پاسخ ها تا زمانی ادامه داشت که 
این روش،  براساس  یعنی  نشد.  اطالعات جدیدی کسب  و  تکراری شد  اطالعات 
و  متخصصان  از  نفر   13 بنابراین،  بود.  مصاحبه ها  اتمام  اساسی  عامل  داده ها  اشباع 
تجربه  و  اول  اطالعات دست  که  انتخاب شدند  مستندسازی  از حوزه  کارشناسانی 
باز  مصاحبه های  انجام  داشتند.  حوزه  این  در  خاصی  دیدگاه های  و  نظر  مد  Grounded theory .1پدیده 
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و نیمه ساختاریافته و گردآوری اطالعات تا مرحله اشباع، کدگذاری باز، کدگذاری 
محوری، و کدگذاری انتخابی داده ها ادامه داشت. »در کدگذاری باز، پژوهشگر تالش 
در  ابتدا  در  بی آنکه  کند،  شناسایی  داده ها  درون  را  ممکن  مفاهیم  بیشترین  می کند 
جستجوی روابط میان آنها باشد. در مرحله بعد که به کدگذاری محوری معروف است 
پژوهشگر با مقایسه مفاهیم کشف شده مقوله هایی را می سازد که مفاهیم مشترك را 
دربرمی گیرند. در کدگذاری انتخابی نیز پژوهشگر می تواند مقوله مرکزی را شناسایی 
بیابد. به این ترتیب در مراحل آغازین کدگذاری،  کند و مؤلفه های مرتبط با آن را 
داده های گردآوری شده به اجزای کوچک تر خرد می شوند و در مراحل بعدی اجزای 
خردشده با ترتیبی تازه کنار یکدیگر قرار خواهند گرفت. ترتیبی که می تواند تصویری 
تازه از داده های گردآمده را ترسیم کند. تصویری که پاسخ گوی پرسش های پژوهش 
است« )منصوریان، 1391، ص 72(. پس از مقوله بندی داده ها، با استفاده از الگوی 
نظریه ای بنیادی مسائل و مشکالت مستندسازی، تحلیل و نظریه بنیادی مرتبط ارائه 

شده است.

یافته ها
کدگذاری باز و محوری

در مرحله کدگذاری باز35  مفهوم که بارمعنایی داشتند از پاسخ های مصاحبه شوندگان، 
کدگذاری  مرحله  در  مرتبط  مفاهیم  دسته بندی  با  شد. سپس  استخراج  و  شناسایی 
محوری، شش مقوله استخراج شد که یکی از آنها مقوله مرکزی و پنج مقوله بعدی 
در قالب شرایط عّلی، شرایط زمینه ای، مداخله گرها، راهبردها، و پیامدها قرار گرفتند. 
پس از رمزگذاری مفاهیم، 34 مفهوم شناسایی شده در شش مقوله اصلی مطابق جدول 

1 طبقه بندی شدند.

جدول 1. کدگذاری باز و کدگذاری محوری
رشایط زمینه ای

کدگذاری محوری: استانداردها

کدگذاری باز: مفاهیم استخراج شده

کمبود منابع مرجع1

پراکندگی منابع مرجع2

تطابق نداشنت با استانداردهای نوین3
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رشایط علّی

کدگذاری محوری: نیروی انسانی 

کدگذاری باز: مفاهیم استخراج شده

 کمبود نیروی انسانی1

کمبود نیروی متخصص2

فرسودگی نیروی انسانی3

انگیزه کم نیروی انسانی4

نیروی انسانی غیرمتخصص5

مداخله گرها

کدگذاری محوری: هامهنگی ها 

کدگذاری باز: مفاهیم استخراج شده

ارائه ندادن اطالعات دقیق توسط نارشان1

هامهنگی نکردن با سایر ادارات و ارگان ها2

هامهنگی نکردن با نارشان3

مقوله مرکزی

کدگذاری محوری: مدیریت 

کدگذاری باز: مفاهیم استخراج شده

اولویت بندی فعالیت ها1

آرامش در فضای کار2

رشایط حاکم بر فضای کار3

اعتامد میان مدیریت و کارکنان4

گردش نیروی انسانی5

راهربدها

کدگذاری محوری: آموزش 

کدگذاری باز: مفاهیم استخراج شده

نیاز به دوره های آموزشی1

تدوین دستورعمل 2

توجه به روش های علمی3

پیامدها

کدگذاری محوری: بهبود فرایندها 

کدگذاری باز: مفاهیم استخراج شده

تعریف فرایند کار8بهره وری زمان1

ایجاد یکدستی در تصمیامت9رفع مشکالت جستجو و بازیابی2

پردازش دسته ای10 پرهیز از تصمیم گیری های غیرتخصصی3

رفع کاستی های فهرست نویسی11مدیریت حجم زیاد ورودی4

یکپارچگی بانک های اطالعاتی12حذف نظام سنتی و برگه ای5

توجه به کمیت14توجه به رسعت6

توجه به کیفیت15جلوگیری از ایجاد رکوردهای تکراری7
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مطابق جدول 1، در این پژوهش براساس تحلیل و کدگذاری پاسخ های دریافتی، 
مفاهیم  شامل  که  شد  شناسایی  مرکزی  مقوله  به عنوان  مستندسازی  فرایند  مدیریت 
اولویت بندی فعالیت ها، آرامش در فضای کار، شرایط حاکم بر فضای کار، اعتماد میان 
مدیریت و کارکنان، و گردش نیروی انسانی است. شرایط زمینه ای در رویکرد نظریه 
بافتار آن عمل می کند. در این پژوهش  بنیادی، شرایطی است که مقوله مرکزی در 
پراکندگی  و  کمبود  مفاهیم  از  که  شد  شناسایی  زمینه ای  شرایط  مقوله  استانداردها 
استانداردهای نوین تشکیل شده است. شرایط عّلی  با  منابع مرجع و تطابق نداشتن 
با مقوله مرکزی رابطه  این مقوله  میان  بر مقوله مرکزی است و  از عوامل مؤثر  نیز 
علت و معلولی برقرار است که در اینجا نیروی انسانی مهم ترین مقوله عّلی شناسایی 
کم  انگیزه  و  فرسودگی  متخصص،  و  انسانی  نیروی  کمبود  مفاهیم  شامل  که  شد 
است. همچنین بحث  غیرمتخصص  انسانی  نیروی  و وجود  موجود،  انسانی  نیروی 
تأثیرگذار  مرکزی  مقوله  بر  غیرمستقیم  به طور  که  مداخله گر  به عنوان  هماهنگی ها، 
توسط  اطالعات  دقیق  ارائه ندادن  شامل  که  شدند  شناسایی  تحلیل  این  در  هستند 
ناشر، هماهنگی نکردن با سایر ادارات و ارگان ها، و هماهنگی نکردن با ناشران است. 
مداخله گرها  زمینه ای،  شرایط  و  مرکزی  مقوله  شناسایی  از  پس  تحلیل  فرایند  در 
که  استخراج شد  پاسخ ها  از  مرکزی  مقوله  بهبود  برای  راهبردهایی  عّلی،  و شرایط 
آموزش اصلی ترین راهبرد شناسایی شد که شامل نیاز به دوره های آموزشی، تدوین 
از  حاصل  پیامدهای  درنهایت،  است.  علمی  روش های  به  توجه  و  دستورعمل ها، 
راهبردها در این پژوهش بهبود فرایندها شناسایی شده است که شامل بهره وری زمان، 
رفع مشکالت جستجو و بازیابی، پرهیز از تصمیمات غیرتخصصی، تعریف فرایند 

کار، ایجاد یکدستی در تصمیمات، و پردازش دسته ای است.

کدگذاری انتخابی
کدگذاری انتخابی، فرایند یکپارچه سازی و بهبود مقوله هاست )استراوس و کوربین1، 
1998، نقل در قربانی، باب الحوائجی، 1395(. در این مرحله با تشریح روابط میان 
مقوله های حاصل از کدگذاری، سعی شده است تا به شکل روایت گونه نحوه تأثیر و 
تأثر مقوله ها از همدیگر ترسیم شود. مقوله های رمزگذاری شده در شش مقوله اصلی 

دسته بندی شده است. روابط مقوله ها در شکل 1 ارائه شده است. 

1. Strauss & Corbin
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شکل 1. کدگذاری انتخابی مقوله های اصلی

با استفاده از الگوی شکل 1 می توان نظریه بنیادی به دست آمده را که تشریح روابط 
میان مقوله هاست را به شرح ذیل بیان کرد:

فرایند  در  مدیریت  شد.  شناخته  مرکزی  مقوله  مدیریت  مفهوم  پژوهش  این  در 
مستندسازی هسته اصلی فعالیت اصلی این گروه است که می تواند با تصمیمات خود 
در بهبود فرایند مستندسازی مؤثر و تعیین کننده باشد. شرایط زمینه ای مرتبط با مقوله 
مرکزی در مقوله اصلی استانداردها می گنجد. از آنجایی که در فرایند مستندسازی استفاده 
از انواع منابع مرجع و استاندارد برای یکدستی و صحت کار بسیار اهمیت دارد در تحلیل 
پاسخ های دریافتی نقش استانداردها به عنوان زمینه ای که مقوله مدیریت فرایند مستندسازی 
در بافتار آن فعالیت می کند مهم و اثرگذار شناسایی شد. براساس نظرات متخصصان گروه 
مستندسازی، نیروی انسانی به عنوان شرط عّلی بر مدیریت فرایند مدیریت به عنوان مقوله 
اصلی اثرگذار است. در تحلیل پاسخ های دریافتی، نیروی انسانی به  شکل عّلی بر مدیریت 
اثرگذار شناسایی شد به این معنی که هرگونه سیاست گذاری و تعامل مدیریت با نیروی 
انسانی و ویژگی های نیروی انسانی بر مدیریت فرایند تأثیر مستقیم دارد. در کنار اینها، 
آموزش به عنوان عامل راهبردی در تحقق مدیریت بهینه فرایند مستندسازی شناسایی شده 
است که نشانگر حساسیت و اهمیت علمی و تخصصی فرایند مستندسازی است و نشان  
می دهد مستندسازان به آموزش مداوم به  شکل رسمی و خودآموزی و نیز سایر روش های 
آموزشی نیاز دارند. پیاده سازی راهبرد استخراج شده که شامل آموزش است به پیامد بهبود 
فرایندها در مستندسازی منجر می شود که مدیریت می تواند به آن توجه کند. بدیهی است 
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مدیران هر سازمانی به بهبود فرایندها توجه می کنند و همواره به دنبال راهکارهای بهبود 
فرایندهای خود هستند تا درنهایت به افزایش بهره وری و رضایت کاربران منجر شود. 

نتیجه گیری
در این پژوهش با روش کیفی، چالش های بخش مستندسازی کتابخانه ملی از دیدگاه 
کارشناسان و متخصصان این بخش آسیب شناسی شد. یافته های حاصل از این پژوهش 
انسانی، مدیریت،  نیروی  این مطلب است که فرایند کار،  بیانگر  از دید متخصصان 

آموزش، هماهنگی، و استانداردها، آسیب ها و مشکالت متعددی دارند.
در فرایند کار ویژگی هایی مانند زمان، حجم زیاد ورودی، رکوردهای تکراری، 
توجه به کمیت، تصمیم گیری های غیرتخصصی، کاستی های فهرست نویسی، نظام های 
سنتی و برگه ای، یکدست نبودن در تصمیم گیری، کم توجهی به کیفیت، و یکپارچه نبودن 
بانک های اطالعاتی نقش مهمی را ایفا می کنند. تیلت )2004( نیز در پژوهش خود 
حفظ یکدستی در پیشینه های کتاب شناختی را در مستندسازی ضروری دانسته است. 
در مقوله نیروی انسانی که بیشترین مشکالت را دارد و کارشناسان و متخصصان 
این بخش، همگی به آن اذعان داشته اند کمبود نیروی انسانی و متخصص، فرسودگی 

نیروی انسانی، و انگیزه کم کارکنان این بخش است.
کمبود منابع مرجع، پراکندگی منابع مرجع، تطابق نداشتن با استانداردهای نوین از 

مشکالت مربوط به مقوله استانداردها شناخته شد. 
در مقوله آموزش، نیاز به دوره های آموزشی، نبود دستورعمل مدون، و بی  توجهی 
به روش های علمی از مسائل مربوط به این بخش است که متخصصان به آن توجه 
کرده اند. در مقوله هماهنگی یا ارتباط بخش مستند با سایر گروه ها و سازمان ها، ارائه ندادن 
اطالعات دقیق توسط ناشران، همکاری نکردن سایر ادارات و سازمان ها با بخش مستند، 
و ناهماهنگی ناشران با بخش مستندسازی ازجمله گزینه هایی است که به آن توجه شده 
است. از دیگر عوامل مهم و تاثیرگذار در این بخش مدیریت است. استفاده از مدیریت 
غیرمتخصص، بی توجهی به گردش کار میان نیروی انسانی، شرایط فیزیکی محل کار، 
نبود صمیمیت و تعامل میان همکاران در تصمیم گیری ها، و فشار کاری و استرس های 
ناشی از آن از سوی مدیریت ازجمله مشکالت مربوط به این بخش در مقوله مدیریت 
این  در  گردآوری شده  داده های  از  استخراج شده  زمینه ای  نظریه  به  توجه  با  است. 
پژوهش، مدیریت در افزایش کیفیت و بهبود کار نقش مهمی را ایفا می کند. فعالیت هایی 
کار، تصمیم گیری جمعی، یکدستی در  فرایند  بازآموزی  و  آموزش های مستمر  نظیر 



113
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | دوره 30 ، شامره 1 )بهار  1398( 

مستندسازی در کتابخانه ملی ایران:
تحلیل کیفی فرایند با رویکرد 

نظریه پردازی بنیادی

تصمیمات، اطالع رسانی تصمیمات، مدون سازی تصمیمات، برقراری تناسب میان تعداد 
نیروی انسانی و حجم کار، اسکن منابع الزم برای مستندسازان و در دسترس قراردادن 
آنها به شکل الکترونیکی، کاهش میزان کمیت کار و توجه به کیفیت، جذب نیروهای 
متخصص و کارآمد، ایجاد انگیزه به شکل  های مختلف در کارمندان، ایجاد فضای مناسب 
کاری، و تهیه بروشور برای ناشران و سازمان ها به منظور آشنایی با بخش مستندسازی 
و درخواست برای همکاری با این بخش، ازجمله اقداماتی است که متخصصان بر آن 

تأکید داشتند که می تواند بر افزایش کیفیت در بخش مستندسازی اثرگذار باشد.

مآخذ
 .)3 )ویرایش  ایران  دولتی  موسسات  و  نهادها، سازمان ها  اسامی  مستند  فهرست   .)1387( مهوش  بهنام، 

تهران: پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمی ایران.

پاول، رونالد آر. )1385(. روش های اساسی پژوهش برای کتابداران )ویراست 2( )مترجم نجال حریری(. 
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1738-1740(. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران.
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خسروی،  عبدالرسول؛ حاجی زین العابدینی، محسن )1389(. ضرورت مستندسازی موضوعی پایگاه های 

زین العابدینی،  حاجی  محسن  و  علیمحمدی  داریوش  در  وب.  روی  بر  موجود  فارسی  اطالعاتی 

سازماندهی اطالعات :رویکردها و راهکارهای نوین: مجموعه مقاالت اولین همایش ساالنه انجمن 
کتابداری و اطالع رسانی ایران 16 و 17 اسفند 1385، )ص 365 - 382 (. تهران: کتابدار.

رضایی شریف آبادی، سعید؛ خسروی، عبدالرسول؛ حاجی زین العابدینی، محسن )1386( امکان سنجی مهار 

مستندات موضوعی پزشکی در پایگاه های اطالعاتی فارسی موجود بر روی وب. مطالعات تربیتی و 
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