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Purpose: Over the six decades since LIS education began in Iran, 
considerable number of theses have been defended with the National 
Library and Archives of Iran (NLAI) being the subject of them entirely or 
partly. This paper aims to inform the authorities of the NLAI as well as the 
LIS academics and students of this record. 
Methodology: Relevant titles were identified by examining numerous 
bibliographic databases. Titles, abstracts, and sometimes the content of the 
theses were closely studied to determine their subjects, then checked with 
subject authority lists to put them in subject groups.  
Findings: 409 theses were identified in four main areas, i.e. organizational 
management, organization of information, services and information 
dissemination, and collection management. More than half of the theses 
belonged to state public universities. NLAI academic staff supervised or 
co-supervised 28٪ of the theses. Around 52% titles were surveys, and 
around 32% used questionnaires for gathering data. The Department of 
Processing Department and the Research and Education more than other 
parts of the NLAI were the subjects of the theses.  
Conclusion: Topics related to organizational management have attracted 
the interests of students the most. Few theses have addressed the chronic 
problems of the national collection and archives. Use and user studies are 
almost absent. A comparison between the works done by the NLAI staff 
and universities, as well as a study that examines the extent to which NLAI 
departments have employed the findings of the theses is suggested. 
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و كتابخانه ملي ايران در پايان ها نامه سازمان اسناد

2سمانه نوذر|1سودابه نوذري

پایانهدف: بهاینامهشناساندن مرتبط فارسی ایران.اتحصیلی ملی کتابخانه و اسناد سازمان
ملینامهپایانشناسی:روش كتابخانه و اسناد سازمان به آنها از بخشی یا متامی که هایی
میایران وشودمربوط چکیده مطالعه با شد. شناسایی کتابشناختی، منابع در جستجو با

دسته با یافت. اختصاص یک هر به توصیفگرهایی آنها، کامل منت نیاز صورت بندیدر
موضوع پایانتوصیفگرها فرعی و اصلی شد.نامههای شناسایی ها

دهههایافته اواخر از دهه۱۳۴۰: اواخر پایان۴۰۹دادتع۱۳۹۰تا چهارعنوان در نامه
به (دسته سازمانی مدیریت (۳۲ترتیب: اطالعات سازماندهی اشاعه%۳۰)، و خدمات ،(%

)۲۲) مجموعه مدیریت و در%۵/۱۵)، آنها از نیمی از بیش است. شده تدوین (%
رایجدانشگاه است. شده تولید پیامیشی روش به نیمی از بیش و دولتی ابزارهای ترین

داده (گردآوری در۳۲ها سازمان علمی هیئت اعضای است؛ بوده پرسشنامه آنها%۲۸) %
داشته مشاور یا راهنام سازماندهی.اندنقش و پردازش ازبخش بیشرت پژوهش بخش و

بخش پایانسایر موضوع بودهنامهها اند.ها
فراسازگیری:نتیجه تأثیر با پراهمیتی فعالیت اطالعات نتایجسازماندهی از و است آنهامانی

کتابخانه کشورهمه میهای واستفاده آموزشکنند تنوعبر اما دارد. تأثیر دانشگاهی
شامرهایموضوع افزایش سبب سازمانی مدیریت به درپایانمربوط عرصه این در نامه

اندک از است. شده اطالعات سازماندهی با پایانمقایسه بودن بههاینامهشامر مربوط
منت به هم آن از نیمی (که مجموعه نسخهمدیریت نبایدپژوهی دارد) تعلق خطی های

به کوتاهی این گذشت. باآسان مجموعه بررسی زمینه در کمبودهایویژه با توجه
مجموعهشناخته در ملیشده کتابخانه است.های محسوس انجامبیشرت به نیاز
اسدورههایپژوهش درباره پایانتفادهای کیفیت مقایسه دارد. رضورت هاینامهکننده

با سازمان غیرهاینامهپایانکارکنان استادان و بهرهسازمانیدانشجویان برداریو
پایانبخش همه از سازمان موضوعنامههای بررسیهایها استهایشایسته .بعدی

20/12/98پذيرش:29/09/98دريافت:

و دانش.1 شناسـي سـازمان استاديار علم اطالعات
(نويسنده مسئول)و كتابخانه ملي ايراناسناد 

Nozari.sudabeh@gmail.com 
و.2 دانشــــجوي دكتــــراي علــــم اطالعــــات

شناسي دانشـگاه خـوارزمي؛ ريـيس گـروه دانش
و تحـول اداري كنترل كيفيت، اصالح روش هـا
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٦٨
اطالعات سازماندهی و ڪتابداری ملی مطالعات دورهفصلنامه شامره۳۱| )۱۳۹۹(تابستان۲،

 مقدمه

در دانشگاه تهران موضوع 1346داري در سال كتابخانه ملي در پي تأسيس رشته كتاب
نامه بوده است. تاكنون تنها يك پژوهش، جدي از جمله در قالب پايان هاي پژوهش
) و نيز منابع 1392بابايي با موضوع نامه پايان66)، به تحليل پيشنهادهاي پژوهشي

(از اين پس: سازمان) و كتابخانه ملي ايران ا سازمان اسناد ست. اما شمار پرداخته
پيمايشي هاي ها چند برابر آن است كه او بررسي كرده است. مقاله حاضر يافته نامه پايان

بهكه هايي را دربرگرفته است نامه پايان كند كه همهمي را گزارش تمام يا بخشي از آنها
به اين گزارش را مديران ارشد هاي شود. يافتهمي سازمان مربوط  پژوهش ويژه بخشو

بهمي سازمان كار گيرند. اين گزارش به مديران مياني توانند در سياستگذاري پژوهشي
و نتايج اين پايان كند به يافته نيز كمك مي سازمان به نامه ها ها براي اصالح امور مربوط

و دانشجويان نيزئبخش خود توجه كنند؛ اعضاي هي و كارشناسان سازمان ت علمي
و تدوين اثر خود بهره ببرند. هاي از يافته توانند مي  آن براي انتخاب موضوع

 شناسي روش

هاي كتابخانه ملي، سازمان اسناد كليدواژه مرتبط با سازمان، هاي نامه پايان براي شناسايي
در ملي، آرشيو؛ سازماندهي اطالعات، نسخه  هاي خطي، فصلنامه كتاب، گنجينه اسناد را

(صديق بهزادي، يك كتابشنا و در پايگاه1)، در فهرست آنالين سازمان1379سي ،
و نامه هاي برگرفته از پايان مقاله هاي عالوه، عنوان جستجو كرديم. به2ايرانداك ها
و پايان پاياني مقاله هاي ارجاع هايي را هم كه شناسايي كرده بوديم، براي نامه ها
 كرديم. بيشتر مرور هاي نامه پايان يافتن 

و در صورت نامه براي تشخيص موضوع پايان ها نخست عنوان، چكيده، كليدواژه
با نامه متن پايان ابهام، و اصطالح/هايي به آن تخصيص داديم. سپس را مطالعه كرديم

و زبانه فرهنگي فارسي انگليسي اصطالحنامه سهمراجعه به  (خسروي، تركاشوند
و ليستا)؛ 1379، زاديبه(صديق ليزا)؛1392 قديمي، ليپورع(شرفي، نورمحمدي

و پايگاه آنالين 1393حافظي،  ،(3JITA،يافتيم توصيفگرهاي معادل آن اصطالحات را
و موضوع فرعي (واحد) دستهو در سه سطح موضوع اصلي، موضوع فرعي، بندي تر

و نامه طور مثال پايان كرديم. به خدمات وع فرعي سازمان بود موض بگاهاي كه درباره
و اشاعهو آن نيز زير موضوع اصلي الكترونيكي  قرار داديم. خدمات

1. http://opac.nlai.ir/opac-
prod/index.jsp 

2. https://ganj-beta.irandoc.ac.ir 
3. https://old.datahub.io/ 

dataset/jita 
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٦٩
اطالعات سازماندهی و ڪتابداری ملی مطالعات دورهفصلنامه شامره۳۱| )۱۳۹۹(تابستان۲،

ها يافته

) نامه عنوان پايان 409تعداد 1398) تا شهريور 1346از آغاز تأسيس رشته كتابداري
و جدول  (نمودار  آغاز70). رشد آنها از ميانه دهه1مرتبط با سازمان را شناسايي كرديم

ا و در هفت ساله نخست دهه شده ( 1390ست از65عنوان؛ 267به بيشترين تعداد %
ممكن است به خاطر 1397و 1396هاي كل) رسيده است. كاهش شمار آنها در سال

(حدود 380ها باشد. نشدن در پايگاه گزارش نامه كارشناسي %) از آنها پايان93عنوان
(جدول ارشد است. يكي نيز براي دوره كارشناسي نوشت ). بيش از نيمي2ه شده است

و بقيه محصول دانشگاه آزاد اسالمي از آنها در دانشگاه (جدول هاي دولتي ).3است
و جدول نامه پايان4جدول را5ها را برحسب رشته دانشگاهي سهم اعضاي سازمان

و مشاور نشان  دهد.مي به عنوان دانشجو، استاد راهنما

 ها از آغاز تاكنون نامه پايان. تدوين1نمودار

از . سال1جدول  نامه پايان10هاي داراي بيش

جمع۱۳۹۴۱۳۹۰۱۳۹۱۱۳۹۳۱۳۹۲۱۳۹۵۱۳۸۹۱۳۸۸۱۳۹۶۱۳۹۷۱۳۸۵۱۳۷۴سال

۴۸۳۹۳۸۳۸۳۵۳۲۳۱۲۶۲۲۱۴۱۲۱۱۴۰۹تعداد

۱۲۱۰۹۹۹۸۸۶۵۳۳۳۱۰۰درصد

ایرانسازمان ملی کتابخانه و اسناد
پایان هانامهدر



٧٠
اطالعات سازماندهی و ڪتابداری ملی مطالعات دورهفصلنامه شامره۳۱| )۱۳۹۹(تابستان۲،

 . مقطع تحصيلي دانشجويان2جدول

درصدتعدادمقطع

ارشد ۳۸۰۹۳کارشناسی

۲۸۷دکرتی

ـ۱کارشناسی
سهم)(به بودن ناچیز سبب

۴۰۹۱۰۰جمع

 هاي محل تحصيل ها براساس دانشگاه نامه . توزيع پايان3جدول

درصدتعداددانشگاه

۵۲۱۳تهران

۳۹۱۰الزهرا

نور ۲۳۶پیام

اهواز چمران ۱۹۵شهید

مشه ۱۶۴دفردوسی

طباطبایی ۱۴۳عالمه

۱۲۳شهیدبهشتیوسازمان

رضا امام شیراز، ایران، اصفهان، مدرس، تربیت ۱تا۴۲تا۹قم،
علوم پژوهشگاه بیرجند، خوارزمی، صنعت، و علم بهشتی، شهید

تاجیکستان تربیز، سمنان، تهران، پزشکی علوم ـ۱تا۲انسانی،
سهم)(به بودن ناچیز سبب

شاملآ تهران ۸۷۲۱زاد

علوم تحقیقاتآزاد ۵۰۱۲و

همدان ۲۱۵آزاد

مرکز تهران ۱۰۲آزاد
رودهن، جنوب، تهران تنکابن، کرمان، فیروزکوه، خمین، (اهواز، آزاد

نراق) گرمسار، قزوین، ـ۱تا۲زاهدان،
سهم)(به بودن ناچیز سبب

ـ۲نامشخص
سهم)(به بودن ناچیز سبب

۴۰۹۱۰۰جمع

نوذری نوذر|سودابه سامنه



٧١
اطالعات سازماندهی و ڪتابداری ملی مطالعات دورهفصلنامه شامره۳۱| )۱۳۹۹(تابستان۲،

 ها برحسب رشته دانشگاهي نامه . پايان4جدول

درصدتعدادرشته
اطالع و ۳۵۱۸۶رسانیکتابداری

اسنادی ۱۳۳آرشیوی/
۱۳۳مدیریتی

۱۰۲هرن
۹۲ادبیات

برنامهزبان فناوری، ارتباطات، علوم آموزشی،شناسی، ریزی
نسخهبرنامه فرهنگی، روانریزی ۱تا۳بینشناسیشناسی،

ـ
ناچیز(به سبب

سهم) بودن
۴۰۹۱۰۰جمع

و غير سازماني نامه . نقش پديدآورندگان پايان5جدول  ها به تفكيك سازماني

درصدتعدادپدیدآورندگان

دانشجو
۱۴۵۳۵سازمانی

سازمانی ۲۶۴۶۵غیر
۴۰۹۱۰۰جمع

راهنام استاد
۱۲۲۳۰سازمانی

۲۸۱۷۰سازمانیغیر
۴۰۳۱۰۰جمع

مشاور استاد
۸۹۲۶سازمانی

۲۴۷۷۴سازمانیغیر
۳۳۶۱۰۰جمع

سازمانی ۲۱۱۲۸استادان
غیر ۵۲۸۷۱سازمانیاستادان

۸۱نامشخص
۷۴۷۱۰۰جمع

و ابزارهاي گردآوري داده را نشان هاي روش7و6هاي جدول دهندمي پژوهش
ا نامه(در برخي از پايان بهها بيش و يا ابزار  كه انتظار كار رفته است). چنانز يك روش

هايي بوده است كه از پرسشنامه براي ها پيمايش نامه رود بيش از نيمي از پايان مي
به اند. سهم ديگر انواع روش ها استفاده كرده وري دادهآگرد و رويكردها جز مطالعات ها

ایران ملی کتابخانه و اسناد سازمان
پایان هانامهدر



٧٢
اطالعات سازماندهی و ڪتابداری ملی مطالعات دورهفصلنامه شامره۳۱| )۱۳۹۹(تابستان۲،

ها روش خود را در چكيده بيان نامهناي ناچيز است. شماري از پايا تطبيقي/مقايسه
و تنها با مطالعه متن يا مقاله برگرفته از آنها توانستيم روش آنها را تشخيص  نكرده بودند

از نامه پايان18دهيم. با اين حال تعيين روش  ممكن نشد زيرا به متن يا به مقاله برگرفته
 آنها دست نيافتيم. 

 فتهرركا به هاي پژوهش . روش6جدول
درصدتعدادهاروش

۲۲۹۵۲پیامیش
تطبیقی ۶۱۱۴مطالعه

محتوا ۳۱۷تحلیل
۳۱۷پژوهینسخه

کتابخانه ۳۱۷ایمطالعه
تاریخی ۱۲۳مطالعه

۹۲سنجیعلم
۵۱تجربی
۴۱ارزیابانه

موردی، مطالعه عملیات، در تحقیق سندپژوهی،
زمینه نظریه سیستم، ـ۱ات۳بینایطراحی

سهم)(به بودن ناچیز سبب
۱۸۴نامشخص

۴۴۲۱۰۰جمع

ها . ابزارهاي گردآوري داده7جدول
درصدتعدادابزار

۱۵۹۳۵پرسشنامه
وارسی ۸۷۱۹سیاهه

۳۶۸مصاحبه
۲۱۵مشاهده

ابزار ۱۴۶۳۳بدون
۴۴۹۱۰۰جمع

ها را نشانمهنا هاي موضوعي پايان گرايش1و نمودار13تا8هاي جدول
(به مي نامه بيش از يك موضوع داشتند در اينجا جمع سبب آنكه هر پايان دهند

 است). 414هاي نامه پايان
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٧٣
اطالعات سازماندهی و ڪتابداری ملی مطالعات دورهفصلنامه شامره۳۱| )۱۳۹۹(تابستان۲،

و فرعي پايان . موضوع8جدول ها نامه هاي اصلي
اصلی فرعیموضوع درصدتعدادواحدموضوع

سازمانی ۵۲۶۱۳۳۳۲مدیریت
اطالعات ۵۳۳۱۲۶۳۰سازماندهی

اشاعهخ و ۳۱۹۹۱۲۲دمات
مجموعه ۳۲۲۶۴۱۵مدیریت

۱۶۱۰۰۴۱۴۱۰۰جمع

به پايان بيشترين تعداد به مديريت سازمانينامه سازماندهيو سپس با اختالف كم
و اشاعه تعلق دارد. اطالعات  درصد15و 22مديريت مجموعهو خدمات

(جدول نامه پايان از  ( پايان70دهدمي نشان9). جدول8ها بود %) دربارة53نامه
از مديريت منابع انساني رتبه%34بوده است. سنجش عملكرد سازماندهي نيز با بيش

(جدول سازماندهي اطالعاتهاي فرعي نخست را در ميان موضوع ).10دارد

 فرعي آن هايو موضوع . مديريت سازماني9جدول

وعموضدرصدتعدادواحدهافرعیموضوع
درصدتعدادواحدهافرعی

منابع مدیریت
انسانی

۷۰)۵۳(%

دانش ۱۶۱۲مدیریت

و حفاظت
۲۱نگهداری

)۱۶٪(

دیجیتال ۷۵حفاظت
رفتار یا فرهنگ

۷۵مجموعه۱۶۱۲سازمانی

سیاستگذاری۱۱۸آموزش
۴۳دسرتسی

عملکرد اطالعات۹۷توسعه ۲۲امنیت
کارکنان و آموزش۷۵فناوری

۱۱کاربرانبهحفاظت
شغلی ۶۵رضایت

ریزیبرنامه
راهربدی

۱۶)۱۲(%

۶۵بازاریابی
یادگیرنده اطالعات۴۳سازمان ۵۴فناوری
علمی بینهمکاری۱۱تولیدات

۲۲ایکتابخانه

عملکرد سنجش
۱۷)۱۳(%

تاریخی ۷۵مطالعات
دورکاری،

سپاری،برون
فراپژوهش

۱۱

کتابخانه واحدها،
مدیریت۳۲ملی

تسهیالت
فیزیکی

۹)۷(%

ساختامن ۵۴طراحی
ملی، آرشیو
مطالعات
تطبیقی

بحران۲۲ با ۴۳مقابله

۱۳۳۱۰۰جمع

ایران ملی کتابخانه و اسناد سازمان
پایان هانامهدر
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و موضوع10جدول  فرعي آن هاي . سازماندهي اطالعات
فرعی فرعیدرصدتعدادواحدهاموضوع درصدتعدادواحدهاموضوع

سنجش
لکردعم

۴۳)۳۴(%

۱۰۸رسا
با تطبیق
استاندارد،
و... راهنام

۳۰)۲۴(%

مفهومی ۱۰۸الگوهای
۷۶آرشیوی۹۷فیپا

دیجیتال مارک۶۵کتابخانه ۶۵انواع

کتابشناختی ۴۳روابط
انگلوآمریکن،

ای،دیآر
مودس، و متس

بینپایگاه املللیهای

۳از
۲تا

۲از
۱تا

ک ۴۳تابیمنابع

با تطبیق
ابزارها

۱۴)۱۱(%

رسعنوان ۸۶فهرست
غیر منابع آرشیو،

کتابی،
اصطالحنامه،

مستند کتابشناسی،
منایهنام سازیها،

۳از
۲تا

۲از
۴۳اصطالحنامه۱تا

تولید
ابزارها

۲۳
)۵/۱۸(%

هایگسرتش
۱۳۱۰بندیرده

ایران، ملی کتابشناسی
اسامی مستند

مشاهیر
۱۱

۵۴کتابنامه
تدوین

استاندارد،
و... راهنام

۱۶)۱۳(%

نرم افزارمارک،
آرشیوی،کتابخانه ای،

دیجیتال، کتابخانه
خطی،نسخه های

مودسیدآر و ای

۳از
۱تا

۲از
۱تا

اصطالحنامه،
نام ها،مستند
دستنامه

۳از
۲تا

۲از
۱۲۶۱۰۰جمع۱تا

و در موضوع كلي كه پايان عنوان91 اشاعهخدمات عنوان آنها39نامه يافتيم
).11(جدول نوشته شده بود خدمات الكترونيكي فرعي %) در موضوع43(

و اشاعه.11جدول  موضوع فرعي خدمات
فرعیموضوع درصدتعدادواحدهای

الکرتونیکی خدمات
۳۹)۴۳(%

اصلی ۱۲۱۳وبگاه
دیجیتال ۹۱۰کتابخانه

کودکانوب ۷۸گاه
مجازی ۴۴مرجع

اجتامعی ۳۳رسانه
اطالع سهولت رسا، سازمان، در اینرتنت ۱۱رسانیاندروید،

خدمات توسعه
۲۶)۵/۲۸(%

۱۹۲۱هافصلنامه
اطالعرهئدا و کتابداری ۲۲رسانیاملعارف

۲۲رسانیاطالع
دسرتس عمومی، روابط ۱۱پذیریآموزشی،

استفادهمطال کنندهعه
۲۶)۵/۲۸(%

اطالع ۱۰۱۱یابیرفتار
مراجعان ۸۹رضایت

۶۷نیازسنجی
منابع از ۲۲استفاده

۹۱۱۰۰جمع

نوذری نوذر|سودابه سامنه
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در سه موضوع فرعي مديريت مجموعهمربوط به موضوع اصلي نامه پايان 64
خط نسخهتدوين شده است. نيمي مربوط به  بهويهاي وي مجموعه بررس نيم ديگر

 شود.مي مربوط آوري فراهم

 موضوع فرعي مديريت مجموعه.12جدول

فرعیموضوع درصدتعدادواحدهای

پژوهیمنت
۳۸)۵۹(%

خطینسخه ۳۲۵۰های

قاجار ۳۵اسناد

اطلسروزنامه و نقشه قاجار، ها،های
۱۲هانامهنکاح

مجموعه بررسی
۱۴)۲۲(%

۳۵غیرکتابی

نسخهکو نرشیاتدک، خطی، ۲۳های

قاجار،سالماوشناسیایران رسبی چاپ شناسی،
اهدایی و وقفی عمومی، سنگی، ۱۲چاپ

آوریفراهم
۱۲)۱۹(%

۳۵واسپاری

دیجیتال ۲۳اسناد،

نسخه اهدا، و مبادله وب، خطی،آرشیو های
التین نرشیات شفاهی، ۱۲تاریخ

کل ۶۴۱۰۰جمع

در نامه زمان تدوين پايان2ار نمود دهد. جدولمي اصلي نشان هاي موضوع ها را
دهدمي بندي ما نشان فرعي در تقسيم هاي نيز زمان تدوين آنها را براساس موضوع 15

به80تا50هاي در دهه سازماندهي اطالعاتكه در آغاز  بيشتر مورد80ويژه در دههو
گرفته است. در موضوع از آن پيشي مديريت سازماني90در دهه توجه بوده است. اما 

و اشاعهو مديريت مجموعه اي تدوين نشده نامه پايان60تا40هاي در دهه خدمات
و اشاعهاز موضوع مديريت مجموعهموضوع70است. تنها در دهه  بيشتر خدمات

اس90و 80 هاي دهه است اما در .تاز آن عقب مانده

کتابخانه و اسناد ایرانسازمان ملی
پایان هانامهدر
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 . مقايسه چهار موضوع اصلي در شش دهه2نمودار

 سازماندهي اطالعاتدر سه دهه نخست پرطرفدارترين موضوع توليد ابزارهاي

و موضوع سنجش عملكرد سازمان بوده است. اين هر چند به تعداد اندك، موضوع

با متن70اند. در دهه همواره مورد توجه بوده و7پژوهي 90در دهه عنوان آغاز شده

50هاي كه در دهه سازماندهي اطالعاترسيده است. سنجش عملكرد23شمار آن به

ها نامه پرطرفدارترين موضوع براي پايان18با80در دهه توجه به آن آغاز شد،70و

(.و توجه به آن ادامه دارد شد 61در همين دهه مديريت منابع انساني با فاصله زياد

عنوان آغاز3با70امه) گوي سبقت را ربوده است. عالقه به اين موضوع در دههن پايان

و در دهه80شد در دهه   ده برابر شد.90دو برابر

نوذری نوذر|سودابه سامنه
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 هاي فرعي به تفكيك زمان . موضوع13جدول
موضوع
فرعیهادههاصلی موضوعدرصدتعدادموضوع

فرعیهادههاصلی درصدتعدادموضوع

هی
اند

سازم
ت:

العا
اط

۱۲۶)۳۰
(%

:۹۰دهه
۶۵

)۵۲(%

با تطبیق
۲۴۱۹استانداردها

نی:
ازما

تس
یری

مد
۱۳۳)۳۲

(%

:۹۰دهه
۱۰۲

)۷۷(%

منابع مدیریت
۶۱۴۶انسانی

سنجش
و۲۲۱۷عملکرد حفاظت

۱۴۱۱نگهداری
تدوین

ریزیبرنامه۸۶استانداردها
۱۴۱۱راهربدی

با تطبیق
سنجش۶۵ابزارها

۷۵عملکرد

ابزار ۵۴تولید
مدیریت
تسهیالت
فیزیکی

۶۵

:۸۰دهه
۳۶

)۲۹(%

سنجش
۱۸۱۴عملکرد

:۸۰دهه
۱۷)۱۳(%

منابع مدیریت
۶۵انسانی

تدوین
و۷۶استانداردها حفاظت

۶۵نگهداری
با تطبیق

سنجش۶۵استانداردها
۲۲عملکرد

با تطبیق
ریزیبرنامه۴۳ابزارها

۲۲راهربدی

ابزار ۱۱تولید
مدیریت
تسهیالت
فیزیکی

۱۱

:۷۰دهه
۸)۶(%

ابزار ۳۲تولید

:۷۰دهه
۹)۷(%

سنجش
۴3عملکرد

با تطبیق
منابع۳۲ابزارها مدیریت

۳۲انسانی
سنجش
و۲۲عملکرد حفاظت

۱1نگهداری

:۶۰دهه
۹)۷(%

ابزارتول ۷۶ید
مدیریت
تسهیالت
فیزیکی

۱1

تدوین
۶۰:۱دهه۱۱استانداردها

)۱(%
سنجش
۱1عملکرد

با تطبیق
۵۰:۳دهه۱۱ابزارها

)۲۶(%
سنجش
۳۲عملکرد

:۵۰دهه
ابزار%)۵(۶ ۴۰:۱دهه۵۴تولید

)۱(%
مدیریت
تسهیالت
فیزیکی

۱۱

ایران ملی کتابخانه و اسناد سازمان
پایان هانامهدر
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موضوع
فرعیهادههاصلی موضوعدرصدتعدادموضوع

فرعیهادههاصلی درصدتعدادموضوع
سنجش
۱۱عملکرد

یت
دیر

م
وعه

جم
م

۶۴)۱۵
(%

:۹۰دهه
۴۱)۶۴(%

۲۳۳۶پژوهیمنت
:۴۰دهه

ابزار%)۶(۷ ۱۰۱۶آوریفراهم۲۲تولید

اعه
اش

تو
دما

خ
۹۱)۲۲

(%

:۹۰دهه
۶۴

)۷۰(%

خدمات
بررسی۲۷۳۰الکرتونیکی

۸۱۳مجموعه
مطالعه

۲۲۲۴کنندهاستفاده
:۸۰دهه

۱۵)۲۳(%

۸۱۳پژوهیمنت
هتوسع

بررسی۱۵۱۶خدمات
۵۸مجموعه

:۸۰دهه
۲۵

)۲۷(%

خدمات
۲۳آوریفراهم۱۲۱۳الکرتونیکی

توسعه
۷۰:۸دهه۹۱۰خدمات

)۱۳(%
۷۱۱پژوهیمنت

مطالعه
بررسی۴۲کنندهاستفاده

۱2مجموعه

:۷۰دهه
۲)۲(%

توسعه
۴۱۵۱۰۰جمع۲۲خدمات

مين15و14هاي جدول و نامه دهند شماري پايان شان ها به يك بخش سازمان
عنوان) به بخش 102( نامه بيشترين تعداد پاياناند. به بيش از يك بخش مربوط برخي

و سازماندهي اطالعات مربوط  است. پردازش

 هاي سازمان ها با بخش نامه . ارتباط پايان14جدول

سایرادارهردیف و کل های
سایرادارهردیفدرصدتعدادهابخش و کل های

درصدتعدادهابخش

نادرهایکتاب۱ و حوزهاطالع۴۶۱۱۲۵خطی رسانی؛
و... ۳۱ریاست

سازماندهی؛۲ و پردازش
وبرنامه۳۵۹۲۶آموزشوپژوهش پردازش ریزی؛

۳۱سازماندهی

سازماندهی۳ و حوزهبرنامه۳۲۸۲۷پردازش ریزی؛
... و ۳۱ریاست

فناوریاطالع۴ خدماتبرنامه۳۰۷۲۸رسانی؛ ریزی؛
۳۱آرشیوی

منابعبرنامه۵ توسعه ریزی؛
کتابخانهبرنامه۲۸۷۲۹انسانی ریزی؛

۳۱دیجیتال

سازماندهی؛۶ و پردازش
اسناد؛۲۴۶۳۰فناوری توصیف و تنظیم

۳۱فناوری

آموزش۷ و انسانی؛۲۱۵۳۱پژوهش منابع توسعه
۳۱فناوری

نوذری نوذر|سودابه سامنه



٧٩
اطالعات سازماندهی و ڪتابداری ملی مطالعات دورهفصلنامه شامره۳۱| )۱۳۹۹(تابستان۲،

سایرادارهردیف و کل های
سایرادارهردیفدرصدتعدادهابخش و کل های

درصدتعدادهابخش

آرشیوی؛۲۰۵۳۲رسانیاطالع۸ خدمات
۳۱فناوری

توسعه۹ آموزش؛ و پژوهش
انسانی ۳۱آوریفراهم۲۰۵۳۳منابع

اسناد۱۰ توصیف و واطالع۱۳۳۳۴تنظیم پژوهش رسانی؛
۲آموزش

ـ
سبب(به

بودن ناچیز
سهم)

کتابخانهاطالع۱۱ رسانی؛
واطالع۱۱۳۳۵دیجیتال مرمت رسانی؛

۲حفاظت
ـ
سبب(به

بودن ناچیز
سهم)

آموزش؛۱۰۲۳۶ریزیبرنامه۱۲ و پژوهش
۲فناوری

ـ
سبب(به

بودن ناچیز
سهم)

وبرنامه۱۳ پژوهش ریزی؛
اسناد؛۱۰۲۳۷آموزش توصیف و تنظیم

دیجیتال ۲کتابخانه
ـ
سبب(به

بودن ناچیز
سهم)

برنامهاطالع۱۴ ارزشیابیفراهم۸۲۳۸ریزیرسانی؛ و آوری
دیجیتال کتابخانه ۲اسناد؛

ـ
سبب(به

بودن ناچیز
سهم)

فناوریبرنامه۱۵ کتاب۸۲۳۹ریزی؛ هایفناوری؛
نادر و ۲خطی

ـ
سبب(به

بودن ناچیز
سهم)

واطالع۱۶ پردازش رسانی؛
فراهمبرنامه۷۲۴۰سازماندهی ۱آورریزی؛

ـ
سبب(به

بود نناچیز
سهم)

پژوهشکدهبرنامه۱۷ ریزی؛
فراهمبرنامه۶۱۴۱اسناد آوریریزی؛

ارزشیابی ۱اسنادو
ـ
سبب(به

بودن ناچیز
سهم)

ارزشیابیفرآهم۱۸ و آوری
سازماندهی؛۶۱۴۲اسناد و پردازش

۱آوریفراهم
ـ
سبب(به

بودن ناچیز
سهم)

حفاظت۱۹ و آموزش؛۶۱۴۳مرمت و پژوهش
اسنادپژو ۱هشکده

ـ
سبب(به

بودن ناچیز
سهم)

ایران ملی کتابخانه و اسناد سازمان
پایان هانامهدر
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سایرادارهردیف و کل های
سایرادارهردیفدرصدتعدادهابخش و کل های

درصدتعدادهابخش

دیجیتال۲۰ ۱فناوری۵۱۴۴کتابخانه
ـ
سبب(به

بودن ناچیز
سهم)

فراهماطالع۲۱ و۴۱۴۵آوریرسانی؛ مرمت فناوری؛
۱حفاظت

ـ
سبب(به

بودن ناچیز
سهم)

وبرنامه۲۲ مرمت ریزی؛
نادر؛هایکتاب۴۱۴۶حفاظت و خطی

ریاس ...حوزه و ۱ت
ـ
سبب(به

بودن ناچیز
سهم)

انسانی۲۳ منابع امور۴۱۴۷توسعه حفاظت؛ و مرمت
۱هااستان

ـ
سبب(به

بودن ناچیز
سهم)

منابعاطالع۲۴ توسعه رسانی؛
استان۳۱۴۸انسانی ۱هاامور

ـ
سبب(به

بودن ناچیز
سهم)

۴۰۹۱۰۰جمع

م نامه . فراواني پايان15جدول  ربوط به هر بخشهاي

بخشاداره سایر و کل درصدتعدادهاهای
سازماندهی و ۱۰۲۱۶پردازش

آموزش و ۹۱۱۴پژوهش
۹۰۱۴رسانیاطالع

۸۸۱۴ریزیبرنامه

۷۷۱۲فناوری
نادرهایکتاب و ۴۹۸خطی

انسانی منابع ۵۸۹توسعه
دیجیتال ۲۳۴کتابخانه

اسناد توصیف و ۱۸۳تنظیم
حفاظت و ۱۴۲مرمت

اسنادفراهم ارزشیابی و ۹۱آوری

نوذری نوذر|سودابه سامنه
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بخشاداره سایر و کل درصدتعدادهاهای
و... ریاست ۷۱حوزه

۸۱آوریفراهم

اسناد ۷۱پژوهشکده
آرشیوی ۶۱خدمات

استان ـ۲هاامور
سهم)(به بودن ناچیز سبب

۶۴۹۱۰۰جمع

 گيري نتيجه
) داري ايران تأثيرگذار تأسيس كتابخانه ملي ايران را بر توسعه آموزش كتاب)1398حياتي

) و انصاري و تأثير كاركردهاي اين 1387دانسته و اهداف ) آشنايي دانشجويان با نام
و را نهاد  است. مصداق آن تأثير دانسته اي آنها حرفهزندگي در آموزش كتابداري

مي حاضر پژوهش . شناخته شدن هرچه بيشتر سازمان دهد درستي نظر ايشان را نشان
و دانشجويان، موجب تمايل بيشتر آنها به پژوهش درباره در ميان گروه هاي آموزشي

و  اين سازمان شده است. ادامه تحصيل كارشناسان سازمان در مقاطع كارشناسي ارشد
و برگزاري دوره كارشناسي ارشد در كتابخانه ملي در اواسط دهه  شمار 1380دكتري،

ادرباره سازمانراها نامه پايان ازافزايش داد. يافته كاهش شمار آنها90نيمه دوم دهه ما
آن. است كاهش، هاي آموزشي گروه سياستتغييراز تواند هر يك يا تركيبيمي سبب

و .باشدكاهش تمايل كارشناسان سازمان به ادامه تحصيل شمار دانشجويان،
سغيركتابداري هاي نامه از رشته پايان45مطالعات آرشيوي، رشتهغير از ازمان به

ازتعداد اما اند پرداخته و زبان فناوري، نسخه هاي رشته آنها ، كه ارتباط شناسي شناسي
. بيشتري با سازمان دارند چندان نيست

مديريت كمتر از موضوع اصلي سازماندهي اطالعاتاينكه در موضوع اصلي
فعاليتي اطالعاتسازماندهدور از انتظار بود، زيرا نامه نوشته شده است پايان سازماني

و فراسازماني تأثيرپراهميتي با  استفاده هاي كشور همه كتابخانهآنها نتايجاز است
به هاي مربوط تنوع موضوعتأثير دارد. يك دليل آن دانشگاهي آموزشبرو كنند مي

به، در حالياست مديريت سازماني اين دو موضوع كه با نگاهي به واحدهاي مربوط
دليل ديگر،، از انسجام بيشتري برخوردارند.سازماندهي اطالعاتيها ضوعمواصلي، 

انساني است،مديريت منابع، مديريت سازمانيهاي فرعي تعداد بسيار يكي از موضوع
 اند. هاي درباره كاركنان سازمان زير آن گرد آمده كه تمام پژوهش

ایران ملی کتابخانه و اسناد سازمان
پ هانامهایاندر
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و اشاعهاصلي توجه به موضوع تحت تأثير احتماال80ًو90 در دو دهه خدمات
به ظهور فناوري و سپس كتابخانه ديجيتال راهپس از ويژه ها، در سازمان اندازي وبگاه

ها به آن كمتر نامه اي است كه پايان عرصه كننده استفادهمطالعه رخ داده است. 
و كننده يابي، رضايت استفاده چون رفتار اطالعييها موضوع اين عرصه اند. پرداخته

به انجام پژوهش در اين موضوعگيرد. نيازسنجي را دربرمي  صورت ادواري ها
 ضروري است.

هم( مديريت مجموعهمربوط به هاي نامه شمار بودن پايان اندكاز كه نيمي از آن
به)هاي خطي تعلق دارد پژوهي نسخه به متن در نبايد آسان گذشت. اين كوتاهي ويژه
هاي كتابخانه شده در مجموعه جه با كمبودهاي شناختهتو با بررسي مجموعه زمينه
 بيشتر محسوس است. ملي

و مشاور را در سهم اين پژوهش و راهنما كاركنان سازمان، اعم از دانشجو
براي مقايسه كيفيت توان شناساند. از اين يافته مي هاي مرتبط با سازمان نامه توليد پايان

با نامه پايان و استادان راهنماي آنها نامهنايپاهاي ايشان هايي مقايسه كرد كه دانشجو
با كاركنان سازمان نيستند. البته نبايد از اهميت پژوهش هاي افراد غير سازماني،

و رشته تخصص به ها هاي سازمان طور حتم بر غناي فعاليت هاي گوناگون كه
 افزايد، غافل ماند. مي

) ترين روش پراستفاده ) نشان داد1392اين پژوهش نيز مانند پژوهش بابايي
و پراستفاده هاي مرتبط با سازمان نامه ابزار براي گردآوري داده در پايانترين پيمايش

و اغلب نابجا از روش پرسشنامه بوده است. هاي به نظر مي رسد استفاده بيش از حد
وها شناسي اين پژوهش انتقادي درباره روش هايي كمي، ضرورت انجام پژوهش

و نيز جامعه پژوهش با موضوع آنها را قوت مي  بخشد. تناسب روش، ابزار
(ارتباط موضوع پايان بخش پاياني يافته هاي سازمان)، ها با بخش نامه ها

ها، هاي پژوهش هايي را فراهم آورده كه قرار است در سنجش كاربست يافته داده
و منظور سنجش ميزان آگاهي بخش به و ميزان بهرههاي سازمان از برداري جود آنها

بهياز نتا  كار رود.ج آنها
مي ديگرسه پيشنهاد  تواند مد نظر قرار گيرد: پژوهشي زير نيز

و همپوشاني در برخي پايانحين پژوهش شاهد- به نامه تكرار طور مثال، ها بوديم.
هوش معنوي چون هوش هيجاني، هوش فرهنگي،هايي در موضوع نامه پايان 16

 هاي بررسي شود. بود. مناسب است همپوشاني موضوع1و هوش سازماني
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و محتواييها بررسي- (موضوعها نامه پاياني ساختاري در هر يك از سه سطح
و منظور نمايان فرعي، واحدها) به اصلي، موضوع و قوت آنها ساختن نقاط ضعف

هاي سازمان. فعاليتتر از آن، استفاده از دستاوردهاي آنها در راه اصالح مهم
 فرعييها، يا يكي از موضوعسازماندهي اطالعاتاصلي طور مثال موضوع به
. الگوهاي مفهومي، يا يكي از واحدهاي آن: تطبيق با استانداردها آن،

با هاي موضوع مقايسه- و مفاد حاصل از اين پژوهش برنامه استراتژيك سازمان
به نيز اولويت و ساختن تقويت پژوهش ظور نمايانمن هاي پژوهشي سازمان ها

سازماني اين پژوهش تر به مخاطبان برون هاي كاربردي ويژه پيشنهاد پژوهش به
و دانشجويان...). و مشاور (اساتيد راهنما

كتابشناسي صورتبهرا شده شناساييهاي نامه مشخصات پايانما قصد داريم
تااطالعاتي منتشر پايگاه صورتبهتحليلي يا  و كنيم و استاداندانشجويان راهنما

نامه هاي مرتبط با سازمان در قالب پايان انتخاب موضوعاز يك سو، در هنگام مشاور
و از انتخاب موضوع آگاهانه به تصميم بگيرند و از سوي ديگر هاي تكراري بپرهيزند
و گروهنظر ما  فراينددرها هاي آموزشي دانشگاه تعامل هر چه بيشتر ميان سازمان

ميداردانتخاب موضوع ضرورت  تشويق هاي توان راه . براي تسهيل اين تعامل
راتكيفيبا هاي دانشجويان به انجام پژوهش هاي . حمايتشناختتر درباره سازمان

و آموزشارائة خدمت. نيز براي اين منظور مهم است مالي بي مشاوره و و رايگان قيد
گيري موضوع تا تدوين شكلمرحلة صان سازمان از دانشجويان توسط متخص شرط
 تواند كارساز باشد. نيز مي نامه پايان

 مĤخذ

( انصاري، نوش و اطالع.)1387آفرين كتاب ماه رساني. تأثير كتابخانه ملي بر آموزش كتابداري

ش كليات .51–6(دي): 133،

) و بررسي پايان) 1392بابايي، نرگس و هاي تدويننامهتحليل شده بـا موضـوع سـازمان اسـناد

 تهران شمال.، واحدنامه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي. پايانملي كتابخانه

) و اطالع.)1398حياتي، زهير در آموزش كتابداري ورهئدارساني در ايران. المعارف كتابـداري

 http://portal.nlai.ir/daka، از 1398مهر23. بازيابي رساني اطالع

) اصـطالحنامه فرهنگـي سـه زبانـه.)1392خسروي، فريبرز؛ تركاشوند، فتانه؛ قديمي، نـرگس

و رهنمودها-انگليسي-فارسي  و كتابخانه ملـي عربي: استانداردها . تهران: سازمان اسناد

 جمهوري اسالمي ايران. 

در اين پژوهش زير واحد موسـوم.1
» فرهنگ يـا رفتـار سـازماني«به 
اند.آمدهگرد

ایران ملی کتابخانه و اسناد سازمان
پایان هانامهدر
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( صديق و اطال نامه پايانهنام چكيده.)1379بهزادي، ماندانا . بـا همكـاري رسانيعهاي كتابداري

و نيا. تهران: كتابخانه ملـي جمهـوري اسـالمي ايـران، مركـز اطـالع سيمين حسين رسـاني

 خدمات علمي جهاد سازندگي. 
JITA Classification System of Library and Information Science. Retrieved 

August 14, 2019, from https://old.datahub.io/dataset/jita 

 تناد به اين مقاله:اس

) و كتابخانه ملي ايران در ). 1399نوذري، سودابه؛ نوذر، سمانه سازمان اسناد
و سازماندهي اطالعات،ها نامه پايان .84-66)،2(31 . مطالعات ملي كتابداري
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