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Abstract 
 
Purpose: To identify key researchers, publication features (e.g., publication year, journals’ name, etc.), 
thematic trends, and gaps and shortcomingsin the field. 
Method: By searching the databases  (Iranian Research Institute for Information Science and Technology 
(IranDoc); Comprehensive database of humanities (Ensani), Noor specialized magazines websites 
(Noormags),and Scientific Information Databases (SID), 231 articles and 64 theses and dissertations in 
were identified. After refinements, 22 articles and 33 theses and dissertations were selected and analyzed. 
Findings: Studies showed that most researchers are LIS graduates. The majority of theses   belonged to 
the University of Tehran.  17 of the articles are published in scientific research journals the 5 number of 
articles are published in the Journal of National Studies on Librarianship and Information Organization. 
Also, most of the thesis and articles are related to Dewey Decimal Classification (DDC) and Library of 
Congress Classifications (LCC) scheme. Most of the published articles belong to the authors from the 
University of Isfahan and the University of Tehran. Studies can be divided into two categories: theoretical 
and practical. The theoretical part examines concepts, theories, relation between scientific classification 
and library classification, and position of interdisciplinary sciences that have been welcomed by 
researchers in the last decade. In the practical part, researchers have studied classification systems, and 
extension developed in Iran as well asthe function of classificatiom systems in assigning subjects    and 
creating taxonomies based on the classification systems. Problems with the development of classifications 
as well as the classification of digital resources and the need to change classification systems have been 
major challenges for researchers over the years. Research on the classification of audio-visual sources is 
also insufficient and needs more attention. 
Conclusion: In recent years, more attention has been paid to theoretical issues. This can lead to the 
strengthening and expansion or even changes in classification systems. With the growth of digital 
resources and the formation of new and interdisciplinary sciences as well  as changes in the field of 
information organization, the efficiency of traditional classification systems has decreased. Therefore, it is 
necessary to make changes in this area. 
Keywords: Library Classification System, Dewey Decimal Classification, Library of Congress 
Classification, Digital Resources, Iranian Expansions of Library Classification 
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 مند نظام   يمرور : یدر منابع فارس  ي ا کتابخانه   يبندرده 
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 چکیده 
 

  موضوع در  ییقابل شناسا  يهای کاست  و  هاکمبود  و  یموضوع  روند  منابع،  رنش  يهایژگیو  ،يدیکل  پژوهشگران  ییشناسا:  هدف 
  .ياکتابخانه يبندرده 

مرکز   گاهیپا  ،یپرتال جامع علوم انسانپایگاه اطالعات علمی ایران (ایرانداك)،    یاطالعات  يهاگاه یپا  در  تجوجس  با . :پژوهش   روش 
شد.   ییساشنا  موضوع  نیدر ا  نامهان یپا  64  و  مقاله  231  تعداد  ابتدا  نور  یصصخمجالت ت  گاهیو پا  یجهاد دانشگاه  یاطالعات علم

 شد.  لیتحلانتخاب و نامه مرتبط ان پای 33مقاله و  22 تیدر نها ش یپاالپس از 
  ها نامه ان ی پا   اغلب .  اند کرده   ل ی تحص   ی شناس علم اطالعات و دانش   رشته   در   موضوع   ن ی پژوهشگران ا  شترینشان داد ب  های بررس:  ها افته ی 

  فصلنامه «  ه ینشررفت،  همانگونه که انتظار می  ودر مجالت علمی پژوهشی چاپ شده    لهمقا  17است.    شدهدفاع  دانشگاه تهران    در
و    ستدارا  ياکتابخانه   يبندرده را در انتشار مقاالت    یفراوان  نیشتریبمقاله،    5با    »اطالعات   یسازمانده  و  يکتابدار  یمل  مطالعات

 مربوطکنگره    و  ییوید  يبندرده به مطالعه    زیادي  منابع  همچنین  قرار دارد.  »رسانی آستان قدسعداري و اطالنشریه کتاب« پس از آن  
نامه در این  پایان انجام   بیشترین مقاالت منتشرشده متعلق به دانشگاه اصفهان است و دانشگاه تهران پرکارترین دانشگاه در    .است

مقدمات و کلیات،    هاپژوهش   ينظر  بخش  در  ؛است  میتقسقابل    یعمل  و  ينظر  بخش  دو  به  موضوع  نیا  در  مطالعاتبود.  موضوع  
تعیین پژوهشگران از    ویژه  و به   اندی کرده بررس  را    ايهاي کتابخانه بنديرتباط علوم و رده بندي، اهاي ردهمباحث نظري و نظریه

 ي هاگسترشو    يبندرده   يهانظام  یبررس  ی،در بخش عمل  .بود  پژوهشگران   کرده اند  استقبال  ریاخ  دهه  در  رشتهانیم  علوم  گاهیجا
بندي دهدهی نگاري با استفاده از تاکسونومی نظام رده ازي هستیسدر انتخاب موضوع و مدل   هانظام   نیا  ردبکار  نیآن و همچن

منابع    يبندرده  نیو همچن  هايبندرده. مشکالت گسترش  استموضوع  در این  پژوهشگران  دیویی از جمله مطالعات انجام شده  
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.  پژوهش  هبود   هاسال  نیا  پژوهشگران در طول  يورپیش   يهاچالشمهمترین  از    يبندرده   يهانظام  در  رییتغ  ضرورت  و  یتالیجید
 بندي منابع دیداري شنیداري ناکافی است و نیاز به توجه بیشتري دارد.در موضوع رده 

  در   تحول   ی حت  ای  و  گسترش  و  تیتقو  باعث  تواندیمامر    نیشده و ا   شتریب  يتوجه به مباحث نظر   ریاخ  يهاسال  در:  ي ری گجه ی نت
موضوع اي و تغییرات به وجود آمده در  رشتهگیري علوم جدید و میانو شکل  یالتیجید  منابع  رشد  با.  شود  يبندرده  ياهنظام 

 .ردیپذصورت ري و محتوایی ی ساختاتغییرات است  الزم کاسته شده و یسنت يبندرده  يهانظامسازماندهی اطالعات، از کارایی 
 اي کتابخانه  بنديهاي ایرانی ردهگسترش ،تالیجیبع دکنگره، منا بنديرده  ،ییوید يبندرده  ،ياکتابخانه  يبندرده نظام: دواژهی کل 

 
 استناد به این مقاله:  

فصلنامه مطالعات ملی کتابداري و  مند.  نظام   ي: مرور یدر منابع فارس  ياکتابخانه   يبند). رده 1400عاطفه. (  ،فیشر   ،رایسم  ،صابر
 102-77 :)3( 32، سازماندهی اطالعات
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   ه مقدم 
 به  متعلق  بشر،  دانش  از  شدهارائه  هايبنديتقسیم  نخستین
)  هجري  سوم (قرن    فارابی)،  میالد  از  قبل  چهارم(قرن    ارسطو

میال  1بیکن  فرانسیس  و هفدهم  با  (قرن  همگی  دي)، 
  شد   تدوین  و   تهیه  ايکتابخانه   هايهدف جزئ  به   هاییهدف 

  ،یچاپ  منابع  شیافزا  با  و  زمان   مرور  به ).  1388مختارپور،  (
اصول و   ازمندیبه منابع خود ن  دنیبخشنظم  يبرا  هانه بخا کتا

ببر  هاکتابخانه   ییکارا  ندنبتوا  که   شدند  یطرح باال    و  دنرا 
  ي برا علوم    ي ها ي بند طبقه   از   الهام  با   اينه کتابخا  يهايندبرده 
 شکل گرفت.  یمنابع چاپ يبندرده 
ابزار  یک ی  يندبرده  کتابخانه  یمیقد  يهااز  است.   در 

  و   یسازمانده  علوم،  يبندطبقه   يبرا  است  ینظامهمچنین  
  هدف   با  موضوع  هر  اساس  بر  ياکتابخانه   منابع  يکدگذار
محمدپور،  (  ازین  مورد  اطالعات  و  منابع  به  آسان  یدسترس

 يبندرده    )1978(  2زریس). 1395  ،یحافظ  پوریعل  و  یمومن
 خاص  ینظم   اسسا  بر  قفسه   در  هاکتاب  يسازمرتب  را
  منبع   تا  کند  کمک  کتاب  خوانندگان   به  کهيطور  ؛داندیم

در  (  کنند  دایپ  را  نظرشان  مورد شده  و    موحدیاننقل 
  ي بند رده   ،يواقع در علم کتابدار  در).  1395  ،سهرابیچشمه 

کتاب و مواد   حیصح  يجا  نییتع  براي  یعنوان طرح اصولبه 
 شکل  ای  موضوع  اساس  بر  کتابخانه  يهاقفسه   رد  ياکتابخانه 

و    مارسال   فیتعر  طبق).  1372  ن،یو راست  یسلطان (  است   آنها
 موضوع   اساس  بر  مندنظام  شیآرا  ،يبندرده  )1994(  3وتن ین

  و   باشد  کنندهل یتسه  که  ايگونهبه   است  منابع  ریسا  و  کتاب
بهکاربران   ببتوانند  و  موسادگی  اساس  منبع   ضوع  ر  به 

). quted in Satija, 2000(  ابندیموردنظر خود دست  
 جادیا   دیافزایم  کتابداران  يبرا  يبندرده  تیاهم  رب  که  آنچه
  ی ابیباز  تا  است  مدارك  انیم  یموضوع  روابط  و  معنادار  نظم
 ). Atkinson, 1990شود ( لیتسه

 به   يبندرده  تیاهم  دادننشان  براي  يندبرده  ندهی در کتاب آ
است  اشاره  نکته  نیا   شکل به  ي بندرده  اگر  یحت  که  شده 

  هم   باز   ،باشد  نداشته   را  گذشته   رواج   همچنان  خود  یسنت
  در   و  شودی نم  متوقف  کامل  طوربه  يبندرده   يهاتیفعال

 
1 Francis Bacon 
2 Sayers 
3 Marcella & Newton 

 چراکه  دهدادامه می  خود  رسالت  به  دیجد  یلیشما  و  شکل
 ن یرتمهم  از  نظرمورد  منابع  افتنی  يبرا  زمان  در  ییجوصرفه

(  يبندرده   يکاربردها  واقع  در).  1387  ،یعمراناست 
مهم  لیدلبه  يبندرده   منابع  به  یدهنظم در  که    یکاربرد 

 تال یجید  ي هاکتابخانه   بستر  در  خود  اتیح  به   دارد  یاطالعات
  ادامه  وب  ي فضا  در   خودکار  يبندرده   صورتبه   یحت  و

رده   .داد  خواهد کنگره  بنديانتشار  قالب    4کتابخانه  در 
پیونديداده ابزار شاه  5هاي  این  حیات  ادامه  بر  دي 

 کتابشناختی در فضایی جدید است.
. دارد  وجود  يبندرده  براي  یمختلف  يکردهایرو
 صورتبه و مطرح یجهان  سطح در که بزرگ يهايبندرده 
 به  نسبت  یمشخص  يهادگاه ید  هیبرپا  اندشده  استفاده  عیوس

  خاص،  طوربه   ،يبشر  معارف  و   ومعل  وکالن      طوربه   جهان،
گذشته  1370  ،يداود(  هستند  واراست در    ي هاکتابخانه ). 

 و  يبندرده  نظام  تابع  روسیپاپ  ای  یگل  الواح  با  باستان  دوران
  الواح   ان،ی آشور   دوران   در   پال،یبان  آشور   کتابخانه .  اندبوده   نظم
  ي بندطبقه  و  جدا  هم  از  یاصل  رده   دو  حداقل   با   یگل

 يابزارها  و  هانظام  گسترش  و  شیدایپ  با  هاکتابخانه .  اندکرده
اند شده   کتابخانه  یرسنتیغ  يهاط یمح  وارد  ی سازمانده  نینو
  و  یاجتماع  يهايگذاربرچسب   رینظ  ییهانظام   و

  بندي رده   يهاطرح   میان  از .  اندافتهی  ظهور  های شناسهستان 
  جهانی،  دهدهی  بنديرده  ،6کاتر  بنديرده   نظیر  ؛ظهوریافته

 و  دیویی  بنديرده   نظام   دو  ،بندي بلیسو رده   کولن  بنديرده 
  خود   به  را  استفاده  و  مقبولیت   میزان  بیشترین  کنگره

  دارند،  که  هاییقابلیت   و   هاویژگی   واسطۀبه   و  داده   اختصاص
 ؛ اندساخته  معطوف  خود  به  را  کتابداران  از  بسیاري  نظر

مختارپور،  (  هاستیژگیو   نیا  از  یکی  يریپذگسترش
ادیان،  رده ).  1388 کشورها،  تاریخ  با  مرتبط  منابع  بندي 

نواقص زیادي    بنديهاي رده ها در نظامفرهنگ و زبان آن
این ی هر کشور در صدد رفع  از این رو کتابخانه ملدارد.  

نواقص بر اساس نیازها و شرایط خود برآمده است. تالش 

 
4 Library of Congress Classification 
5 Library of Congress Classification - LC Linked 
Data Service: Authorities and Vocabularies | 
Library of Congress (loc.gov) 

6 Cutter  

https://id.loc.gov/authorities/classification.html
https://id.loc.gov/authorities/classification.html
https://id.loc.gov/authorities/classification.html


 

 مند نظام   ي مرور :  ی منابع فارس   در   ي ا کتابخانه   ي بند ردهصابر و همکاران:   ۸۲

موضوع   این  نظترشگس  تدوین  بهبراي حل  در  هاي  امها 
 . انجامیدبندي رده 

عفیفیان و مانند  بندي علوم آثاري  اگر چه در موضوع طبقه
طالعات مربوط به  خورد که مبه چشم می  ) 1399ي (حیدر
ایران  طبقه در  علوم  کردهبندي  مرور  کاوش اند.  را  اما 

مند از وري نظاممقدماتی پژوهشگر نشان داد که تاکنون مر
در  منتشرآثار   کتابخانهبنديرده   قلمروشده  انجام  اي  هاي 

در    )1398ه (چشمه سهرابی و ابراهیمی درچاست.  نشده  
انجاماز مطال  بخشی  به مطالعات  شده در موضوع  عه خود، 

ه  اي کوتا اشارهاي  بندي منابع کتابخانه بندي علوم و طبقهطبقه
هاي  تحلیل و مقایسه نظامتمرکز بر    ،. در پژوهش ایشاندارد
طرح طبقه و  علوم  رده بندي  کتابخانه هاي   –ايبندي 

بوده   بابنابراین  کتابشناختی  نظر هدف  ر  پژوهش حاض   از 
 .متفاوت است

 تیفعال  از  روشن  ریتصو  عرضهپژوهش    نیا  رویکرد
از    یکی(بنديرده   در مورد  ی به زبان فارس  یران یا  پژوهشگران
دانش  علم  رشته  کلیدي  موضوعات و    ) یشناساطالعات 

  ي دادها  برون   چه   ،موضوع  نیا  در  که  ستین  مشخص.  است
  ا داده برون   نیا  و   منتشرشده  یفارس  زبان  به   ی پژوهش  و  یعلم

  رات ییتغ  روند  نیهمچن  هستند؟  ییهایژگ یو  چه  داراي
   روشن   ری تصو  نیا.  ستین  مشخص  زمان  طول  در  یموضوع

  موضوع   ن ی ا   انتشارات  یتمرکز موضوع  و   خصصانمت  گاهیجا
  آشکار شناسی ایران  در دل جامعه علم اطالعات و دانش   را

 شود. می هاکمبودمشخص شدن  اعث ب  و سازدمی

 ی شناسروش 
  مند نظام   مرور.  شد  انجام  مندنظام   مرور  روشبه   ،پژوهش  نیا

 در  هیاول  مندنظام   ییشناسا  يبرا  هماهنگاقدام  «  شامل
  ل یتحل  و  مطالعه  مورد  يهاپژوهش   نقادانه  یابیارز  دسترس،

 است  »مندنظام   و  استاندارد  روش  کی  با  مطالعات  يهاهداد
  مرور ).  1391 ،يریحر و  درف  نینوش زاده،حسن ان،یامیص(

  ،رودیم  شمار  به  هیثانو  لی تحل  و  مطالعه  نوع  از  که  مندنظام 
  ضوابط   و  نیقوان  طبق  که  است  ياافتهیساخت  يجستجو

همکاران،     يسجاد(  شود یم  انجام  شدهنییتعشیازپ و 
نظام   حاضر  پژوهشدر  ).  1392 مرور  چارچوب  مند  از 

(Kitchenham & Charters, 2007)،    مرحله  سه  درکه 
 : ، استفاده شداست تعریف شده

 رور (مرحله اول) م   ی.طراح 1
انجام   ریمرحله بر اساس هدف پژوهش اقدامات ز   نیا  در

 شد:
 ها پژوهش   مرور   به   از ی ن  یی .شناسا 1-1
  ياانه کتابخ  يبندرده   مفهوم  بودن  ياه یپا  و  تیاهم  وجود  با

که   داد  نشان  پژوهشگران  مقدماتی    تاکنون جستجوي 
 ي ا کتابخانه   ي بند رده   موضوع   مندنظام   مرور  درباره      ی پژوهش

   .است نشده انجام در زبان فارسی
 پژوهش   يها .پرسش 1-2

 :شد مطرح ریز يهاپرسش به هدف پژوهش    باتوجه
 چه  دآورنده یپد  هب  بوطمر  يهایژگیو  نظر   از  هاپژوهش  -۱

 دارند؟ یتیوضع

 دارند؟  یتینشر چه وضع  يهایژگیاز نظر و  هاپژوهش   -۲

 است؟  کدام هاپژوهش طرح شده در  موضوعات -۳

 چگونه  زمان  طول  در  هاپژوهش   یوضوعم  تحول  روند -٤
 است؟ 

 ییشناسا  قابلقلمرو    نیا  در  ییهایکاستو    هاکمبود  چه -٥
 است؟ 

 مرتبط   و   معتبر  ی اطالعات  ي ها گاه یپا   یی شناسا   . 1-3
 رینظ  یفارس  یاطالعات  يهاگاه یپا  در  ،مقاالت  ییشناسابراي  

جهاد    یمرکز اطالعات علم  گاهیپا  ،یپرتال جامع علوم انسان
بدون محدودیت  نور    یصصخمجالت ت   گاهیو پا  یهدانشگا
  در  يمرورو    یپژوهش  یفارس   مقاالت  .شد  جستجوزمانی  

  در نظر گرفته  1399  آذر  تا  ياکتابخانه   يبندرده  موضوع  
همچنشد علم  گاهیپا  در  نی.    تمامی   رانیا  یاطالعات 

. شد  استخراج  1399  سال  تابندي  با رده مرتبط    يهانامه ان یپا
  متن  به  یدسترس  امکان  که  ییهانامه ان یپات و  مقاال  مورد  در

  پژوهش   مدنظر  يهایژگیو  استخراج  نبود،  فراهم  هاآن   کامل
 .شد  انجام دهیچک مطالعه قیطر از

 ) دوم  (مرحله   هانه ی ش ی پ مرور   . 2
  با   وانجام شد    »يبندرده «  دواژهیکل  کاوش  با   مقاالت  ی ابیباز

ضوعی اعمال  هاي مو محدودیت   دواژه،ی کل   بودن  عام  به  توجه
 يهاگاهیپا   در  يشنهادیپ  يهادواژه یکل  نیهمچن  شد.
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شد.  گفتهپیش  ي بندرده  کنگره،  يبندرده  رینظ  جستجو 

  ی،رس فا هاي  گسترش   ران،ی ا   خ ی تار   گسترش  ،1ی جهان  یدهده
هاي بندي ، ارزیابی رده 2بندي کولن رده   ،ي ا کتابخانه   ي بند طبقه 

  در   .و موارد مشابه  3کتابشناختی بلیس بندي  اي، ردهکتابخانه 
  ن ی ا   يهانامهان یپا  ییشناسا  براي  رانیا  یاطالعات علم  گاهیپا

 و  يکتابدار  علوم  رشته  در  »يبندرده «  واژهدیکل  موضوع
جستجیشناسدانش   و   اطالعات (علم    یسانر  اطالع   و   و) 

 .شد استخراج مرتبط يهانامه ان یپا
 ه ی اول  منابع  انتخاب . 2-1
 ،مقاله   268  مجموع   از   یاطالعات  ياهگاه یپا  ی پوشانهم  لیدلبه 

 يبندرده   مانند  نامرتبط  موضوعات  با  و  يتکرارمقاله    157
با استفاده از   يبندرده  ستمیس  علوم،  يبندطبقه  ،يکاوداده   در

، متون  يبندرده   زبان،  یشناسرده  ک،یژنت  يهاتمیالگور
سپس چکیده مقاالت   .شد  حذف  یو فوکسونوم  یتاکسونوم

 ی نقد و بررس  ایترجمه و    مروري،الت  مقابررسی شد و  
.  براي پژوهش انتخاب شد مقاله مرتبط    22  ت یدرنها  و   حذف
هاي منتخب  واژه دیکلاطالعات علمی ایران (گنج)    گاهیدر پا

هاي مرتبط نامهبازیابی پایان براي    .)1  وست(پی    جستجو شد
دانش  و  اطالعات  علم  رشته  رشته در  به  شناسی، جستجو 

کتابداري   اطالععلوم  و  و  اطالعات  (علم  رسانی 
محدوددانش  دست  64.  شد  شناسی)  به  با آمدرکورد  ه 

بررسی و موارد تکراري حذف   شدههاي جستجوکلیدواژه 
همچنینشد هدف    ها نامه انیپا  دهیچک  .  با  تناسب  نظر  از 

و بررسی  به    يبرا  نامهان یپا  33  تینها  در  پژوهش  ورود 
 شد.   انتخابمند مرور نظام 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 Universal Decimal Classification 
2 Colon Classification 
3 Bliss Bibliographic Classification 
 

 
 شده مطالعه منابع انتخاب مراحل -1نمودار 

 
 ی اعتبارسنج . 2-2

اطالعاتی منابع  این  براي  انتخاب  در  بر   پژوهش  تحلیل 
بندي ؛ تمرکز موضوعی بر ردهشداساس معیارهایی انجام  

مکتابخانه  و  داورياي  معتبر  معیارها  نبع  این  از  .  بودشده 
پ  بازبینی همکار  توسط  منابع  این  انتخاب    ژوهشدرستی 

شده  بندي انجام ها نیز دسته. در مرحله تحلیل داده شد  تأیید
  دو همکار یک بار توسط هر یک از  براي موضوعات منابع،  

انجام پژوهش  جلسهشد  تیم  دو  طی  در  سپس   .،  
به بنديدسته شده،  انجام  مشترك  هاي  و  بررسی  صورت 

بندي موضوعات  . بر این اساس دسته اعمال شد  الزم  تغییرات
پژوهش  تیم    دو همکاردر منابع حاصل اجماع    وجهت  مورد
 . است

 ) سوم (مرحله   هاافته ی گزارش    نی تدو   . 3
  چه   دآورنده ی پد   با   مرتبط   ي ها ی ژگ ی و   نظر   از   ها پژوهش .  3-1

 د؟ دارن   ی ت یوضع 
 نیپژوهشگر در ا  29نام    مجموع   در   منتخب  مقاله  22  در

ا  خوردیم  چشم  به  موضوع از  نفر   ک یتعداد    ن یکه 
نامشخصخیتار  ارشدکارشناس   تحصیالت  نفر  یک  و    ، 

و    ای  يکتابدار  شانالتیتحص  هاآن  یمابق اطالعات  علم 



 

 مند نظام   ي مرور :  ی منابع فارس   در   ي ا کتابخانه   ي بند ردهصابر و همکاران:   ۸٤

از میان نویسندگان رشته علم اطالعات و    .است  یشناسدانش 
درصد) به صراحت به    31نویسنده (حدود    9شناسی،  دانش 

 اند و عضو هیئت علمی دانشگاه ره کرده مدرك دکتري اشا
درصد) خود را   6/27ویسنده (حدود  ن  8همچنین    هستند.

دانش  و  اطالعات  علم  دکتري  معرفی دانشجوي  شناسی 
   .)1(جدول   اندکرده

 مقاالت سندگان ینو مشخصات -1جدول 

 راوانی د ف درص  فراوانی  رشته تحصیلی 
 2/93 27 شناسی علم اطالعات و دانش 

 4/3 1 هاسایر رشته
 4/3 1 نامشخص

 
حدود  است.  آمده    سندگان ی نو   ی ان سازم   ی وابستگ  2  نمودار   در
نویسندگانی از  ترتیب مربوط است به  به درصد از مقاالت    27

تهران و  چمرانشهید    دانشگاه ،  دانشگاه اصفهان  دانشگاه   ،
شیراز میان   ود.  دانشگاه  مشترك  پژوهش  حاصل  مقاله 

نویسندگانی از دانشگاه الزهرا و ایرانداك و دانشگاه تهران و  
مقاله   22سهم دانشگاه آزاد اسالمی در  تربیت مدرس بود.  

حدود    1منتشرشده   یعنی  بقیه    5/4مورد  و  است  درصد 
 هاي دولتی هستند.نویسندگان از دانشگاه 

 

 
 ياکتابخانه يبندرده قلمرودر  یتعداد برونداد علم -2نمودار 

 ی سازمان یوابستگ کیتفکبه
  مشاهده   3  نمودارکه در    همانگونه  هانامه انیدر مورد پا  اما
  يعنوان رساله دکتردرصد) به   33/13(  نامهان یپا  4  شودیم

مشهد   یاصفهان و فردوس   راز،یچمران، ش  يهادانشگاه   در
در مقطع    صد)در  87/87(مورد    29  ی عنی  یمابق   وده  شانجام  

 موضوع ي این  هانامه ان یپا  نیشتریبارشد است.    یکارشناس

در  و    درصد)  57/57(  نامهان یپا 19  شامل  در دانشگاه تهران
  ه است.شد  انجام مقطع کارشناسی ارشد،

 

 
 کیتفکبه يا کتابخانه يبندرده يها و رساله نامه ان یپا. 3نمودار 

 ي مجر  يهادانشگاه

تعداد  3  و  2  نمودار   براساس رسال  نامهان یپا  بین  هاي  هو 
رسیده همخوانی  و مقاالت به چاپ   موضوع  نیر اشده دانجام 

مورد)   13هاي دانشگاه تهران (نامه پایان  بیشتردارد.  نوجود  
  62حدود  از این تعداد،    و  است  70تا    40هاي  مربوط به دهه 

زمینه    درصد رده در  دیوییبنديگسترش  کنگره   1هاي   و 
 ،اصفهان  ،تهران  هايدانشگاه   بیترتبهجموع،  در ماما    است.

و   شیراز  پژوهشی  برون   نیشتریب  مشهدچمران،  در  داد 
 .دارندرا  يندبرده  موضوع

 دارند؟   ی ت ی وضع   چه   نشر   ي ها ی ژگ ی و   نظر   از   ها پژوهش .  3-2 
 12در    مقاالت  شودیممشاهده    2  جدول  در  که  همانگونه

  ،ی پژوهش  یه علممجله رتب  9است که    دهیبه چاپ رس  هینشر
 یتخصص  یعلم  هینشر  1و    یجیترو  یرتبه علم  هینشر  2

در مجالت    درصد)  27/77(  مقاله  17  مقاله،  22از بین    .است
همانگونه که انتظار .  استمنتشرشده    یپژوهش  یبا رتبه علم

 و   يکتابدار  یمل  مطالعات  فصلنامه«  هینشررفت،  می
ت تشار مقاالرا در ان  یفراوان  نیشتریب  »اطالعات  یسازمانده

از آن نشریه کتابداري و    دارد  ياکتابخانه  يبندرده  و پس 
  رسانی آستان قدس قرار دارد.اطالع

 قلمرو در مقاالت يحاو  اتینشر مشخصات -1 جدول
 ي اکتابخانه يبندرده

  درصد  ی فراوان    نوع نشریه    ه ی نشر   نام  ف ی رد 
 ی فراوان 

  یعلم کتاب فصلنامه 1
 یج یترو

3 63/13 

 
1 Dewey Decimal Classification 
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  درصد  ی فراوان    نوع نشریه    ه ی نشر   نام  ف ی رد 

 ی فراوان 

 یتخصص  یعلم  هینشر 2
 ادکا

  یعلم
 یتخصص

1 54/4 

  و  پردازش   پژوهشنامه 3
 اطالعات  تیریمد

  یعلم
 ی شپژوه

1 54/4 

  رسانیاطالع   قاتیتحق 4
  ی عموم  يهاکتابخانه  و
 )سابق کتابخانه امی(پ

  یعلم
 ی پژوهش

2 09/9 

  يارشته   انیم  مطالعات 5
 ی انسان علوم در

  یعلم
 ی پژوهش

1 54/4 

  یعلم ی اسالم قاتیتحق 6
 یج یترو

1 54/4 

  و  ي کتابدار 7
 یرساناطالع 

  یعلم
 ی پژوهش

4 18/18 

  ي رکتابدا یمل مطالعات 8
 اطالعات  یسازمانده  و

  یعلم
 ی پژوهش

5 72/22 

  یعلم اسناد  نهیگنج  9
 ی پژوهش

1 54/4 

 و  ي کتابدار  قاتیتحق 10
 ی دانشگاه رسانیاطالع 

  یعلم
 ی پژوهش

1 54/4 

 و  ي کتابدار  مهپژوهشنا 11
 رسانیاطالع 

  یعلم
 ی پژوهش

1 54/4 

علوم روان  12 و  شناسی 
 تربیتی دانشگاه تهران

علمی  
 پژوهشی 

1 54/4 

 
 تفکیک سال آمده ها به نامهتعداد مقاالت و پایان   4  نمودار  در

که  است همانگونه  می .  دهه  مشاهده  تا  بیشترین   70شود 
 1366در سال    هانامه پایان   اکثریتنامه است.  انتشارات  پایان 

به  شده  انجام   منتشرشده مربوط  تعداد مقاالت  بیشترین  و 
 است.   1396سال 

 
 ها بر اساس سال نشر نامهان یت و پامقاال -4نمودار 

 
 است؟   کدام   ها پژوهش   در   شده طرح م   موضوعات .  3-3

از دهه    ياکتابخانه   يبندرده  موضوعدر    ايت برجسته مقاال
به    1360 و  ممنتشر شد  (قیحقمقاله    رسدی نظر   )1366ی 

 ران یابداران انامه انجمن کتپیش از آن در  .  ها باشدسرآغاز آن 
 شد یمنتشر م  1357تا سال    رانیتوسط انجمن کتابداران اکه  

. دشمیمنابع چاپ    يبندو رده  یمرتبط با سازمانده  مطالبی
 م یمفاه  فی در سطح توص ها غالبا ترجمه است ونوشته  نیا

  نییتع  یگ کولن و چگون  ي بندرده   يهایژگیمانند و  ياهیپا
دوده بررسی مطالعه حاضر  از محبنابراین    است.  مؤلف  نشانه

اما   پایان خارج شده.  پایاننامهدر مورد  نامه در  ها نخستین 
رده در سال  موضوع  مقدمه  مربوط    1347بندي  ترجمه  به 

 . دانشگاه تهران استبندي دهدهی دیویی در رده 



 

 مند نظام   ي مرور :  ی منابع فارس   در   ي ا کتابخانه   ي بند ردهصابر و همکاران:   ۸٦

  يهاکتابخانه   در  را  استفاده  نیشتر یب  ییوید  و  کنگره  يبندرده 
 بیشتر 5نمودار   بر اساس)  1370 ،یقیحق(  دارد رانیا و ایدن

بررسی      کنگره  و  ییوید  يبندرده   یفارس  يهاپژوهش  را 
 اند. کرده

 
 يبندرده يهاپژوهش در شده مطالعه يها يبند رده -5نمودار 

ي ا کتابخانه

 یبررسرا    ياکتابخانه   رده  چند  ای  دو  مطالعات  نیا  از  یبرخ
،  مشاهده   را  آن  یکل  ينما  از  گرید  یرخب  و   کرده   سهیمقا  و

ها، ویژه گسترشدر برخی منابع به .  اندکرده  لیتحل  و  یبررس
 بندي تمرکز شده است. بر یک رده خاص در یک نظام رده 

از  موضوعی  نظر  هر  جنبه  عملی  دو  و  مطالعه شایسته  ي 
ها و  ها، تعریفاست. در جنبه نظري مسائل مرتبط با نظریه 

ست مورد توجه است و در جنبه عملی،  مواردي از این د
  ي بند رده   رامون ی پمطالعات انجام شده  یابد.  کاربرد اهمیت می

از دو منظر   موضوع رااین    نشان داد پژوهشگران  ياکتابخانه 
کرده   ينظرو    یعمل در  شده  مقوالت شناسایی.  اندبررسی 

نظري    ابتدا  جدول  این  در.  است  آمده  3  جدول و  بخش 
  چهار اند.بندي شدهبا بخش عملی دسته منابع مرتبطسپس 

شامل   کلی  کلیات«مقوله  و  نظري«،  »مقدمات  ،  » مباحث 
  » بندي منابع غیرکتابی رده « و  ،  »ايبندي کتابخانه علوم و رده «

نظ بخش  گردر  قرار  رده«همچنین  فت.  ري  ،  »بندياجراي 
مقایسه و  «،  »بندي در عمل کارگیري رده بررسی وضعیت به «

نظام  رده ارزیابی  کاربرد  «و    »هاگسترش«،  »بنديهاي 
در    شدهاز موضوعاتی است که در منابع  بررسی  »بنديرده 

 بندي شدند.بخش عملی دسته
قلمرو در  شدهبررسیآثار در  مطرح موضوعات -2جدول 

 ي اکتابخانه يبندرده

 هدف  پدیدآور 

 هدف  پدیدآور 

 بخش نظري 

 ) 1352( قحاذ
  ی دهده  يبندکاربرد رده  يراهنما

 یجهان

 

 ) 1363( زنجانی
و    ییوید  يها ي بندرده  یمعرف

 يسازکنگره و نحوه شماره
؛  ) 1370(  يداود

  چشمه   و  انیموحد
)؛  1395(  یسهراب
 انیموحد  و  یشعبان

  چشمه ؛  ) 1396(
  زرمهر   و  یسهراب

)1396 ( 

 بنديي رده هاهینظر

  مباحث
 ي  نظر

  و   زادهيموسو
 ) 1393( گرانید

 اصطالحات   ن یب  موجود  ارتباطات

 ) 1399( انیموحد
  ی سازمانده  مدرن   گفتمان

داللت   تالیج ید  اطالعات هاي و 
 آن

 ) 1366( حقیقی
بندي عملی  وابستگی و انطباق رده 

رد(کتابخانه با  نظري  هاي)  بندي 
 بندي علم) (رده

علوم و 
بندي رده

 ايکتابخانه

 ) 1369( داودي

  س یفرانس  تاثیر
اگوست    کنیب و 

رده بر    يبندکنت 
 ییوید یدهده

  ریتاث
 يبندرده

دانش  
بندي (رده
بر    علم)
 يبندرده

 یی وید

  و   یسهراب   چشمه
  درچه   یمیابراه

)1398 ( 
 علوم يبندرده با ی قیتطب سهیمقا

  و   یسهراب   چشمه
)؛  1396(  زرمهر
  و   یسهراب   چشمه

 ) 1397( سعادت

 يارشتهان یم علوم

 يبندرده ي داریشن منابع يبندرده ) 1385( یصالح 
منابع  
 بی غیرکتا

  رپولیاسماع
)1386 ( 

 منابع اینترنتی يبندرده

 بخش عملی 
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  و   اکان ینداریوش  
  ي محمد  جان

)1387 ( 

  يبندرده  ياجرا  بر  مؤثر  عوامل
اجراي   هاکتابخانهدر 

 بنديرده
  ی مردان   و  ناخدا

)1396 ( 
  يریگم یتصم  بر  مؤثر  عوامل

 مجدد يندبرده

 ) 1373( ینجف
تما  ملی  کتابخانه  تیوضع می  از 
 بنديها از جمله رده جنبه

بررسی  
وضعیت  

کارگیري  به
بندي رده

 در عمل 

  و   اکان ینداریوش  
  ي محمد  جان

)1387 ( 

  در  يندبرده  يهاشماره  صحت
 از انتشار  ش یپ یسینوفهرست 

)؛  1372(    یمیرح
مقدم نجف   پور 

)1388 ( 

اساس    هاکتابخانه   وضعیت بر 
 موجود ياستانداردها

  گران ید  و  یمحفوظ
)1389 ( 

هاي عربی  بندي کتابکیفیت رده 
 نه ملیکتابخا

 شاه  یشمس
 ) 1391(  ییایولدعل

 کتابداران  يبندرده يهامهارت 

 ) 1396( یهرات 

  ،ییوید  یدهده
  کنگره،  کتابخانه

  سیبل  یکتابشناخت
  مالك   با  کولن   و
 بندي رده يها

  سهیمقا
رده   چند 

 ياکتابخانه

مقایسه و  
ارزیابی  

  هايطرح 
 بنديرده

 ) 1383( تاجر

سلسله    ساختار
  ي راهنماها  یمراتب 

با    یموضوع
 ییوید يبندرده

ایسه رده  مق
اي کتابخانه

سایر   با 
هاي  ابزار 

 سازماندهی 

 ) 1384( یفرشچ 

در   تاریخ  رده 
اصطالحنامه  

فارسی   فرهنگی 
رده و   (اصفا) 

 DSR    تاریخ)
و  ا بندي  ردهیران) 

 ییدهدهی دیو

  گران ید  و  فیشر
)1392 ( 

  نظام  تطابق
  بر   حاکم   ی مفهوم

  هرستف
 يهاسرعنوان 
نظام    یموضوع با 

 کنگره  يبندرده

 هدف  پدیدآور 

 ) 1395( زاده ی تق
  ياسه یمقا  یابیارز
  و  ی مردم  يبندرده
 ییوید يبندرده

؛  ) 1377(  یکوکب
جعفرنژاد   یکوکب   و 

)1391 ( 

  ارزیابی
هاي  گسترش 

رده   بنديایرانی 
 دیویی 

ارزیابی  
 هاگسترش 

 گسترش 
هاي  طرح 
 بنديرده

 ) 1388( مختارپور

گسترش    مقایسه
تار   ران یا  خ یردة 

  يبندرده در
  گسترش   با  ییوید

  در   خیتار  ردة
 کنگره  بنديرده

 ) 1355( پارسامیان
رده   گسترش 

ارمنی  ادب یات 
 بندي دیویی)(رده

و  ایجاد 
گسترش  

هاي رده
 ایرانی 

 ) 1366( شاملو
رده بندي  طرح 

 نفت 

ثابت با   راهیمی 
)1366 ( 

هنر   رده  گسترش 
  يبند(رده  ران یا

 ه) کنگر

 ) 1369( حیدري
موسگ   ی قیسترش 
  يبند(رده  ران یا
 )ییوید

 ) 1370( ییشکو

ضرورت گسترش  
رده بندي  طرح 
کتاب  هاي  براي 

 اسالمی 

 ) 1367( هتفر
 ) 1367( ترابی فرد

 ) 1387( پرتو

  رده  گسترش
ی  سیانگل  اتیادب

 بندي کنگره) (رده

گسترش  
 هاسایر رده

 ) 1371( رضایی
  رده  گسترش

ی  عرب  اتیادب
 بندي کنگره) (رده

 ) 1366( آثار
 ) 1374(  هنروران

  رده  گسترش
  کایآمر  اتیادب

 بندي کنگره) (رده

شیرازي    مولوي 
  پور ی نب)؛  1368(
 ) 1373( یريش

  رده  گسترش
  فرانسه   اتیادب

 بندي کنگره) (رده
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 ) 1380( گلشن
  رده  گسترش

 ایتالیا اتیادب
 بندي کنگره) (رده

  بابارود   يدریح
)1396 ( 

  و  کودکان   کتب  موضوع  انتخاب
 بنديرده  نظام  اساس  بر  نوجوانان

  ردبکار
 يهانظام
 يبندرده

 ) 1391( اصغري
بر    منابع   نیج و  ت یوضع  ی بررس

 اساس شماره رده 

 ) 1398( یملک
  یموضوع  يهاشاخص   یبررس

  کمک  اب  ی درس  هايباکت
 بنديرده يهانظام

 ) 1395( يزردار 
از  اقتباس   تاکسونومی  ساختار 

دهرده دیوییبندي  براي    دهی 
 نگاري سازي هستی مدل 

 
و کنگره به   ییوید  يبندرده  يهانظامذیري  پرشگست  ویژگی

  ،یزبان  ،یفرهنگ  شرایط  کشورها اجازه داده است به فراخور
د  ات یادب  ،یخیتار   را   خود  به  مربوط  يهاگسترش  نیو 

  یفارس  يهاگسترش  اساس  نیا  بر  زین  رانیا.  کنند  نیتدو
  هاکتابخانه   شودی م  باعث  کار   نیاکرده است.  ایجاد  خود را  

اندك و بعضاً گسترده، در    هايتعدیل   و  جرح  امانج  ضمن
 هاينظام   از  و  برداريبهره   هاآن  از  خویش  منابع   به  دهینظم
میان،    استفاده  موجود  بنديرده  این  در  کنند.  مطلوب 

 در  کنگره،  و   دیویی  هاينظامبا درك اهمیت    کتابداران ایرانی
 دو  این  پذیريگسترش  قابلیت  از  گیريبهره  با  برآمدند  صدد
 دهند  پوشش  را  هاآن  کمبودهاي  و  هاکاستی  از  برخی  نظام،

 ها گسترش  نیا  تیاهم  به   توجه   با .  )1388مختارپور،  (
  در   یفراوان  زانیم  ،شودیم  مشاهده   3همانگونه که در جدول  

تدوین،    به  قابل توجهی  پژوهشگران  و   است  شتریب  مقوله  نیا
 . اندپرداخته هاگسترش یبررس و نقد

  یبرخ  در  نیست و  مکتوب  منابع  محدود به  کتابخانه  منابع
  از یتمام ن  ياسخگومنابع مکتوب پ  خ،یتار  مانند  هاموضوع
ن تار  ستی کاربر  به   یشفاه  خیو  صوتکه  منبع   یصورت 

). در 1385  ،یصالحراهگشا باشد (  تواندیمدرآمده است  
 ن ی ا   ي بند طبقه   ي پاسخگو   است   الزم   ي بند رده   ي ها نظام   جهینت

بندي منابع عالوه بر منابع صوتی، رده   .باشند  زین  منابع  از  نوع

مطرحاین موضوعات  از  یکی  نیز  منابع ترنتی  در  شده 
   بود. شدهبررسی 

 موضوع  نیا  يهاپژوهش   در  شدهمطرح  مباحث   گرید  از
اي است. هاي کتابخانه بنديبندي علوم و رده نسبت میان رده 

با توجه به    يبندرده   يهانظاممعتقد است    )1370(  یقیحق
دس به دو  نظراهداف خود  ؛ شوندیم  میسقت  یو عمل  يته 

بندي علوم و مسائل مرتبط بندي نظري، ردهاز رده  نظور اوم
اي است.  بندي کتابخانه بندي عملی، رده با آن و منظور از رده 

. است  شدهنیز توجه    رشتهان یم  علومبه  قوله کلی،  در همین م
که    است  ي بندرده   نظام  در  د یجد  مباحث  از  رشتهانیم  علوم

بحث کرده است.    د ی مناسب علوم جد   یابیمکانوص  در خص
واقع     و   خود  رامونیپ  مسائل  به   چندجانبه  نگاه  داشتندر 

 طبع  به و شده علوم شدن تری تخصصباعث   علم شرفتیپ
(ظهور    يدیدج  يهارشته است  سهرابکرده  و   یچشمه 

 گرفته  صورت  مطالعات  به  توجه  با).  1397زرمهر،  
  علوم   یدهشماره از پس    ی به خوب  ياکتابخانه   يهايبندده ر
 ي هايبندرده  گیريشکل   ازمندین  و  اندامدهین  بر  رشتهانیم

 ي کردیرو  )1397(  و سعادت  یرابچشمه سه.  هستند  دیجد
  .اندداده  شنهادیرا پ يبا منطق فاز

توان بندي و ایجاد نظم براي منابع اطالعاتی میعالوه بر رده 
نیز   دیگري  رده   برايکاربردهاي  شدنظام  متصور   ؛بندي 

تاکسونومی موجود  ر اختااز س  )1395زرداري (طور مثال به 
استفاده کرده.  نگاري  یهست  سازيمدل در    بندي دیوییدر رده 

بازنم ابزار  یک  ترتیب  این  ابزاري به  اساس  بر  دانش  ایی 
 . دیگر توسعه یافته است
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 است؟ 
بررسی  منابع  موضوعی  دهه    شدهتمرکز  مباحث 40در   ،

عالوه بر مقدمات و کلیات    50دهه    و  اتی و کلیات بودمقدم

اوج مطالعات   60ها نیز پرداخته شده است. دهه  به گسترش

نامه شکل پایان ها است که غالبا به بنديبط با گسترش رده مرت

هاي عملی است و  تمرکز بر جنبه    70  دهه  دراند.  اجرا شده

 شده   کار  هاآن  گسترش  و  کتابخانه  يهارده  يرو  بر  شتریب

زمینه    هاپژوهش  شتریب  80  دهه  در.  است وضعیت   در 
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بندي  رده هاي  طرح   سهیو مقا  ، ارزیابیهايبندردهکارگیري  به 

 از  يبندرده  موضوع  90  دهه  در.  بوده  هاآنهاي  و گسترش

  و   ها ي بند رده   گسترش   تنها   نه شده.    ی بررس  يشتریب  يهاجنبه

 يدهابرکار  بلکه  ،دش  بررسی  هاکتابخانه   در  آن  ياجرا  نحوه 

ا  زین  يبندرده   نظام در  توجه  مورد  موضوعات  دهه    نیاز 

از بعد    یل توجهقاب   يهاپژوهش  دهه  نیا  در  نیهمچناست.  

 ي بندرده   میمفاه  منبع،  پنج  در   .اندپرداخته  يبندرده به    ينظر

آن    يهاهینظر  و با  برا  سهدر    وبررسی شده  مرتبط   ي اثر 

  علوم .  شده  پرداخته  يارشتهان یم  علوم  گاهی جا  بهبار    نیاول

  با دارد چرا که  ياژه یو گاهیجا حاضر عصر در يارشتهانیم

  و  انیموحد(لم کمتر شده است  ع  يعلم، مرزها  شرفتیپ

از    ی موضوع   ر یی روند تغ   6). در نمودار  1395  ،یسهراب  چشمه

می   90تا    40دهه   رده شودمشاهده  گسترش  و    هايبند. 

 ينظر  يهابحث   غلبهبه    70  و  60هاي  ها در دهه آن   یبررس

  به   .است  شده  لیتبد  يبندرده  رامونیپ  یمفهوم  يهاچالش   و

  ي ا کتابخانه   ي ها ي بند رده   از   استفاده  و  رشیپذ   از   رسدیم  نظر

  راتییتغ  به  توجه  با اکنون و میاکرده  گذر 80 و  70 دهه  در

  ظهور   و  دانش  یسازمانده  يهانظام   در  آمده  وجود  به

  کاربرد   پیرامون  ییدهایترد  دانش،  ییبازنما  دیجد  يابزارها

  است   هکرد   ظهور   یسنت   ياکتابخانه   يهايبندرده 

موحدیان،  ؛  1386پور،  اسماعیل( و  ؛ 1396شعبانی 

سهرابی و زرمهر، چشمهو  1397سهرابی و سعادت، چشمه 

نظامبه    همچنین  ).1397 از  جدیدي  هاي  کاربردهاي 

 است. شدهتوجه  90در دهه  بنديرده 

 
 ي اکتابخانه يبندرده قلمرودر  یموضوع رییروند تغ -6نمودار 
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 است؟  یی شناسا 

مطرح   يها يبندرده   غالب  )1396(  یهرات  پژوهش   براساس
  و  اندشده  جادیا  بنديرده  آن  دهندگانتوسعه   بافت  در

  ریسا  يازهاین  با  غیره  و  یاجتماع  ،یفرهنگ  نظر  از  بنابراین
اندارد  یهمخوان  کشورها  دیگر  در  هابافت  مجموعه   نی. 

در نظر گرفت که در    يدبنبافت توسعه رده   توان ی عوامل را م
  ي ها کتابخانه   درنخواهد داشت.    ییمتفاوت کارا  يهاطیمح

 هر.  شودیمکنگره استفاده    و  ییوید  يبندردهاز    شتریب  رانیا
  با  مرتبط  کتب  يبرا  ییهاکمبود  هايبندرده  نیا   از  کدام

 ت یقابل.  دارد  منطقه  هر  مذهب  و  فرهنگ   خ،یتار
  باعث   ،دارد   وجود  يبندرده   دو  نیا  در  که  يریپذگسترش

 و  خود  منابع  به  دادن  نظم  ي برا  يبندرده   متخصصان  تا  شده
 . کنند   جاد ی ا   را   ییهاشگستر  خود  يامنطقه  يازهاین  اساس   بر

به  چه  آن  دهه  ژهیومانند  م  70  و  60  در  .  شودیمشاهده 
  شده  نیتدو  یرانیا  متخصصان  توسط  یفارس  يهاگسترش

  ی فارس  يهاترش سگ  که  دهدی م  نشان  منابع  ی بررس  و   است
  ن یب  در  مقوله  بسامدترینپر  همچنان  اما  نیترپرچالش 

 جینتا.  است  ياکتابخانه   يهايبندرده  یعمل   موضوعات
 یرانیا  يهاگسترش  دهدیم   نشان  مطالعات  نیا  از  حاصل

طور نمونه در  (به   هستند   اشکاالتیو    هایکاست  يدارا  همچنان
  مختارپور   .)1391کوکبی و جعفرنژاد،  و    1388مختارپور،  

 در  ژهویبه  ،يبندرده   متخصص  که  داردتاکید    )1388(
  بندي رده   هنگامبه   بزرگ،  عمومی  و  تخصصی  هايکتابخانه 

 روروبه   هایی نارسا  و  نواقص  نیا  با  رانیا   به  مربوط  منابع
  از  قبل  تا  شودی م  مشاهده  6همانطور که در نمودار    .شودیم

  موضوعات   از  آن  ضعف  نقاط  یبررس  و  هاگسترش  90  دهه
  در   )1377(  یکوکب  ۀگفتبه   چراکه  بوده   پژوهشگران  مهم
 اصول  از  یحت  یرانیا  يهاگسترش  ،شده  اجرا  موارد  از   یبرخ

  با   اشتباهات   ی برخ .  ردیگیم   فاصله  موردنظر  يبندرده   یاساس
  آن   نشدن  اعمال  و  هايبندرده   يروزآمدساز  نگرفتن  نظر  در
  باعث   ،میمفاه  از   یبرخ  نبودن  ای  و  یفارس  يهاگسترش  در

  و   شودیم  منابع  یابیباز  تینها  در  و  يبندرده  نظام  در  خلل
  پژوهش   نی آخر.  است  يبندرده  اهداف  تحقق  مانع  نیا

کهوید  ي بندرده   در  یرانیا  يهاگسترش است  توسط    یی 
(و جعفرنژا  یکوکب هاي یافته.  است  بررسی شده  )1391د 

 ی رانیا  اتیگسترش ادب  يادعا   رغمی علشان نشان داد که  ای
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  ،ییوید  بنديرده  21  ویرایشآن مطابق با    يبر روزآمد   یمبن
  هاآن مقابل    هايعبارت   با  همراه  هادرصد از شماره   30/80

نسبت به    ،گسترش  نیاستاندارد ا  یفرع  ماتیدر جدول تقس
ت. شده اس  یکل  رات ییدچار تغ  ییوید  بنديرده  21  ویرایش

ن اسالم  نشان یگسترش  و   نبی  اختالف  دهندهز  ساختار 
  ی موضوع   قلمرو   ي گسترش برا   نیشده در ا  ایجاد   هايشماره 

در   ییوید  بنديموجود در رده   يهااسالم و ساختار و شماره 
سوم    شیرایاست. در و  22  راستیو  یعنی  یکنون  راستیو

 به  نسبت  هادرصد از شماره  38/88  زین  رانی ا  خیگسترش تار
 نی. ااندافتهی  رییتغ  یکل  طوربه  ییوید  بنديرده  21  یرایشو

  ن ی صادق است. بر ا   زین  یرانیا  يهادر گسترش زبان   تیوضع
 ،یی و ی د   ي د بن رده   ی ران ی ا   هاي گفت که گسترش   توان یاساس م

رو با  اصلبه   ی جهان  کردیمطابق  متن  در  شده   یکارگرفته 
 دارند. ازین  يبه روزآمدساز ییوید يندبرده 

  در   که  یمرتبط  منابع  کنندیم  کمک  هاگسترش  که  گونههمان 
 خود  قیدق  يجا  در  است  آمده  یکل  صورتبه  هايبندرده 
بت  سن  ترق یدق  یابیمکان   ازمندین  زین  دیجد  علوم  رند؛یبگ  قرار

 ي د ی جد   علوم   علوم،  گسترش   و   شرفتیپ  با به گذشته هستند.  
و    دیپد است  که شامل موضوعات مختلف   کتابدارانآمد 
به   يبندرده  يابر سنتآن    هستند؛  مواجه  مشکل  با  ی روش 
  بخش   در  فقط  توانیم  نه  را  یمیوشیب  علم  منابع  مثال  يبرا

  بخش   در  فقط  نه  و  کرد  يبندرده  یمیش  یموضوع
 چشمهاست.    يدیجد  گاهیجا  ازمندیبلکه ن  ،یشناسستیز

  ي بنده رد  نظام  50  یبررس  با  )1397(  زرمهر  و  یسهراب
  در   مستقل   طور به   ی رشتگ ان ی م   موضوع  اندافتهیدر  کتابشناختی

 رب  يبندرده  یسنت  يهانظامواقع    دراست.    امده ین  هانظام  نیا
  و   است  ثابت  يادهیپد  دانش  که  است  استوار  فرضشیپ  نیا
  به   را  آن  و   کرد  میتنظ  را  مختلف   علوم   نی ب  روابط  توانیم

  ا یپو  يادهیپد  را  دانش   ،دی جد  يکردهایرو  اما  درآورد   نظم
  و   ستین  م یتنظ  قابل  یسادگبه   علوم  نیب  روابط  که  نگردیم

 و  دهیتندرهم  ارتباطات  ،شرفتیپ  و  یگستردگ  لیدلبه   علوم
  ار یبس  علوم  نیب  مرز  نیهمچن.  ددارن  با یکدیگر  يادهیچیپ

 ي روزآمد   و   ییکارا  هارشته  ی برخ  یحت  و   است  شده  رنگکم
به  .  است  شده  متوقف  آن  رشد  و  اندداده   دست   از  را  خود

  به   ازین  يبندرده   در  آن  گاهی جا  و  رشتهانیم  علومرسد  نظر می

 ژه یوبه  ،یکنون  يبندرده   يهاطرح  و  دارد  يجد  توجه
  و   یشمارش  يهانظام   ستا،یا  یمراتب  سلسله  يهانظام 

ظهور و توسعه    با  .هستند  روبرو   يجد  چالش  با  هماراشیپ
 ،تالیجید  طیمح  از  اطالعات  یابیباز  شی افزا  و  هاي فناور
  است،  منابع   ی ک ی ز ی ف   ي گذار يجا  يمبنا  بر  که  ،یسنت  يهانظام 

حجم   ژهیوبه  شده؛  روبرو   چالش  با  ییکارا  نظر  از که 
  ش ی رو به افزا   ي ر ی طور چشمگ به   تالیجید  طی اطالعات در مح

 شیپ  از  شیب  يبندرده  يکردهایدر رو  رییبه تغ   ازیاست و ن
 ). 1395 ،یو چشمه سهراب انیموحد(  شودی م مشاهده

  يبندرده   ،يبندرده   نظام  در  دیجد  يکردهایرو  از  یکی
ر پول یاسماع  توسط  پژوهش  کی  فقط  که  است  خودکار

براي   خودکار  يبندرده.  است  پرداخته  مقوله  نیا  به  )1386(
بین.  آمد  دیپد  ینترنتیا  منابع   یسازمانده سطح  المللی در 

  ،در برخی  و   شده  انجام    موضوع  نیا  در  یمختلف   يهاپروژه 
است.   شده  پیشنهاد  یمصنوع  یعصب  يهاشبکه  ازاستفاده  

  از   . اند دهینرس  مطلوبی  جهینت  به   در این موضوع  تاکنون   اگرچه
 ایآ  که  است  آن  يبندرده  نوع  نیا  در  مطرح  سواالت

 نوع  نیا  در  تواندیم  ي اکتابخانه   يبندرده   يهانظام 
  يدینظام جد  باید  که  نیا  ایکاربرد داشته باشد    هايبندرده 
 کرد؟  فیآن تعر يبرا

 یچگونگ  و  یکتاب  ریغ  منابع  بهتر  انیب  به  ای  یرچاپیغ  منابع
  ي بندرده   در  شدهمطرح  گرید  موضوعات  از   زین  آن  یابیباز

 یرچاپیغ  منابع  به  کمتر  ايکتابخانه   يهايبندرده .  است
 منابع  نوع نیا در را يبندرده  رسالت اندنتوانسته و پرداخته

 یچاپ  منابع  به  یبخشنظم  يبرا  شتریب  چراکه  د،نساز   محقق
  منظر نیا  از). 1390 ،یو التماس یالتماس( اندآمده  کار يرو

  ازمند ین  منابع  نوع  نیا  به  یبخشنظم  يبرا  هاکتابخانه   زین
. هستند   ياکتابخانه   يهايبندرده   يروزآمدساز  ا ی  و  يگربازن

  کتابخانه  به   را  کاربران  تواندیم  یتالیجید  منابع  به  توجه
  ی اطالعات   يهاگاه یپا  به   کاربران  راحت  یدسترس.  کند  کینزد

به   و  کرده  کمتر  کتابخانه  به  را  کاربران  توجه  و  ازین منجر 
گرفتن   کتابخانه    هاآنفاصله  استاز  است  ال .  شده  زم 

زبان   دنیرس  ي برا  هاکتابخانه  نزد  یبه  و  با    یکیمشترك 
و    یالتماستوجه داشته باشند (  یکیبه منابع الکترون  ،کاربران
 ) 1385(  یصالح  تر نیزدر این راستا، پیش).  1390  ،یالتماس



 

  

 1400)، پاییز 3(  32فصلنامه مطالعات ملی کتابداري و سازماندهی اطالعات،  ۹۱

 
که است  کرده  اشاره  نکته  این   درخصوص   پژوهش  به 

د  بنديرده  شن  يداریمنابع  ن  یناکاف  يداریو  و  به    از یبوده 
 .دارد نصیمتخص شتریتوجه ب

پژوهش از  رده طرح   هابخشی  وهاي  هاي  نظام  بندي 
از اطالعات  موضوعی  جمله سرعنوان  سازماندهی  را هاي 

کرده  ارزیابی  و  بر اندمقایسه  حاکم  مفهومی  نظام   .
ن شریف و دیگرا   ژوهش پ   هاي موضوعی فارسی در سرعنوان

ارتباط که به  پژوهش،  این  . در  بررسی شده است  )1392(
ها نشان داد  یافتهشده،  میان دو نظام بازنمایی دانش توجه  

بی از موضوعات بومی و ملی  مراتگونه ساخت سلسله هیچ
به    شده  مانند ادبیات فارسی یا اسالم در نظام مفهومی بررسی 

سرعنوان د در  مفهومی  نظام  و  نیامده  موضوعی  ست  هاي 
اند و  ها نظم یافتهموضوعفارسی فقط در تعداد معدودي از  

سایر میان  موضوع  در  پیوند  نشدبه آنها  ها  برقرار  ه  درستی 
ها همچنین نشان داد که درصد قابل توجهی از  . یافته است

(سرعنوان نبود   89/46ها  رده هستند.  فاقد شماره    درصد) 
سرعنوان  فهرست  میان  رده پیوند  و  موضوعی  بندي هاي 

می دشواري کنگره  با  را  اطالعات  سازماندهی  روند  تواند 
 روبرو سازد.  

 

 ي ری گ جه ی نت 
قلمرو   يهاپژوهش   ،مندنظام   روشبه  حاضر،  پژوهش

 یکی  يبندرده .  کرد  لیتحل  و  یبررس  را  ياکتابخانه   يبندرده 
در   یاست و نقش مهم  هاکتابخانه   در  مهم  و   یاصل  اصول   از

  ز ین  2و    1جدول    ازدارد.    هاکتابخانه   در  منابع  یابیباز  لیتسه
  قلمرو  نیا  يهاتیفعال  تیفیک  و  تیاهم  متوجه  توانیم

توسط    هاپژوهش   از  يشتریب  درصد  چراکه.  شد  یپژوهش
  و   اطالعات  علم  در  يدکتر  یلیتحصپژوهشگران با مدرك  

علمی   مجالت  رد  هاپژوهش  غالب  و  بوده  یشناسدانش 
شده چاپ  (   پژوهشی  فصلنامه   درصد).  19/76است 

بیشترین   اطالعات  سازماندهی  و  کتابداري  ملی  مطالعات 
گفت توان  بر این اساس می  .است  را دارا  فراوانی مقاالت  

انتش در  نشریه  هدف  این  با  متناسب  تخصصی  مقاالت  ار 
بیشترین مقاالت   خوبی عمل کرده است. به خود   تعیین شده  

سازمانیب وابستگی  اصفهان    ا  و    منتشرشدهدانشگاه 

 دانشگاه تهران پرکارترین دانشگاه   ،هانامه پایاندرخصوص  
ها در مقطع  نامه درصد پایان  87/87است.    بوده  قلمرودر این  

  رساله دکتري  رسدمی  به نظرو  شده  انجام  کارشناسی ارشد  
یی آن جا  شده است. از  نوشتهبندي  رده  موضوع  درکمتري  

می انتظار  عمق  که  با  موضوعات  دکتري  رساله  در  رود 
 مانند بیشتري بررسی شوند، پرداختن به موضوعات کلیدي  

در   رچه انتشار مقاالت متعدد بندي راهگشا خواهد بود. اگ رده 
اخیر  سال  دکتريهاي  دانشجویان  این    توسط   ،موضوعدر 

است.  کتابخانه رده منابع    نویدبخش  بخش  بندي  دو  به  اي 
. در مطالعات نظري بیشتر  هستندتقسیم  قابل  ري و عملی  نظ

 ویژه به بندي پرداخته شده  هاي رده به مفاهیم نظري و تئوري
نود  در  يشتریب  توجه  ينظر  مباحث  به  پژوهشگران  دهه 

مه  چش،  1395موحدیان و چشمه سهرابی،  (مانند    اندداشته
زرمهر،   و   درصدد   میمفاه  نیا  بسط  با  و  )1397سهرابی 

  ي بندرده   يهانظام   در  تحول  یحت  ای  و  گسترش  ت،یتقو
التماسی و ، 1397چشمه سهرابی و سعادت، (مانند  اندبوده 

ده.  )1390التماسی،   این  در  که  نظري  مباحث  دیگر  ه از 
، جایگاه علوم جدید و یا اندبه آن توجه کرده   پژوهشگران

ابی چشمه سهر(  هاي موجود استبندياي در ردهرشتهمیان
هاي  جدي و مهم نظامکمبودهاي  . یکی از  )1397و زرمهر،  

وم  اي نبود جایگاه مناسب و روشن براي عل بندي کتابخانه رده 
میان  و  امکان  رشتجدید  خصوص  در  پژوهش  است.  ه 
طرح ردهگسترش  و هاي  جدید  علوم  براي  موجود  بندي 

نظام رده رشتهمیان یا طراحی یک  تواند بندي جدید میاي 
 ي حل این موضوع راهگشا باشد. برا
د   يفناور   شرفتیپ  با اطالعات  روزافزون  رشد    ی تالیجیو 

دیل شده و در حال تب  خارج  خود  یسنت  حالت  از  هاکتابخانه 
هستند. دیجیتال  کتابخانه  به  از   شدن  استفاده  افزایش 

تر هاي اطالعاتی و منابع الکترونیکی و دسترسی راحت پایگاه 
از آن  به آن منجر شده کاربر ان تمایل بیشتري در استفاده 

ها براي تر گفته شد کتابخانه طور که پیش داشته باشند و همان 
  توسعه   بهشتري  حفظ بقا و رسالت خود الزم است توجه بی

  ک ی   نییتب  با  کتابخانه.  داشته باشند  دیجیتال  و خدمات  منابع
 خصوص به  یرچاپیغ  منابع  يبرا  مؤثر  يبندرده   نظام

  ی اطالعات  يازهاین  تا  کندیم  کمک  کاربران  هب  ،یکیالکترون



 

 مند نظام   ي مرور :  ی منابع فارس   در   ي ا کتابخانه   ي بند ردهصابر و همکاران:   ۹۲

اگرچه در   .کنند  یابیباز  شتریب  دقت  و  سهولت  با  را  خود
اي نشده یوندي اشاره هاي پبه موضوع داده   شده منابع بررسی

بین  باید گفت در سطح  اما  انتشار  است  الملل و در عمل، 
سرعنوانداده مانند  کتابشناختی  مستند  نظامهاي  هاي  ها، 
هاي ملی  ها در دستور کار کتابخانه ندي و اصطالحنامهبرده 

گرفته  ,Mitchell, Panzer, 2013(مانند   قرار 

Summers, Isaac, Redding, Krech, 2008(    و در
داده حاضر  رده حال  به  مربوط  کتابخانه بنديهاي  اي  هاي 

دیوی منتشرشده مانند  پیوندي  داده  قالب  در  کنگره  و  ی 
داده 1است از  مجدد  استفاده  و  .  کتابشناختی  معتبر  هاي 
رده نظام  کتابخانه هاي  دریچه بندي  فضاي    اياي  در  نو 

 ) ,Razaهاي دیجیتال و وب معنایی خواهد گشود.کتابخانه 
Latif, Scherp, , Mahmood, Warraich, 2019

Mora, -Hallo, Luján, Tochtermann, 2016
)Maté, Trujillo, 2016 

اي را از نظر بندي کتابخانه ي زیادي نظام رده هاپژوهش   اما
بررسی   یکردهعملی   نیا  پرتکرار  موضوعات   از   یکاند. 

 خصوصبه   يدبنرده  يهاگسترش  یبررسانتشار و    قلمرو
ثاب    ند (مان  است  یفارس  يهاگسترش ، 1366ت،  ابراهیمی 

مختارپور،  ،  1377کوکبی،  ،  1370حقیقی،  ،  1369،  يحیدر
جعفرنژاد،  ،   1388 و    به   کشور  هر  ازین.  )1391کوکبی 

 رام  در  ریانکارناپذ  موارد  از  خود  به  مربوط  يهاگسترش
  مهم   موضوع  نیا  به   را   متخصصان  توجه   که  است  يبندرده 

ها مطابق با محتوا و  روزآمدسازي این گسترش   .کندی م  جلب
 المللی ضرورتی است که دربین هاي  بنديساختار نسخه رده

  .شدهاشاره  به آن  )1391د (کوکبی و جعفرنژا مطالعات 
 ي برا  را  الزم  تیظرف  ايکتابخانه  يهايبندرده  کهی درصورت

 نهیهز  با  هاکتابخانه   باشند،  داشته  یکیالکترون  منابع  يبندرده 
 را   خود  یکیالکترون  بعمنا  توانندیم  يکمتر  يمعنو  و  يماد

  در   )1396(  یمردان  و  ناخدا  که  همانطور.  کنند  یسازمانده
 يبندرده   يبرا  ير یگمیتصم  اندداشته   اذعان   خود   پژوهش 

 
مانند  رده 1 اطالعات  سازماندهی  ابزارهاي  سایر  و  کنگره  بندي 

در  سرعنوان   ... و  اصطالحنامه  موضوعی،    http://id.loc.govهاي 
منتشر شده  و در    OCLCبندي دیویی نیز توسط  پذیر است. ردهدسترس 

WorldCat  ه و در  قابل مشاهدhttp//dewey.info   پذیر  دسترس
 . است

ن  ستین  ياساده   کار  چندان  مجدد عوامل   یبررس   ازمندیو 
 ي هانظام   در  تحولبه    ازین  است  روشن  آنچهمختلف است.  

موضوعات  اطالعات  يبسترها  ر ییتغ  براساس  يبندرده  و  ی 
آشکار    شدهنگاهی کلی به منابع بررسی   .است  جدید دانشی

امی به  چندانی  توجه  عمل  در  که  نشده  سازد  تحول  ین 
صورت نظري به آن پرداخته شده  اگرچه در برخی مقاالت به 

 .)1397چشمه سهرابی و زرمهر،  (ماننداست 
(موحدیا رق  )1399ن،  گفتمان   یبیاز  نام  به  نوظهور 

  ی دهدر برابر گفتمان سازمان  تالیجیاطالعات د  یسازمانده
کتابخانه  سخن  منابع  استها  است  .  گفته  معتقد  وي 

شدن    2ک ی زوم ی منجر به ر   ي در فضاي دیجیتال،گذاربرچسب 
اي  ؛ به گونه شودیز متن ما  ییو اقتدارزدا  العات ساختار اط

 دایپ  مؤلفنسبت به    يشتریب  تیفضا خواننده اهم  نیدر ا  که
جیتال  گیري کرد که در فضاي دیتوان چنین نتیجهمی  .کندیم

ی است که از گفتمان سازماندهی منابع گفتمان خاصنیاز به  
بهکتابخانه  تفاوتاي  سنتی  دارد. طور    پژوهش  هایی 

کارا  تالیجید  منابع  يبندرده درخصوص   و  کاربرد   یی و 
راهکاري   ياکتابخانه   يبندرده  يهانظام  تعیین  و همچنین 

 هدافا  به  را  کتابخانه  تواندیمعلوم جدید    بنديردهبراي  
استفاده مجدد از ساختار و محتواي   .کند  ترکی نزد  خود   ییغا

توسعه  براي  آن  سنتی  شکل  در  دانش  بازنمایی  ابزارهاي 
به  جدید  امکانویژابزارهاي  دیجیتال  منابع  براي  و ه  پذیر 

  90ي دهه  مقاالت منتشرشدهرسد  به نظر میمنطقی است.  
 Hjørland  .اندبررسی کردهنظري    صورترا بهلزوم تغییر  

چهار دیدگاه نظري پیرامون سازماندهی دانش و    2017)(
گرایانه، تجربهه،  گرایانبندي بیان کرده است: دیدگاه عقلرده 

عملتاریخ  و  است 3گرایانه/انتقاديگرایانه  معتقد  وي   .
جمله   از  دانش  سازماندهی  ابزارهاي  توسعه  و  ساخت 

عملها،  بنديرده  نظري  دیدگاه  در  گرایانه/انتقادي چنانچه 
ارزش اهداف،  با  متناسب  پذیرد،  عالئق،  صورت  ها، 

اسیاست  و  در خدمت عالئق  و  است  پیامدها  و  هداف ها 
  پذیرد.مشخصی صورت می

 
2 Rhizomatic 
3 Rationalism, empiricism, historicism, and 
pragmatism/critical theory 

http://id.loc.gov/
http://dewey.info/
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بندي به سمت و هاي رده رسد مسیر تحول نظامبه نظر می

منحصر بازنمایی  و  مفاهیم  به  توجه  آنبهسوي  دفرد  ر  ها 
) است   ,Krishnamurthy, Reddy, Asundiبافت 

ادي گرایانه/انتق این مسیر یادآور دیدگاه نظري عمل     )2020
ها، که در بستر نگاريهستیمانند  است. ابزارهایی    1یورلند

وب معنایی در حال ساخت و توسعه هستند، جدیدترین 
اطالعات و دانش محسوب    دهیسازمانع  وض موفناوري در  

دستهکه    )Kalita, Deka, 2020(  دشونمی ي به 
در    زیرارند  ی بیشتري داگرایانه یورلند نزدیکمل هاي عنظریه

موردنظر از   قلمرو نیز بافت و تحلیل    نگاريساخت هستی
اهمیت فراوانی برخوردار است و تاکید بر مفاهیم و روابط  

عصر بعد از وب      Kalita, Deka (2020).  هاستمیان آن 
زمان  از  یکی  در را  آفرین  تحول  و  شاخص  هاي 

تغییر  مینویسی  فهرست  وب  از  بعد  عصر  تمایز  داند. 
فراداده با  استانداردهاي  سازگار  استانداردهایی  به  اي 

حال باید  .تاس هاي پیونديهاي وب و انتشار داده فناوري 
  هاي روز،و فناوري  دید متناسب با رویکردهاي نظري جدید

چه تغییري در ساختارها و توسعه ابزارهاي جدید بازنمایی 
 اي نه چندان دور اتفاق خواهد افتاد. هدانش در آیند

 

 تضاد منافع 
 .منافع توسط نویسندگان بیان نشده است تضادگونه هیچ

 
1 Hjørland 
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