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چڪيده
هدف :مرور نظريهها و مطالعات نظری در حوزه ردهبندی منابع کتابخانهای و سﺮﻴ
تاريخی آنها بهمنظور شناسايی رهيافتها و تحوﻻت حوزه ردهبندی.
روش /رويکرد پژوهش :بهصورت کتابخانهای و با استفاده از تحليل متون و
نظريههای ردهبندی انجام شده است.
يافتهها :نظريههای عمدهای که در طراحی نظامهای ردهبندی منابع کتابخانهای
مطرح شدهاند عبارتاند از نظريه پشتوانه انتشاراتی ،نظريه اجﺎﻤع و توافق آموزشی و
علمی ،نظريه ردهبندی پديدهمحور دانش ،نظريه سطوح يکپارچه ،نظريه نظم تکاملی،
ردهبندی مقولهای اطﻼعات ،و ردهبندی دودويی .يافتهها نشان داد كه رويکردهای
جاری در سازماندهی ،از ردهبندیهای ايستای جهان ثابت دانش به ردهبندی جهان
پويای مفاهيم و از رويکرد قياسی به رويکردی استقرايی تغيﺮﻴ يافته است.
نتيجهگﺮﻴی :نظريهها با توجه به مقتضيات زمان و در پاسخ به معضﻼت نظامهای
ردهبندی دانش بﴩی شكل گرفتهاند ،سﺮﻴ تحول اين نظريهها نه كامﻼً انباشتی و
نه كامﻼً خطی است .هريك از ردهبندیها نيز در سﺮﻴ تكاملی خود متأثر از ديگر
طرحها بودهاند.

ڪليدواژهها

نظريه پشتوانه انتشاراتی ،نظريه اجﺎﻤع و توافق آموزشی و علمی ،نظريه ردهبندی پديدهمحور دانش ،نظريه
سطوح يکپارچه ،نظريه نظم تکاملی ،ردهبندی مقولهای اطﻼعات ،ردهبندی دودويی ،ردهبندی منابع كتابخانهای
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