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Abstract 

Purpose: The purpose of the study  has been to investigate the extent that information organization (IO) in a 

number of children's and primary schools libraries merits the quality characteristics suggested by the library 

professional community schools in Tehran.  

Methods: Systematic literature review based on the PRISMA framework and focus group interviews were 

carried out to explore what criteria and standards are suggested for IO in children’s libraries. Data analysis at this 

stage was done through thematic analysis. Based on findings, a checklist was designed to find out to what extent 

such considerations were actually observed by librarians in libraries investigated. Data gathered by checklist was 

analysed by descriptive and inferential statistics. 

Findings: Characteristics identified included themes and components affecting information organization process 

in three sections: descriptive cataloguing, analytical cataloguing, and classification. In the descriptive 

cataloguing section, in connection with the mains category of standard cataloguing, cataloguing according to the 

standards and cataloguing rules and in the category of notes, inserting abstracts and table of contents and 

including the age group or level of education. In the analytical cataloguing section, the focus was on the function 

and mission of IO; with regard to user, the focus was on the needs, interests and expressive characteristics of 

users in different age groups and educational levels; in the category of information sources, identifying topics 

and resource-based activities through communication with experts, sites, groups and organizations related to 

children's literature, such as groups to promote reading and attention to the table of contents and images; and in 

the category of methods and tools for assigning topics and standards and as specific and practical keywords as 

possible (via Persian Subject Headings, Subject Headings for Children, thesaurus and social labelling), creating 

an ontology and establishing semantic relationships between subjects, assigning more than three topics and 

keywords to each resource, inserting the format of the work, were suggested as a subdivision into topics as much 

as possible and the creation of an appropriate reference system for the uniformity of topics and keywords. With 

regard to classification, Dewey Decimal Classification  (DDC) and with regard to supplementary methods, the 

separation of resources based on thematic classification and separation of resources according to age group or an 

educational level were suggested. In the second part of the research, findings showed that more than half of the 

school libraries have used ISO through the National Library bibliography database. In the notes section, most 

librarians have listed the age group appropriate for the book. The topics in the analytical cataloguing section are 

devoted to items such as age group, book images, and format, CIP topics, and rarely keywords are allocated 

through indexing and content analysis of the book. Librarians have paid less attention to other influential 

components such as school functions and duties, students' interests, and so on. In the category of classification, 

libraries have mostly used DDC and general topics along with other symbols and methods. 

Conclusion: Insufficient attention has been paid to storing, representing, and retrieving children's information 

resources based on the themes and components of the identified characteristics. 
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 چکیده

کتابخانهی  هایژگیو  شناساییهدف:   در  اطالعات  برمبنا سازماندهی  دبستان  مقطع  آموزشگاهی  و  کودک  نظام  یهای  استانداردهای متون  مند  مرور  و 

 . شدهی شناساییهایژگیوهای آموزشگاهی مدارس مقطع دبستان شهر تهران با  فرایند سازماندهی اطالعات در کتابخانه ةسپس مقایس ،مرتبط

  های کیفی از . دادهردیگ یم  قرار  خته یآم  یها پژوهش  ة ها، در دستداده  ماهیت  نظر   از  و  کاربردی  هدف،  نظر  از  حاضر  یلیتحل ی ـ  فیپژوهش توص   روش: 

ها  . تحلیل دادهشدندوارسی گردآوری    ةی از طریق سیاه های کمّو داده  گروه کانونی  ةمصاحب و    (سمایپر  چارچوب  اساس)بر  متون  مندنظام  مرور  طریق 

  متون پژوهش در بخش کیفی،    ةبا استفاده از آمار توصیفی و استنباطی انجام شده است. جامع  ،یبه روش تحلیل مضمون و در بخش کمّ  ،در بخش کیفی

 مقطع دبستان شهر تهران بود.  یآموزشگاه یها کتابداران متخصص کتابخانه ،یمتخصصان سازماندهی اطالعات و در بخش کمّو  مرتبط

نخست:  هایافته  بخش  اطالعاتها یژگیو  ،در  سازماندهی  و  ی  مضامین  مؤثر  مؤلفه  شامل  کتابخانهسازماندهی  فرایند    درهای  و در  کودک  های 

نویسی توصیفی، در  . در بخش فهرستشدبندی شناسایی نویسی تحلیلی، و ردهنویسی توصیفی، فهرستآموزشگاهی مقطع دبستان در سه بخش فهرست

مقول با  فهرست  ةارتباط  فهرستاصلی  استاندارد،  برنویسی  فهرستنویسی  قوانین  و  استانداردها  مقولاساس  در  و  و    یادداشت،  ةنویسی  چکیده  درج 

و رسالت  توجه به کارکرد  سازمان،    ةنویسی تحلیلی، در ارتباط با مقول در بخش فهرست  .تحصیلی پیشنهاد شد  ةفهرست مطالب و درج گروه سنی یا پای

شناسایی موضوعات و  منبع اطالعاتی    ةهای سنی مختلف، در مقولهای بیانی کاربران در گروهویژگیق و  ئتوجه به نیازها، عالکاربر    ةمقول سازمان، در

  و   موضوع  ،مقولة روش و ابزارادبیات کودک و در  های مرتبط با  ها و سازمانها، گروهوبگاهها براساس منبع از طریق ارتباط با افراد متخصص،  فعالیت

بندی، در ارتباط با  در بخش رده   بود.  هاازجمله پیشنهاد  موضوعات  انیم   ییمعنا  روابط  یبرقرار  و  یشناسیهست  جادیا  ،های استاندارد و اخصواژهکلید 

و همچنین تفکیک منابع براساس    بندی موضوعیدستههای تکمیلی، تفکیک منابع براساس  بندی دیویی و در مقولة روشبندی استاندارد، ردهمقولة رده

یا پای یافتهشدصیلی پیشنهاد  تح  ةگروه سنی  نویسی  های آموزشگاهی در بخش فهرستها نشان داد بیش از نیمی از کتابخانه. در بخش دوم پژوهش، 

کتابخان پایگاه  ازطریق  ایزو  انتقال  امکان  از  استفاده کردند  ةتوصیفی،  یادداشت  .ملی  را درج در بخش  کتاب  با  متناسب  کتابداران گروه سنی  بیشتر  ها، 

فهرستکرده بخش  در  موضوعات  بهاند.  و  فیپا  موضوعات  کتاب،  قالب  و  تصاویر  سنی،  گروه  مانند  مواردی  درنظرگرفتن  با  تحلیلی،  ندرت  نویسی 

نمایهکلیدواژه ازطریق  دادههایی  اختصاص  کتاب  محتوای  تحلیل  و  مؤلفهشده  سازی  سایر  به  کتابداران  وظایف  اند.  و  کارکرد  ازجمله  تأثیرگذار  های 

در بخش ردهآموزان کمتر توجه کردهق دانشئ عال  و  مدرسه کتابخانهاند.  از ردهبندی،  بیشتر  کنار سایر عالئم و  ها  بندی دیویی و موضوعات کلی در 
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 مقدمه  
رسانی  ها و مراکز اطالعهای کتابخانهترین فعالیت اطالعات یکی از مهمسازماندهی  های گوناگون،  با رشد اطالعات در قالب 

و نظام سازماندهی اطالعات در مراکز فوق باید   (13۸1،  لوریت)هدف از سازماندهی، بازیابی مؤثر اطالعات بوده    زیرا  ؛است 

سازماندهی قلب و    ،بنابراین  .کننددر کمترین زمان از اطالعات موجود حداکثر استفاده را    سهولت بهباشد که کاربران    ی اگونهبه

قوانین دوم تا پنجم رانگاناتان، سازماندهی   براساس  همچنین(.  13۸5،  ینانیمز مرکز ثقل کارکردها و خدمات این مراکز است )

است.    یک ضرورت  اصلی مراکز اطالعاتی  یهات ی مأموردر دستیابی به اهداف و    هاکتابخانهو کدگذاری منابع اطالعاتی در  

عاملی مهم در دستیابی مراکز فوق به اهداف   ةمنزلخواندن بهسازماندهی ابزاری برای کنشگری است و در ترویج  ،  دیگربیانبه

  ییهات ی فعال. سازماندهی مجموعه  (2017et al. Kleijnen ,)   گذار است تأثیر  شانکاربران  یریپذجامعه  ةتوسعخود و درنهایت  

انجام با  که  تجزیه  هاآن  است  اطالعاتی  بازیابی    یبندردهوتحلیل،  منابع  قابل  فرایند شوندیمو  دو  از  استفاده  با  کار  این   .

  ی المللنیباستانداردها و رهنمودهای ،  (. در این راستا13۸6 ی،و طاهر یفتاحخواهد بود )  ریپذامکان یبندردهو نویسی  فهرست 

نیازها و عال  ؛اندشدهاز گذشته تاکنون تدوین و ویرایش   در  ق کاربران  ئاما بدون شک نوع کتابخانه، کارکرد و وظایف آن و 

یا    انکودک   ةسازماندهی اطالعات در کتابخان،  مثال  ؛ برایرهای سازماندهی مؤثر است استانداردها، رویکردها و ابزا  یریکارگبه

، ایجاد و تقویت عادت به مطالعه، های مختلف اطالعاتیکه با اهدافی نظیر دسترسی به منابع و رسانه  ـ   هامدرسه  هایهکتابخان

پیشبرد    ةقو پرورش   به آموزش و    ةروحی، پرورش  (Domínguez et al.2016 ,)  های درسیبرنامهتفکر و خالقیت، کمک 

آنان و همچنین دانشپژوهش در دانش اندوزی و روزآمدکردن دانش و تخصص معلمان و  آموزان و پرکردن اوقات فراغت 

ملی    ةکتابخانازجمله    هاکتابخانهبا انواع دیگر    ـ   (13۹6اصل،  ذوالفقاری   و  یگدلیب)  آیدبه وجود می  آموزاندانشحتی والدین  

ها و مفاهیم،  تغییرات در ارزشو  و نیازهای اطالعاتی کودک و نوجوان هایژگ یوق، ئعالبه دلیل تفاوت ، درواقعمتفاوت است. 

معناشناختی    ةنظریبراساس    (.13۹4  ،و همکاران  یفیلطاست )قرار گرفته    تأثیربه منابع اطالعاتی تحت    هاآن  موضوع دسترسی

به نیز  از  کارگیری روشاطالعات  استفاده  تمامی    همسان   ییهادواژهیکلهای یکسان و  نیست.    یهاگروهبرای  منطقی  کاربری 

از  ،  بنابراین و  نویسی  فهرست استفاده  )فیپا(  انتشار  از  برای  سرعنوان  مثالًپیش  موضوعی  امکان  های  کودکان،  داستان  کتاب 

سنی    طوربهمحتوا  ایی  بازنم گروه  این  برای  را  دارند    زیرا  ؛(13۸۹  ی،منصور)  کندینم  ریپذامکانمؤثر  اعتقاد  متخصصان 

همچنین    سازماندهی جزئی و دقیق منابع اطالعاتی و استفاده از مفاهیم و موضوعات کاربردی برای این گروه سنی الزم است.

منابع اغلب مصور،    ،مقطع دبستان  یهاکتابخانهدر    مثالً  ؛دارد  ییهاتفاوتسازماندهی اطالعات بسته به گروه سنی و نوع منابع  

ت و  کم رنگی  صفحات  دامن  اندعداد  گسترش  بر  بیشتر  دارند  ةو  تکیه  زبان  تقویت  و    و   یکتابدار  لمعارفارهیدا)  لغات 

رنگ جلد و براساس  کتاب را    ،بیشتر کودکان مقطع دبستانکه    اندها نیز نشان دادهپژوهش  ،(. در این راستا13۸5  ،یرساناطالع

موضوع و قالب  براساس    ،متوسطه  ةدوردر    آموزاندانش   ةعالقمورد    یهاکتابکه انتخاب    درحالی  ؛کنندیمنوع ادبی انتخاب  

ویژه نوع  هسازماندهی منابع ب  هاکتابخانهطور کلی در این هند که باه(. برخی از مطالعات نیز نشان داد13۹۷ ی،محمدادبی است )

 (.Lo et al., 2019) است  برانگیزبر و چالشهای طنز، زمانکتابمانند مجموعه هاآن خاصی از

واجد  همچنین کتابداران  مجموعهمدارس  در  شرایط    وجود  مناسب،  پشتیبانی  کادر  بهو  و  بزرگ  دسترسی  های  و  روز 

 ید، و فرش   آبادییباق  یجعفر)  است مدارس پویا و فعال    هایکتابخانه  یها یژگ یوازجمله  و منابع آن    پذیر به کتابخانهانعطاف 

پویا(Kleijnen et al.2017 ,؛  1400 علل  از  یکی  نوع    نبودن.  اطالعات    یتوجهبی  هاکتابخانهاین  سازماندهی  و  به 

؛ 13۸6  یدی،جمش؛  13۸۸  ی، توکل؛  13۸2  ین،گلچاست )  شده  استفاده  در سازماندهی منابعاست که    ییهاروش  نبودنیکدست 

همکاران  ندیرانو ب روش  (.13۹0  ،و  که  است  ضروری  نکته  این  به  در  توجه  تنوع  ایجاد  باعث  سازماندهی  در  متنوع  های 

 همکاران،   و  یپورحافظیعل)  ندگذارتأثیربه اطالعات    کاربران  خود در دستیابی  ةنوبکه به  است   های بازیابی اطالعات شدهروش

13۹2.) 

تحصیلی متفاوت، مفاهیم و    یهاهیپاق و نیازهای گروه سنی و  ئنظیر عال  یانهیزم توجه به عوامل  که    رسدیمبه نظر    بنابراین 

از   کاربردی  و روشیکموضوعات  درسی  منابع  محتوای  منابع،  ژانر  و  محتوا  و  دیگرسو  از سوی  معلمان  تدریس  بر    ،های 

هرچند استفاده از نظام سازماندهی ،  دیگربیانبه  ؛آموزشگاهی مؤثر است   یهاکتابخانهچگونگی سازماندهی منابع اطالعاتی در  



 

6 

 

 های کودک و آموزشگاهی مقطع دبستانهای سازماندهی اطالعات در کتابخانهویژگی

 
آشنایی و  آموزش  )فیپا(،  استاندارد  و  و    علمی  را  دانشکودکان  به   بهآموزان  و  دارد  مقدمه همراه  سوادآموزی  نوعی  بر  ای 

است  سطح  هباما    ؛ اطالعات  کلی  کتابخانهسازماندهی  طور  کاربران  نیازهای  و  آموزشگاه  با  باید  )   متناسب   مواد    باشد 

 (. 13۸5 ،یرساناطالع و یکتابدار المعارفیرهدا

بر   در  انجام  ی هاپژوهشمروری  نشان    یهاکتابخانه  ةحوزشده  نیروی  که    دهدیمآموزشگاهی  کمبود  یا  نبود  به  توجه  با 

سازماندهی اطالعات در مقولة  (، به  13۹0،همکاران  و  یرانوندب؛  13۸6  یدی،جمشآموزشگاهی )   یهاکتابخانهمتخصص در بیشتر  

کتابخانه این  از  بستر  یکی  است.  نشده  کافی  توجه  میدیگر  ها  آن  و  دالیل  مشخص  چارچوب  نبود  برای    یادستنامهتواند 

د داد که  نمذکور زمانی اهمیت خود را نشان خواه(. مسائل  13۹۷  ،یعشقباشد )  هاکتابخانهسازماندهی منابع اطالعاتی در این  

در   موجود  اطالعاتی  منابع  به  باشد  شود  یاکپارچهیدستیابی    آموزشگاهی  یهاکتابخانهنیاز  کشورها،  داده  از  بسیاری  در   .

  مند بهرهای از ارتباط با یکدیگر  محلی یا منطقه   ایواحد یا مشترک در جامعهنویسی  فهرست مدرسه از طریق نظام    یها کتابخانه

و پردازش اطالعات و درنهایت اثربخشی را افزایش نویسی  فهرست چنین مشارکتی کارایی و کیفیت انتخاب منابع،    .شوندیم

 .(IFLA, 2015) دهدیم

با    همچنینو    (13۹۹  ،و همکاران  آبادی یباق  جعفری)  با توجه به اینکه سازماندهی اطالعات مرکز ثقل خدمات اطالعاتی بوده 

های سازماندهی کودک و آموزشگاهی و تنوع در رویکردها و روش  ی هاکتابخانهو کارکرد متفاوت    ها یژگ ی وتوجه به اهداف،  

های این حوزه، پژوهش حاضر درصدد است و پژوهش   هاکتابخانهسازماندهی اطالعات در این  مقولة  به    توجهیبیاطالعات و  

سو و  کودک و آموزشگاهی از یک  یهاکتابخانه  ةحوزضمن مروری بر استانداردها و رهنمودهای سازماندهی اطالعات در    که

و    نظراتشناسایی   کودک  منابع  سازماندهی  دبستان  آموزشگاهی  یهاکتابخانهمتخصصان  چگونگی   مقطع  درخصوص 

این  سازماندهی م در  اطالعاتی  دیگر،    هاکتابخانهنابع  فرایند سازماندهی  الزم  یهایژگ یواز سوی    را   هاکتابخانهاین    در  برای 

کتابدار   آموزشگاهی مقطع دبستان واقع در شهر تهران که  ی هاکتابخانهدر    اطالعاتشناسایی کند. در ادامه فرایند سازماندهی  

نقاط قوت و    شده،شناسایی  یهایژگیووضعیت سازماندهی منابع اطالعاتی با    ةمقایسبررسی شده تا ضمن    دارندمتخصص  

  یهایژگ ی و  ییشناسااساس، هدف اصلی پژوهش حاضر  ترسیم شود. براین  هاکتابخانهفرایند سازماندهی در این    و  هاآن  ضعف

مرتبط و استانداردهای  متون    مندمرور نظام  بر مبنایمقطع دبستان    آموزشگاهیکودک و    یهاکتابخانهسازماندهی اطالعات در  

سازماندهی    ة مقایسو    متخصصان  نظرات  و دبستان  آموزشگاهی    یها کتابخانهفرایند  با  مقطع  تهران    ی هایژگ یوشهر 

 ند از:اپژوهش عبارتنظر در این مداالت اساسی ؤ س  ،گفتهپیشاست. در راستای دستیابی به هدف اصلی  شدهشناسایی

و    متونمند  نظام  مرور  یمقطع دبستان بر مبنا   یآموزشگاهکودک و    یهاکتابخانهدر    اطالعات  یسازمانده  ندیفرا  یهایژگ یو.  1

 ؟ست یچمتخصصان  نظرات و مرتبط یاستانداردها

مقا  یآموزشگاه  یهاکتابخانهدر    اطالعات  یسازمانده  ت یوضع.  2 در  تهران  شهر  در  واقع  دبستان    ی ها یژگ یوبا    سهیمقطع 

 چگونه است؟ شدهییشناسا

 پژوهش  ةیشینپ
 دهندةنشان  ،آموزشگاهی در ایران و خارج از کشور  یهاکتابخانه  های سازماندهی اطالعات ودر حوزه  بسیاری های  پژوهش

این حوزه بیشتر    بودهها در طول زمان  اهمیت  های  آموزشگاهی در سال  ی هاکتابخانه  ةحوزشده در  انجام  ی هاپژوهشاست. 

این   موجود  وضعیت  بررسی  به  کشور  داخل  در  مقایس  هاکتابخانهاخیر  بین  هاآن  ةو  استانداردهای    اندپرداختهالمللی  با 

این   (. در13۹5،  و همکاران  یاییض  ؛13۹6  ،انو همکار  یقاسم؛  13۹0،و همکاران  یرانوندب  ؛13۸۹  امک،یس؛  13۸6  یدی،جمش)

کتابخانه و    یهات یفعالمشی، مجموعه، نیروی انسانی، فضا و تجهیزات، خدمات و  بیشتر موارد مانند بودجه، خط  ،هاپژوهش

و    هاروش  ،شده و جزئیاتبررسی  المللی نظیر ایفال  آموزشگاهی بین  یهاکتابخانهبا استاندارد    هاآن  ةمقایسفناوری اطالعات و  

این    ابزارهای در  اطالعات  پژوهش   هاکتابخانهسازماندهی  ادامه  در  است.  شده  بررسی  نسبتاًکمتر  موضوع    های  با  مرتبط 

 سازماندهی اطالعات منابع کودک در داخل و خارج از کشور مرور شده است. 

روش  ( 13۷۸)  فرجامی  و  امانی  یرمد بخش  در  مرتبط  پژوهشی  استفادهدر  منابع    شدههای  سازماندهی    ی هاکتابخانهدر 

روش خراسان،  استان  نظم  آموزشگاهی  موضوعی،  تنظیم  ردهبراساس  های  عنوان،  یا  نویسنده  نام  الفبایی  کتاب،  بندی قطع 



 

 1401 پاییز (،3)33هی اطالعات ند کتابداری و سازما مطالعات ۷

پژوهش بیشترین فراوانی متعلق به روش    یهاافتهی براساس  که    اندآوردهگوناگون را    یهاروشدیویی، کنگره و یا ترکیبی از  

است. دادند  (13۸3)  یشعبان و    یکلباس  موضوعی  نشان  پژوهش خود  منابع    یهاکتابخانه  که  در  اصفهان  استان  آموزشگاهی 

. اندکردهبندی دهدهی دیویی طبقه یبندردهموضوعی، حروف الفبا، قطع کتاب و  یبندردههایی مانند اطالعاتی خود را با روش

پذیرفته  علم کتابداری    که در  ییهایبندطبقهکار رفته و از  های مدارس بهبندی موضوعی داخلی در بیشتر کتابخانههمچنین رده

ردهاست   است.  مانند  شده  استفاده  کمتر  دیویی  دهدهی  پژوهش خود    (13۸۸)  یدیجمشبندی    ی هاکتابخانهدر  دریافت  در 

قبیل  از  مشکالتی  به  توجه  با  در    آموزشگاهی  اطالعات  سازماندهی  بودجه،  و  منابع  کمبود  متخصص،  کتابدار  کمبود 

به  یها کتابخانه بهآموزشگاهی  است؛  نشده  انجام  اصولی  از    6/ ۹3فقط    که  طوریصورت   شدهبررسی  یهاکتابخانهدرصد 

کتابداری سازماندهی    یهانظامبراساس   کارشناسانه،   یگذارهیپانشان داد    (13۸۸و همکاران )  یمقرونپژوهش  .  اندشدهمعتبر 

آموزشگاهی و تطابق    یهاکتابخانهبسزایی در دستیابی به اهداف    تأثیردبستان المهدی در تمامی ابعاد    ةکتابخان  یاشهی رعلمی و  

مراحل انتخاب، سفارش، خرید، سازماندهی و   ةکلیکتابدار )در    ةخانراهبردی    ةبرنامبا استانداردها داشته است. همچنین وجود  

کتابخانه فراهم کرده و   آن را الگویی مناسب    توانیمحتی چیدمان منابع و تجهیزات( مسیری مثبت و شفاف برای پیشرفت 

شده و برای راحتی هرچه    یبندطبقهدیویی    یبندردهبراساس  . منابع کتابخانه  کردآموزشگاهی معرفی    یهانهکتابخابرای دیگر  

  ( 13۸۸)  همکاران  و  یانانتظاررنگی استفاده شده است.    یها برچسب در بازیابی و رعایت نظم مجموعه از    آموزاندانشبیشتر  

استانداردهای   تحلیل  انگلیس  یهاکتابخانهدر  آمریکا،  کانادا،  ازجمله  مختلف  کشورهای  بخش   و  آموزشگاهی  در  فرانسه 

در   که  رسیدند  نتیجه  این  به  اطالعاتی  منابع  طبقه  یهاکتابخانهسازماندهی  و  سازماندهی  برای    یها کتاببندی  آموزشگاهی 

  ؛رنگی و برای هر رده از یک رنگ خاص استفاده شود  یهابرچسب بندی دهدهی دیویی بهتر است از  ردهبراساس  غیرداستانی  

  مؤلف الفبایی نام براساس  داستانی نیز بهتر است  ی هاکتابتنظیم همچنین  ؛الفبایی و موضوعی تهیه شود ةنمایاز منابع موجود، 

کمک درسی نیز باید مشخص باشند و    ی هاکتاب  ؛انی مرتب شوندداست   ی هاکتابتصویری بهتر است جدا از    یهاکتاب  ؛باشد

  کالسی منتقل شوند. ةکتابخان آن، به داری و به مناسبت درس مربوط بهدر محلی خاص نگه

گزارش   هو   یخراسانچدر  جزئیات    ة کمیتتصمیمات    (13۸۸)  یداییو  و  مراحل  ایران،  نوجوانان  و  کودکان  کتابداری 

کودکان    یهاکتابخانهو متخصصان سازماندهی    اندرکاراندست های کودکان و نوجوانان از نظر  بندی کتابو ردهنویسی  فهرست 

برطرف  ی هاکتابخانهو   با هدف  برخآموزشگاهی  کاستیکردن  بررسی    ذکر شدهها  ی  نتایج  و  نویسی  فهرست است؛  توصیفی 

و   یفی لطمذکور به اصالح برخی از مشکالت در بخش سازماندهی مواد انجامید.    ةکمیتهای کودک و نوجوان در  تحلیلی کتاب

سرعنوان  (13۹4)همکاران   نقش  تعیین  هدف  با  پژوهشی  و  در  کودکان  اطالعاتی  منابع  بازیابی  در  فارسی  موضوعی  های 

نیاز خواننده، وحدت موضوع و مسائل    ةمؤلفسه  براساس  که    ،های عمومی استان همداننوجوانان از دیدگاه کتابداران کتابخانه

ترتیب بیشترین  های موضوعی، وحدت موضوعی، مسائل زبانی و نیاز خواننده بهدادند که در سرعنوان  نشان  ،زبانی انجام شد

 ها را در بازیابی منابع اطالعاتی کودکان و نوجوانان دارند. میانگین و نقش

ادبیات کودکان و نوجوانان عقیده دارند امروزه استفاده از    ة حوزدر    نظرانصاحب   هک   در پژوهشی نشان داد  (13۹4)  یشاورد

سنی  طبقه باشدپاسخ  تواندی نمبندی  سنی  قشر  این  نیاز  رویکردهای    .گوی  از  استفاده  بدون    یشناختروانهمچنین  تربیتی  و 

نوجوانان   و  کودکان  رشد  اجتماعی  ابعاد  تعیین    تواندینمدرنظرگرفتن  برای  مناسبی  باشد  یبندطبقهمبنای  این    .کتب  در 

روز کودکان و نوجوانان و  های فرهنگی و اجتماعی، توجه به دانش بهاز تعیین کف سنی، توجه به ویژگی  توانیمخصوص  

نام برد.  در طبقهاین دو قشر    نظرات  کردنلحاظ )  یمنجم بندی کتب  کودکان و    ة کتابخانبه بررسی وضعیت    (13۹5و نشاط 

و   اسناد  سازمان  با  ة  کتابخان نوجوانان  مقایسه  و  ایران  نوجوانابخانهکتملی  و  کودک  و  کتابخانه  های  جهان  ملی    ة ارائهای 

  ملی   ةکتابخان  بخش کودکاندر  فقط سه کشور    شدهکشور بررسی  160از    ، اند. در این پژوهشراهکارهای پیشنهادی پرداخته

پیش نویسی  فهرست ملی ایران مسئول    ةها در بخش سازماندهی منابع نشان داد که در ایران به دلیل اینکه کتابخانیافته  .داشتند

  ة کتابخاناین درحالی است که در    .بندی شده است و ردهنویسی  فهرست انتشار کشور است، منابع کودکان به روش دیویی    از

کیرده  ،جنوبی  ةکرکودک   نام  به  بومی  و  در  ید.بندی خاص  و  نوجوا  ةکتابخان.سی  و  کودک  از    نملی  هم  مسکو  روسیه، 

تحلیلی به  ـ    در پژوهشی پیمایشی   ( 13۹۷)  یعشقشود.  بندی بومی خاص این کشور استفاده میبندی دیویی و نوعی ردهرده



 

۸ 

 

 های کودک و آموزشگاهی مقطع دبستانهای سازماندهی اطالعات در کتابخانهویژگی

 
ه با کشورهای جهان پرداخت. نتایج پژوهش  شناسایی وضعیت سازماندهی منابع اطالعاتی کودکان و نوجوانان ایران و مقایس

نوجواناننامطلوبنمایانگر   و  کودکان  اطالعاتی  منابع  سازماندهی  وضعیت  کشور  بودن  مسائل    در  ازجمله  همچنین  بود؛ 

کافی برای پژوهش   ةبودجسازماندهی منابع به فقدان زیرساخت مناسب سازماندهی منابع اطالعاتی کودکان و نوجوانان، نبود  

دستی و الگویی برای سازماندهی منابع کودکان و  ای برای پیگیری و رفع مشکالت سازماندهی منابع و نبود یکشکیل کمیتهیا ت

 . است  جوانان اشاره شده

به بررسی مسائل و    (2015)  1پاتون اش  پرداخته    یهاکتابخانه  یهاچالشدر پژوهشی  آفریقای جنوبی  مدارس مقطع دبستان 

که    هاافتهیاست.   مدارسی  داد  می  یهانهی هزنشان  دریافت  را  اصالًپایینی  یا  و    کنندینمدریافت    ی انهیهز  کنند  ابزارها  از 

از    بازیابی  یهانظام  استفاده  مانند  در    یبندردهاطالعات  نکرده و  استفاده  مدارس    یهاکتابخانهدیویی  نوع  به یبندطبقهاین   ،

در پژوهش خود   (2015)  2بیزا  .شده بودمحدود  درسی    یها کتابو    هاالمعارفرةیداهای داستان از غیرداستان،  جدایی کتاب

باید   اطالعاتی  منابع  داد  باشدگونهبهنشان  فهم  قابل  کودکان  برای  که  شود  سازماندهی  موضوعات   .ای  و  عناوین  همچنین 

کودکان  انتخاب از  بیشتری  درصد  که  باشد  مواردی  شامل  باید  بررسی    ( 2016)  3ترا .  کنندتقاضا  ها  آنشده  به  پژوهشی  در 

  یسازهینما  ی اهزبانهای مدارس کشورهای برزیل و پرتغال پرداخته است. دو نوع اصلی  در کتابخانه  یسازهینما   یهااست یس

سازی شناسایی  هدایت روند نمایه  برایکالمی( و همچنین راهنمای طراحی شده    ی سازهینما  ی هازبانو    یبندطبقه  یهانظام )

مدارس دو کشور   یهاکتابخانهدر    یسازهینمابودن )ویژگی( و هنجارهای  شده و میزان اخصشدند. تعداد اصطالحات انتخاب 

مدارس،   یهاکتابخانهوجود منابع کافی در    رغمبه نشان داد که    خود  در پژوهش  (201۷)  4یآنتونبود.    شدهازجمله موارد بررسی

منابع کتابخانه در آن منطقه وجود ندارد  یبندطبقهکافی  ةندازبه ا ،5منابع انسانی، منابع و ابزارها و فناوری اطالعات و ارتباطات 

استفاده از    (2021)  6همکاران  و  یزوچوکوو ا  در پژوهش  .نیاز است منابع کتابخانه مدرسه    یبند طبقهبرای    ی طرح  ةتوسعبه  و  

ردهطرح کتابخانههای  منابع  سازماندهی  در  داخلی  بررسی  بندی  مدارس  پژوهششدهای  این  از  هدف  و   ةارائ  ،.  طرح 

منابع    نبودهایی مانند  ها نشان داد در مدارس خأل. یافتهبندی مدارس بودهایی برای ردهبرنامه  ةتوسعهایی درخصوص  برنامه

 بندی علمی وجود دارد. های ردهدر استفاده از طرح و ... نبودن افراد متخصص، نبودن فضای کافیکافی، دردسترس

  ییهاچالشاطالعات با    یدر بخش سازمانده  یو آموزشگاه  کودک   یهاکتابخانه  دهدیمنشان    مرتبط   یهابر پژوهش  یمرور

ن  ها یژگ یو به    یتوجهبی  مناسب،   ی هارساخت ینبود ز  رینظ   و  کپارچهی  ییالگو   ای  دستنامه  ابزار،  منابع،  نبود  کودکان،  یازها یو 

  نی. همچنیندرو هروب و ... الزم زاتیمتخصص و تجه یانسان یروینبود ن ای حوزه، کمبود  نیموجود در ا  یهاروش تنوع  ،روشن

توجه نکرده   هاکتابخانه نی ا در مناسب یسازمانده ندیفرا یچگونگ  میترسو   هایژگ یو  انیببه   گفتهشیپ یهاپژوهش از کیچیه

 نیا   در  خدمات  ةارائ  و  یاب یباز   بهبود  سبب   نهیزم  نیدر ا  هاچالشهدف رفع    با   هایژگ یوو    ملزومات  ییشک شناسابیاست.  

 در جامعه خواهد شد.  هاکتابخانه  نوع نیا  گاهیجا یو ارتقا ییا یموجب پو  ت ی و درنها  هاکتابخانه

 آموزشگاهی  یهاکتابخانهاستاندارد و رهنمودهای سازماندهی در 

نظام   قادر  نویسی  فهرست یک  را  کاربران  را    سازدیماستاندارد  اطالعات  کنندبهتا  بازیابی  مؤثر    کودکان،  درک   ؛صورت 

مؤثر انجام شود؛    طور به، سفارش و بررسی منابع  یزیربرنامهبازیابی اطالعات افزایش یابد؛    یهانظامو کارکنان از    آموزاندانش

یابد،    یهامهارت توسعه  اطالعات  مهارت  یطور بهبازیابی  این  از  که  انتقال  قابل  مدارس، یک    ةکتابخانها  سایر  به  مدرسه 

حتی    یها کتابخانه و  دانشگاهی  اس   یهاکتابخانهعمومی،  درحالی  این  باشد.  نظامتخصصی  در  که   استاندارد غیر  هایت 

  و   یابدنمی  انتقال  هاکتابخانهدارند، دانشی که به دیگر    نیاز  خاص از مجموعه  ةاستفاد  و کارکنان همواره به آموزشِ  آموزاندانش

  ةکتابخانمربوط به استاندارد    یهامؤلفه(. در میان  Ryan, 2018)  ندمختلف متغیر  یهازمانبا تغییر نیروهای انسانی در    هانظام 
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و   داردی و ملی  کمّ  ةجنب... کمتر    های دیگر نظیر اندازه، مساحت وسازماندهی اطالعات در مقایسه با مؤلفه  ةمؤلفآموزشگاهی،  

 (. 13۸6 ی،هرمز  یعباساست ) یالملل نیبکیفی و   ةجنببیشتر دارای  

  ی هاکتابخانهایفال برای    یالملل نیبکشورهای جهان و همچنین در رهنمودهای    آموزشگاهی بسیاری از  ة کتابخاندر استاندارد  

ت نظیر عاسازماندهی اطال  ةبر قوانین و استانداردهای موجود در حوزمبتنی  هاکتابخانهمدارس بر لزوم سازماندهی علمی این  

 تواندی متأکید شده است. این فعالیت برحسب توانایی و امکانات هر مدرسه    1ای .ید.آرامریکن و  انگلو نویسی  فهرست قواعد  

یا   دستی  شکل  گیرد.    یاانهی رابه  در   یهافهرست و    هایشناسکتابصورت  یا  شده  منتشر  آنچه  از  آگاهی  برای  مختلف 

در    یها کتابخانه یا  است  موجود  شده،    یهاشمارهدیگر  درج  مجالت  و    ةدامنمختلف  معلمان  در   آموزاندانشآگاهی  را 

گسترش    گوناگون  یها حوزه کتاب  هالیفا  ةتهی.  دهدیمموضوعی  نیز شناسییا  درس  هر  با  مرتبط  موضوعی  کوچک  های 

هدایت    تواندیم برای  را  )  یهاپژوهشانجام    برای  آموزاندانشمعلمان  سازد  مجهز  فردی  نیازهای  رفع  یا  و  کالسی  نشاط 

به  (. همچنین  13۸5  ی،حر اینترنت  با توجه  به  نویسی  ت فهرسنظام    الزم است دسترسی روزافزون منابع دیجیتال و دسترسی 

برای    ةکتابخان کتاببراساس  منابع    یبندطبقه   ونویسی  فهرست مدرسه  بیناستانداردهای  ملی  شناختی  یا  شده  پذیرفتهالمللی 

از  آموزشگاهی،    ةکتابخان  ی هاکتاب  یبندردهتسهیل شود. برای    ترگسترده  یهاشبکهمدرسه در    ةکتابخانمناسب باشد تا ورود  

  ة کتابخان  یهاکتاب  یبندردهدر    . عموماًکرداستفاده    توانیمدهدهی دیویی و فهرست نسبی آن    یبندردهویرایش مختصرشده  

باشد،   کمتر  جلد  هزار  سه  از  مجموعه  که  وقتی  است   یهامرتبهذکر    فقطمدرسه  کافی  ممیز  از  پس  دهگان  و  اما    ؛صدگان 

 ,IFLA؛  13۸5  ی،نشاط و حردیویی استفاده کرد )  ةگستردباید از جدول    ،دکه مجموعه از سه هزار جلد فراتر رو  درصورتی

2015.) 

کتابداران    ةکمیت و  نوجوان  و  کودک  اطالعاتی  منابع  سازماندهی  متخصصان  از  متشکل  ایران  نوجوانان  و  کودکان  کتابداری 

لزوم درج گروه    یها کتابخانه بر  تأکید دارند. نویسی  فهرست نظر در  مداز منبع    یادهیچک سنی و  آموزشگاهی،  کودکان  منابع 

  سه بیش از    ،کودکان به هر منبع  یهاکتابتوجه به تنوع محتوایی  با    کنندی متحلیلی تأکید  نویسی  فهرست همچنین در بخش  

...(    موضوع و تا حد امکان موضوعات اخص اختصاص داده شود. همچنین بهتر است قالب اثر )شعر، داستان، نمایشنامه و

کار    ،یبندردهصورت تقسیم فرعی به موضوعات اضافه شود. در بخش  به برپای  ةکمیتمبنای    ة کتابداری کودکان و نوجوانان، 

داستان با رویکرد موضوعی و استفاده از »دا«   یهاکتابملی در    ةکتابخانوعی  دیویی است. با توجه به رویکرد موض  یبندرده

. شودنیز اتخاذ  ،پردازندیم که به موضوعات خاص   ،شعر و نمایشنامه یهاکتاباین رویه درمورد   شودیمپیشنهاد  ،یبندردهدر 

بندی دیویی با توجه به موضوع اول به کتاب داده  عدد اول رده سه فقطکتابداری کودکان و نوجوانان،    ةکمیتدر طرح پیشنهادی  

و برای تفکیک قالب داستان، شعر یا    شودمیقید    مؤلفکاتر    ،)در موارد ضروری یک عدد پس از اعشار( و بعد از آن  شودیم

 (. 13۸۸ یدایی،و هو یخراسانچ)  شودمیرنگی استفاده  یهانشانهسنی از    یهاگروهنمایشنامه و نیز 

 روش پژوهش 
. ردیگ یم  قرار  ختهیآم  یهاپژوهش  ةدستدر    ،هاداده  ماهیت   نظر   از  وکاربردی    ، از نظر هدف  حاضر   یلیتحلـ    یفیتوص  پژوهش

  یی و شناسا  سوکی اطالعات از    یسازمانده  یو استانداردها  یعلم  متون  مندنظام  مرور   روش  به پژوهش در فاز نخست    نیا  در

شامل    اطالعات  یسازمانده  یهایژگ یو  گر،ید  یکودک از سو   یمنابع اطالعات  یسازمانده  ةحوزمتخصصان و خبرگان    نظرات

آموزشگاه  یهاکتابخانهدر    اطالعات  یسازمانده  ندیفرا   درمؤثر    یهامقولهو    نیمضام و  شناسا  یکودک  دبستان  و    ییمقطع 

مدارس مقطع دبستان شهر تهران از   یهاکتابخانه  اطالعات  یسازمانده  ت ی الزم در ارتباط با وضع  یهاداده  د. سپسش  شنهادیپ

  پنجوارسی برای    ةسیاهبرای کسب روایی،    .شد  مقایسه  شدهشناسایی  های ویژگی  با  و  یل، تحلیگردآور  یوارس  ةاهی س  قیطر

که تحصیالت   ،آموزشگاهی  یها کتابخانهنفر از متخصصان سازماندهی منابع کودک و نوجوان و همچنین کتابداران شاغل در  

 .  شددریافت و اعمال  آنها نظراتارسال و  داشتند،کارشناسی ارشد به باال 

 
1. RDA 
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 های کودک و آموزشگاهی مقطع دبستانهای سازماندهی اطالعات در کتابخانهویژگی

 
سراج  یعباس )  است   شدهتعریف  و  استاندارد  راهنمای  اصول  و  ضوابط  رعایت   مستلزم  مندنظام   مرور  انجام .  (13۹4  زاده،و 

ا ضوابط  و  پر  چارچوببراساس  پژوهش    نیاصول  ااست   شده  نیتدو  1سما ی معتبر   اصول   و  مراحل   شامل  چارچوب   نی. 

 & Kitchenham)  دارد  کاربرد  مرور  بر  یمبتن  مطالعات  اغلب   در  که  است   لیفراتحل  و  مرور  یبرا  یاشدهنییتعشیازپ

Charters, 2007; Moher, 2009  .)  شوند که    ت ی رعا  مرور از مراحل    ک یهردر    یاصول مشخص  باید  چارچوب  نیا براساس

   .است  شده اشاره هاآن به ادامهدر 

 مطالعات  بودن شرایط واجد  برای الزم معیارهای

مرور    برای »  در  مندنظام انجام  در    یسازماندهموضوع  و    یهاکتابخانهاطالعات  دبستان  آموزشگاهیکودک  ابتدا   «مقطع 

که    یینتع  یارهاییمع بررس  ها،آنبراساس  شد  و  استخراج  ا  یمنابع  الگوگ   را  یارهامع  ینشدند.  با  و  پژوهشگران  از    یری خود 

پ ا  یشینمطالعات  تدو  ین در    ة نحو   به   که  شدند  بررسی  و  انتخاب  مرحله  این  در  منابعی  که  صورتبدین   کردند؛  ینحوزه 

  ها، کتاب  راستا  این  در.  بودند  پرداخته  الزم  منابع  و  ابزار  و  هادستورالعمل  استانداردها،  کودکان،  برای  اطالعاتی  منابع   سازماندهی

دو    پژوهشگران  دسترس  در  که  معتبری  هاییادداشت   و  هاگزارش  ها،نامهپایان  مقاالت،  ها،دستنامه  ها،وبگاه   به   یر اخ  ةدهدر 

   شدند. یلمطالعه و تحل دقرار داشتن   انگلیسی و  فارسی زبان

 شده استفاده اطالعاتی منابع و جووجست  راهبرد

طر  اینترنت،  در  قیمتمس  یجو و جست   بر  عالوه  پژوهش  این  در  شدهتفادهاس  اطالعات استناد  یقاز  منابع  به    یمراجعه 

اطالعات    ،5دانشگاهی  جهاد  علمی  اطالعات  مرکز  پایگاه  ،4نور  تخصصی  مجالت  پایگاه   ،3ینسآوساوب  ،2اسکوپوس  بانک 

تار  4001  آذر  01از    وجوجست   تاریخ.  است   شده  تهیه  ایرانداک   و  6کشور   یاتنشر تا  ادامه    4011  اردیبهشت   16  یخ آغاز و 

  کامل   تدوین  تا  دیگری  تکمیلی  و  مرتبط  منابع  الکترونیکی،  ی وجو جست   این  در  شدهاستخراج  مقاالت  بر  عالوه.  است   داشته

 در   وجو جست   هاییدواژهکل.  شد  اضافه  وجو جست   نتایج  به   مذکور  منابع  از  مستخرج  اطالعات  روزرسانیبه   هدف  با  و  مقاله

  زبان   شامل  که  دارد  اشاره  منابع  در  وجو جست   یهازبان  از  یکی  به  واژگان  از  گروه  هر.  است   شده  ارائه(  1)جدول    گروه  دو

  با  مشورت  و ها  اصطالحنامه  ،پژوهش  ةپیشین  ةمطالع  مبنای  بر  وجو جست   هاییدواژهکل  انتخاب.  است   فارسی  و  انگلیسی

  ترکیب   با  که  بوده  منابع  در  «یا»  و  «و»  صورت  دو  به  وجو جست   عملگرهای.  گرفت   صورت  اطالعات  سازماندهی  متخصصان

 است.   انجام شده وجو جست  واژگان یدودوبه

 یسیو انگل یبه دو زبان فارس یاطالعات یهاگاهی پا و نترنتی ادر   وجوجست  یهادواژه یکل  -1  جدول

 به زبان انگلیسی وجوجست یهادواژهیکل به زبان فارسی وجوجست یهادواژهیکل

کودک،   ةبندی، کتابخان نویسی، ردهفهرستسازماندهی اطالعات،  

 آموزشگاهی، کتاب کودک، منابع اطالعاتی کودک  ةکتابخان 

Information organization, cataloging, 

classification, children's library, school library, 

children's books, children's information resources 
 

 انتخاب مطالعات  چگونگی

بود.    یسیمنبع به زبان انگل  ۹6و  ی منبع به زبان فارس 125استخراج شد که شامل  منبع 226در منابع،  وجو جست  اول ةمرحل در

  برای   انگلیسی  منبع  54و    یفارس  منبع  62  حذف شدند و  ی داشتن عنوان تکرار  یلدله  ب  منبع  110و    یبررس  یندر ادامه عناو

  یسیمنبع انگل  پانزدهو    یمنبع فارس   چهاردهو    مطالعه شدند  یهاولصورت  به  شدهانتخاب  منابع.  شدند  انتخاب  چکیده  غربالگری

منابع حذف   ةمطالع  یبرا انتخاب شدند.  متن  اتمام  در  به دال  ینشده  مفهومفقدان  همچون    یلیمرحله  با موضوع و    یارتباط 

  یمنبع فارس  پنج  یت . درنهاشدند  یابیشده ارزیینتع  یارهایمنابع براساس مع  یرهدف پژوهش کنار گذاشته شدند. متن کامل سا 

دو انتخاب شدند.    یسیمنبع انگل  دهو    یمنبع فارس  نُهو حذف شدند و    ندورود مطابقت نداشت  یارهایبا مع  یسیمنبع انگل  پنجو  

 
1. Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) 

2. Scopus 

3. Web of science 

4. Noormagz 

5. SID (Scientific Information Database) 

6. Magiran 
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پژوهشگران از  و چک  یلگرغربا  تن    مطالعات  صحت   و  پژوهش  اعتبار  افزایش  برای  وجو جست   تکرار   و  مقاالت  دةیعنوان 

 . دادند انجام را شدهانتخاب

گروه    ةاز طریق مصاحب  ،بخشاین  در    بود.  اطالعات  یمتخصصان و خبرگان سازماندهپژوهش شامل    ةجامع  ،یفیک  فاز  در

تا    هشت همزمان، عموماً شامل    صورتبهگروه کانونی    ةهای مورد نیاز گردآوری شد. الزم به توضیح است مصاحبداده  1کانونی 

تا تعامل میان افراد را ترویج دهد و    شودانجام مینفر است که درمورد یک موضوع خاص تحت نظارت یک سرپرست    دوازده

اختیاری در   ةجنب  (2002)  2کروگر (.  Stewart & Shamdasani, 1990)است    نظرمدموضوع    دربارةتضمین کند که بحث  

در گروه    کنندگانشرکت اگر    همچنین.  دهدیمنفر را ترجیح    ۸تا    6کانونی از    ی هاگروهو    ردی گ یمهای کانونی را در نظر  گروه

به  ازکانونی   یعنی  موضوع  باشند،  مطلع  باشند،    کنندگانشرکت خوبی  غنی  اطالعاتی  لحاظ  از    یهاگروهبه  )متشکل  کوچک 

  شش(. در پژوهش حاضر، گروه کانونی متشکل از  Krueger & Casey, 2009خوبی کار خواهند کرد )بهچهار یا پنج نفر(  

را    2و    1های  مندرج در جدول کننده در گروه کانونی در پژوهش حاضر، مشخصات  متخصص بوده است. متخصصان شرکت 

  پرسش به    هاآنبوده است که    نیبر ا  یمبتنمرحله،    نیانتخاب متخصصان در ا  یدیکل  و  یاصل  یژگ یو  کهاست    گفتنی  داشتند.

گو  پاسخ  مقطع دبستان  یکودک و آموزشگاه  یها کتابخانهدر    اطالعات  یسازمانده  یچگونگ  یعنی  و سؤال مصاحبه  پژوهش

 .باشند داشته ینظراتنقطه نهیزم نیدر او  باشند

 یکننده در گروه کانوناطالعات شرکت  یمتخصصان سازمانده یمشخصات الزم برا  -2  جدول

 مشخصات مربوطه ها ی ژگیو

 

متخصصان سازماندهی منابع  

 اطالعاتی کودک و نوجوان

 ی شناسدانشعلم اطالعات و  ةتحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری در رشت جةدارای در -

یا بخش   کودک  یها کتابخانهآموزشگاهی مقطع دبستان یا    یها کتابخانهکار در    ةدارای سابق -

 عمومی  یهاکتابخانهکودک 

مواد و خدمات    ،تدریس در دانشگاه در یکی از دروس سازماندهی اطالعات  ةدارای سابق -

 آموزشگاهی یهاکتابخانهکتابخانه برای کودکان و 

 

 تحصیلی، سوابق کار و تدریس آمده است.  ةکننده به تفکیک درج، مشخصات متخصصان شرکت 3در جدول 

 گروه کانونی ةکننده در مصاحبمشخصات متخصصان شرکت   -3  جدول

 تدریس ة سابق  کار  ة سابق  تحصیلی مقطع متخصص 

 سال 20 سال 20 کارشناسی ارشد  1متخصص 

 - سال 15 کارشناسی ارشد  2متخصص 

 سال 5 - دکتری  3متخصص 

 - سال ۸ کارشناسی ارشد  4متخصص 

 سال 5 سال 30 دکتری  5متخصص 

 سال 15 سال 2۷ کارشناسی ارشد  6متخصص 

 

  یآموزشگاه  یهاکتابخانهپژوهش شامل کتابداران متخصص    ةجامعپژوهش حاضر،    یبخش کمّ  یعبارتو به  یبعد  ةمرحلدر  

ن که کتابدار متخصص ادبستان شهر تهر  یهاکتابخانهشناسایی تعداد دقیق    ،بخشاین  در    .بودمقطع دبستان واقع در شهر تهران  

امکانداشته   نبودباشند  از طریق  ،  بنابراین  .پذیر  مانند    یهاروشپژوهشگران  در   یهاگروهگوناگون  بحث تخصصی، شرکت 

اطالع  یها کتابخانهنشست   و  کتابداری  انجمن  طریق  آموزشگاهی  از  همچنین  و  ایران  افزارهای  نرم  یهاکت شررسانی 

در زمان    ،که درنهایت   شناسایی کردند  داشتندکه کتابخانه  را  مدارس  تعدادی از    ،گیری در دسترسبه روش نمونه  ، یاکتابخانه

نوع دولتی   درصد مدارس از 12 ، فقطو بررسی شدند. از این تعداد کردندهمکاری   دبستان در شهر تهران هفده ،انجام پژوهش

 دولتی بودند. درصد از نوع غیر ۸۸و 

 
1. Focus group interviews 

2. Krueger 
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و  براساس  مصاحبه    یاصل  سؤال.  بود  افتهیساختارمهین  ةمصاحب  ،یفیک   ةمرحل  در  پژوهش  ابزار پژوهش،   یهاپرسش اهداف 

انجام اصالحات الزم از  قصد)به  شوندگانمصاحبهبا سه نفر از  یمقدمات ةمصاحب نیمشابه و همچن یهاپژوهشمتون و  ةمطالع

 شد:  میتنظ ریصورت زسطح و تعداد سؤاالت( به ت،یفینظر ک 

 است؟«  یملزومات و مراحل چه  یدارا ؟چگونه است  مقطع دبستان یکودک و آموزشگاه یها کتابخانهدر  یسازمانده ندیفرا»

و    یاصلمقولة  مضمون،    دستة  سه)در    یو کدگذار  مضمون  ل یبا استفاده از روش تحل  نخست پژوهش  در بخش  هاداده  لیتحل

درنظرداشتن    ی اسی ق  کردیرو  با  ( یفرعمقولة   با  نویسی  فهرست   ،یفیتوصنویسی  فهرست )  یسازمانده  در  یاصل   بخش  سه و 

در    کاربران  دستبه  یاطالعات  منابع   یابی باز  یمبنا  متخصصان،  نظرات  و  استانداردهابراساس    که  (یبندرده  و  یلیتحل

گزارش    لیشناخت، تحل  یبرا  یمضمون روش  لیانجام شد. تحلقرار گرفته    یکودک و آموزشگاه   یها کتابخانه و    نیمضامو 

  در  نیو همچن  مرتبط   متوناز    یی هابخش  ای   بندهاجمالت،    ی تمام  ابتدا  منظورنیبد  . است   یف یک   یهادادهموجود در    یالگوها

از    یکیبر    منطبق که    شدهانجام  یهامصاحبهة  شدیسازادهیپ  متنمتون(    قی شده از طرییشناسا  یهامقوله  لی منظور تکم)بهادامه  

 یشد. سپس کدها  نییتع  یفرع  یهامقوله  ای  کدها  و  جمع  هم  کنار  ،بودند  (یسازمانده  در  ی اصل  بخش  سهاز    یکی)  نیمضام

نویسی  فهرست سه مضمون    لیذ  یاصلمقولة  تحت عنوان    ییو معنا  یمفهوم  یهامشابهت براساس    ،شده در گام قبلاستخراج

 یتا زمان  یعنی)  1ینظر  اشباع  زمان  تا  یکدگذار  که  است   گفتنیشدند.    یبنددسته  یبندو رده  یلی تحلنویسی  فهرست   ،یفیتوص

 یبرا  ارائه شدند.  دادندها را نشان  که تکرار موضوع  ییکدها  ا ی  همقولو فقط    نشد( ادامه داشت   ییشناسا  یگریدمقولة    چیکه ه

و   متونشده از  استخراج  اطالعات  .استفاده شد  2کوهن   یکاپا  ب یضر  و  کدگذار  دو  توافق  روش  از  یاستخراج  یکدها  کنترل

گرفت و    قرار  هیاول  یاطالع از کدها  بدون  پژوهشگران  از  گرید  یکی  اریدر اخت  مجدد  یکدگذار  یبرا  شدهیبررس  یهامصاحبه

ضر  ب یضر از  استفاده  با  کدگذار  دو  نرم  ب ی توافق  در  معناداربراساس  شد.    محاسبه  3اس اسیپاسافزار  کاپا    که   یسطح 

دو کدگذار وجود    نظرات  انیم  ی معنادار  ةاست، رابط  0/ 6و باالتر از    0/ ۷66کاپا که    ب یضر  زانیو م  بود   0/ 05از    ترکوچک

 . بود برخوردار یمناسب ییایپا از  کدها استخراج ،نیبنابرا. داشت 
تفسیر  ،  درنهایت  و  تشریح  از  تحلیل  هاشوندهمصاحبه  یهاپاسخپس  مضامین،    متون  و  استخراج  به    هاافتهیو  توجه  با 

تجزیه  یهاپرسش شد.  تدوین  پژوهش  گزارش  و  بررسی  کمّ  هادادهوتحلیل  پژوهش  بخش  نرم در  از  استفاده  با  افزار  ی 

 است.   انجام شدهری از آمار توصیفی و استنباطی گیو بهره اساسپیاس

 هایافته
مقطع دبستان بر    یکودک و آموزشگاه  یهاکتابخانهدر    اطالعات  یسازمانده  ندیفرا  یهایژگ ی و  :اول پژوهش  پرسشبه    پاسخ

 ؟ ست یچمتخصصان  نظرات و مرتبط یو استانداردها متون مندمرور نظام یمبنا

اطالعات  ی هایژگ یو سازماندهی  مقوله  فرایند  و  مضامین  مؤثر  شامل  سازماندهی    درهای  و    یهاکتابخانهفرایند  کودک 

گروه    ة متخصصان از طریق مصاحب  نظراتو    مرتبطاستانداردهای  متون و    مندنظام  مقطع دبستان با استفاده از مرور  آموزشگاهی

تحلیل مضمونکانونی از روش  استفاده  با  ردهنویسی  فهرست توصیفی،  نویسی  فهرست در سه بخش    ،  شامل    بندیتحلیلی و 

 (.  4)جدول  شناسایی شد فرعیمقولة  شانزدهاصلی و  مقولة  هشت 

  

 
1. Theoretic saturation 

2. Cohen's Kappa Index 

3. SPSS 
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 کودک و آموزشگاهی مقطع دبستان یهاکتابخانه ی سازماندهی اطالعات در های ژگی و -4  جدول

 منبع  فرعیمقولة  اصلیمقولة  مضمون

نویسی  فهرست
 توصیفی 

نویسی فهرست
 استاندارد 

استانداردها و قوانین براساس نویسی فهرست
 نویسی )استفاده از فیپا( فهرست

؛  4 متخصص؛  3 متخصص؛ 2 متخصص؛ 1 متخصص
 6 متخصص؛ 5 متخصص

 (؛2015) فالیا ؛(13۸5) یحرّ و نشاط(؛ 201۸) 1ان یر
 (2022) 2ی آموزشگاه کتابخانه انجمن

 ها یادداشت

 درج گروه سنی یا پایه تحصیلی 
 6 متخصص؛ 2 متخصص؛ 4 متخصص

 ؛(13۹4) ی شاورد ؛(13۸۸) ییدایهو و  یخراسانچ
 ( 2022) یآموزشگاه ةکتابخان  انجمن

درج چکیده و فهرست مطالب به ویژه برای منابع  
 علمی

 6 متخصص؛ 5 متخصص؛ 3 متخصص
  ةکتابخان  انجمن ؛(13۸۸) ییدایهو و  یخراسانچ

 ( 2022) یآموزشگاه

 
 
 
 
 
نویسی  فهرست

 تحلیلی

 و رسالت سازمان توجه به کارکرد   سازمان

؛  4 متخصص؛  3 متخصص؛ 2 متخصص؛ 1 متخصص
 6 متخصص؛ 5 متخصص

و  3نگوئز یدام (؛2015) فالیا (؛13۸5) یحر  و نشاط
  (2016) همکاران

 کاربر 
بیانی کاربران در   هاییژگیوتوجه به نیازها، عالئق و  

 سنی و مقاطع تحصیلی مختلف یهاگروه

؛  4 متخصص؛  3 متخصص؛ 2 متخصص؛ 1 متخصص
 6 متخصص؛ 5 متخصص

 ؛(13۹4) ی شاورد ؛(13۸۸) ییدایهو و  یخراسانچ
(؛ 2015) فالی ا(؛ 13۸5) یحرّ  و نشاط ؛(2015) زبیا

  و یکتابدار المعارفةریدا(؛ 201۷) همکاران و 4ژننیکل
 یآموزشگاه کتابخانة انجمن(؛ 13۸5) یرساناطالع

(2022) 

 منبع اطالعاتی

 6 متخصص؛ 4 متخصص؛ 2 متخصص مطالعه و تحلیل محتوای منبع 

 شناسایی موضوعات و مفاهیم کاربردی و
منبع از طریق ارتباط با افراد  براساس  هایییتفعال 

مرتبط با  یها سازمانو   هاگروهو  هاوبگاهمتخصص، 
 ترویج کتابخوانی   یهاگروهادبیات کودک نظیر 

 6 متخصص؛ 1 متخصص؛ 2 متخصص
 (2015) زبیا

 6 متخصص ؛4 متخصص؛ 2 متخصص توجه به فهرست مطالب و تصاویر 

 روش و ابزار

های  و کلیدواژهسازی( )نمایهاختصاص موضوعات 
استاندارد و تا حد امکان اخص و کاربردی )از طریق  

های  های موضوعی فارسی، سرعنوانسرعنوان
گذاری  نامه و برچسبکودکان، اصطالحموضوعی 

 اجتماعی( 

 ؛ 6 متخصص  ؛4 متخصص؛ 1؛ متخصص 2 متخصص

 (؛2015)  فالیا   ؛(2016)  ترا  ؛(13۹4)  و همکاران  یفی لط

 ( 13۸۹) یمنصور

 انیم ییمعنا روابط یبرقرار و یشناسیهست جادیا
 موضوعات

   (2021) کارانهم و  زوچوکوویا (؛13۸۹) یمنصور

 موضوع و کلیدواژه به هر منبع   سهاختصاص بیش از 
 ییدایهو  و یخراسانچ؛  6؛ متخصص 4 متخصص

(13۸۸) 

المثل  درج قالب اثر )شعر، نمایشنامه، داستان، ضرب
صورت تقسیم فرعی به موضوعات تا حد  ...( به و

 امکان 

؛  4 متخصص؛  3 متخصص؛ 2 متخصص؛ 1 متخصص
 6 متخصص؛ 5 متخصص

  یحر  و نشاط ؛(13۸۸) ییدایهو و  یخراسانچ
 (2022) یکتابخانه آموزشگاه انجمن (؛13۸5)

منظور یکدستی  نظام ارجاعی مناسب به تشکیل
 ها و کلیدواژه موضوعات

؛  4 متخصص؛  3 متخصص؛ 2 متخصص؛ 1 متخصص
 6 متخصص؛ 5 متخصص

 (13۸5) یحر  و نشاط

 
1. Ryan 

2. School Library Association (SLA) 

3. Domínguez  

4. Kleijnen  

file:///D:/دوره%20دکتری/ترم%20اول/دکتر%20ناخدا/تکالیف/مقاله/مقاله%20اصلاح%20شده/ارسال/مطالعات%20کتابداری%20و%20سازماندهی%20اطلاعات/بازنگری%20شده%20دکتر%20نوروزی/اصلاحات/NASTINFO-2206-2165-1-12%20(1).docx%23Terra
file:///D:/دوره%20دکتری/ترم%20اول/دکتر%20ناخدا/تکالیف/مقاله/مقاله%20اصلاح%20شده/ارسال/مطالعات%20کتابداری%20و%20سازماندهی%20اطلاعات/بازنگری%20شده%20دکتر%20نوروزی/اصلاحات/NASTINFO-2206-2165-1-12%20(1).docx%23Izuchukwu
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 منبع  فرعیمقولة  اصلیمقولة  مضمون

 بندی رده

  یبندرده
 استاندارد 

 دیویی  بندیرده

 6 متخصص؛  5 متخصص؛ 4 متخصص؛ 2 متخصص
 همکاران و انیانتظار ؛(13۸۸) همکاران و یمقرون

  و زوچوکوویا  ؛(13۹5) نشاط و یمنجم ؛(13۸۸)
  فالیا(؛ 13۸5) یحرّ  و نشاط ؛(2021) همکاران

 انجمن ؛(13۸۸) ییدایهو و  یخراسانچ(؛ 2015)
 (2022) یکتابخانه آموزشگاه

های روش
 تکمیلی 

 بندی موضوعیدستهبراساس تفکیک منابع 
(؛ 13۹۷) یمحمد  ؛(2015) اش پاتون ؛1 متخصص

 ( 13۷۸) یفرجام و یامان ریمد

 تحصیلی  ةگروه سنی یا پایبراساس تفکیک منابع 
؛  4 متخصص؛  3 متخصص؛ 2 متخصص؛ 1 متخصص
  یشاورد ؛(13۸۸) ییدایهو  و یخراسانچ ؛5 متخصص

(13۹4) 

 

برخ  ،4جدول    براساس مقوله  یبه  نظاز  متون    فقط  موضوعات«  انیم  ییمعنا  روابط  یبرقرار  و  ی شناسیهست  جادی»ا  ریها  در 

بود شده   و   یکاربرد  میمفاه  و  موضوعات  ییشناسا   و  منبع  یمحتوا  لیتحل»  رینظ  هامقوله از    یبرخ   همچنین،  پرداخته 

  ر ینظ  کودک   ات یادب  با  مرتبط  یهاسازمان  و   هاگروه  و  هاوبگاه  متخصص،  افراد  با  ارتباط  قی طر  از  منبعبراساس    ییهات یفعال

  با  هامقوله  ریسا است که    یدرحال   نیا  .شد  ییپاسخ افراد به سؤال مصاحبه شناسا  قیاز طر  فقط   «یکتابخوان  جیترو  یها گروه

به متخصصان  و  بود.  متون  اشاره شده  مشترک  تب   درطور  به  در جدول    یهامقولهو    نیمضام  نییادامه  و    4ذکرشده  پرداخته 

 شوندگان ذکر شده است. مصاحبه یهااز صحبت  زین ییهامثال

 مقطع دبستان  کودک و آموزشگاهی یهاکتابخانهتوصیفی در نویسی فهرستفرایند 

مضمون   و  استخراجاطالعات  تحلیل  متون  از  نشان    ی هاپاسخشده  است  بهکه    دادافراد  الزم  یکدستی  حفظ  منظور 

از فیپا یا   توانیم ،ها انجام شود. برای این منظورکودکان و نوجوانان همانند سایر کتاب ةهای ویژنویسی توصیفی کتابفهرست 

به درج گروه سنی    توانیماین مالحظات    ة. ازجملکردمالحظات استفاده  برخی  بنیادی استاندارد همراه با  نویسی  فهرست همان  

ویژه برای منابع علمی( از کتاب اشاره  های )بچکیده  نظر، درج فهرست مطالب و درجمدتحصیلی مناسب برای کتاب    ةپاییا  

. برخی از شودیم  هاکتابخانه، سبب بهبود بازیابی و انتخاب منابع اطالعاتی برای کاربران این  گفتهپیش. هریک از موارد  کرد

 در ادامه آمده است:  شوندگانمصاحبه یهاپاسخ

ب  آموزان  انتخاب و  براساس  ویژه در مقطع دبستان  ه»درست است که دانش  به  یا عنوان دست  مانند جلد  مشخصات ظاهری 

منابع   پاسخزنندیم بازیابی  برای  کتابدار  شخص  مواقع  از  بسیاری  در  اما  به  ،  است    آموزاندانشگویی  الزم  معلمان  که  یا 

آخرین ویرایش قواعد براساس  کتابدار    که  ضروری است   ،بنابراین   .جوی اصولی برای بازیابی منابع خاصی انجام دهندو جست 

 توصیفی کند«.نویسی فهرست ای اقدام به نویسی انگلوامریکن و آردیفهرست 

 مقطع دبستان کودک و آموزشگاهی یهاکتابخانهتحلیلی در نویسی فهرستفرایند 

استخراجبراساس   واطالعات  متون  از  بخشدریافت   یهاپاسخ  شده  این  برای  است    ،شده  کتابدار ن فهرست   که بهتر  یا  ویس 

از    ةکتابخان قبل  محتوا  نویسی  فهرست آموزشگاهی  تحلیل  و  کامل  بررسی  را  اطالعاتی  منابع  اختصاص    کندتحلیلی،  از  و 

کتابدار فعال از ،  . در این مرحلهکندهای موضوعی و فیپا آمده پرهیز  نظیر موضوعاتی که در سرعنوان  هاآن  موضوعات کلی به

خوانی، موضوعات و ترویج کتاب  یهاگروهمرتبط با ادبیات کودک نظیر    یهاگروهو    هاوبگاهطریق ارتباط با افراد متخصص،  

س از انطباق با کارکرد و نیازهای سازمان )مدرسه( و کاربران خود در مرتبط و پیشنهادی را شناسایی و ارزیابی و پ  یهات یفعال

درج    یهابخش است کندیممربوط  الزم  همچنین  نحو   که  .  با  افراد  اصطالح   ةاین  با  سرعنواننامهکار  و  موضوعی  ها  های 

و    هات یفعالس مختلف،  درو  یهاسرفصلمختلف،    یهاهیپادر    آموزاندانشخوانداری و نوشتاری    یها مهارتکودکان، تنوع  

مدرسه،    یهاروش کادر  و  معلمان  و  عالئقتدریس  نیازها  و   آموزاندانشبیانی    یهایژگیو،  مطالعه  هنگام  در  باشند.  آشنا 

)تحلیل محتوا( و همچنین ارتباط با افراد و نهادهای مرتبط دیگر، بسیاری از موضوعات اخص و کاربردی  کتاب  بررسی کامل  

file:///D:/دوره%20دکتری/ترم%20اول/دکتر%20ناخدا/تکالیف/مقاله/مقاله%20اصلاح%20شده/ارسال/مطالعات%20کتابداری%20و%20سازماندهی%20اطلاعات/بازنگری%20شده%20دکتر%20نوروزی/اصلاحات/NASTINFO-2206-2165-1-12%20(1).docx%23Izuchukwu
file:///D:/دوره%20دکتری/ترم%20اول/دکتر%20ناخدا/تکالیف/مقاله/مقاله%20اصلاح%20شده/ارسال/مطالعات%20کتابداری%20و%20سازماندهی%20اطلاعات/بازنگری%20شده%20دکتر%20نوروزی/اصلاحات/NASTINFO-2206-2165-1-12%20(1).docx%23Izuchukwu
file:///D:/دوره%20دکتری/ترم%20اول/دکتر%20ناخدا/تکالیف/مقاله/مقاله%20اصلاح%20شده/ارسال/مطالعات%20کتابداری%20و%20سازماندهی%20اطلاعات/بازنگری%20شده%20دکتر%20نوروزی/اصلاحات/NASTINFO-2206-2165-1-12%20(1).docx%23Paton
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دانش  ،دیگر برای  است  ممکن  باشندکه  مفید  و  جالب  معلمان  و  می  ،آموزان  است شناسایی  بهتر  یا    هادواژهیکل  که  شوند. 

تا یکدستی موضوعات از نظام ارجاعات استفاده شود.    ایبرموضوعات اضافی تا حد امکان مستند شوند. همچنین الزم است  

که در این سنین تصاویر جذابیت زیادی  موضوع اخص اختصاص یابد. ازآنجا  سهبهتر است به هر کتاب بیش از  حد امکان  

کتاب  یاژهیوالزم است توجه    دارند  آموزاندانشبرای   تا جاییبه تصاویر  امکان  ها شود. همچنین  ا  دارد  که  ثر )شعر،  قالب 

نویسی  فهرست صورت تقسیم فرعی به موضوعات اصلی منابع اضافه شود. هرچند  بهو    شود...( مشخص    داستان، نمایشنامه و

  ، بهتر است اندآموزشگاهی با کمبود نیروی متخصص مواجه  یهاکتابخانهکه در بیشتر  اما ازآنجا  ،است تخصصی    ی تحلیلی کار

خوانی، والدین و حتی سایر مدارس برای تحلیل کتابداران از کمک سایر افراد نظیر معلمان و کادر مدرسه، مروجان کتاب  که

از متخصصان، در این نظر دو تن  به  بنا  کنند.  منابع استفاده  گونه موارد الزم محتوا و شناسایی موضوعات اخص و کاربردی 

بازبینی، کنترل و مستند کند.    اندداده  اختصاص  داوطلبان کمک به کتابخانه  را که  یکتابدار مدرسه درنهایت موضوعاتکه  است  

 در ادامه آمده است:  شوندگانمصاحبه یهاپاسخبرخی از 

ویژه در  هبنویسی  فهرست در هنگام    بنابراین،  .آن باشد  ةجامعآموزشگاهی باید در راستای اهداف مدرسه و    ةکتابخان»خدمات  

 نویس قرار گیرد«. تحلیلی، الزم است آن اهداف در کانون توجه فهرست نویسی فهرست بخش 

یک   در  که    ةمدرس»اگر  به  ةعالقآنجا    آموزاندانشپسرانه  و  حیوانات  به  است  زیادی  بهتر  دارند  دایناسورها  خاص  طور 

 ، اختصاص دهد«. اندپرداختهنوعی به این حیوان اخص دایناسور را به تمام آثاری که به ةکلیدواژنویس فهرست 

  ، اندگذاشتهتازگی بحران زلزله یا هر نوع بحران دیگری را پشت سر  مواجه است که به  یآموزاندانشمدرسه با    ة»اگر کتابخان

 در نظر بگیرد«. نویسی فهرست خود در مراحل  ةجامعنیازهای خاص  فهرست نویس این موضوعات را در بهتر است فهرست 

 مقطع دبستان  کودک و آموزشگاهی  یهاکتابخانهمنابع در  یبند رده یهاروش

متخصصان   همةچنین دریافت که    توانیمشده برای این بخش  دریافت   یهاپاسخشده از متون و  استخراجاطالعات  از برآورد  

سنی    یهاگروهبر لزوم تفکیک    5و    2اند. متخصصان  تأکید کرده  آموزاندانشحال متناسب با سطح  منابع و درعین  یبندطبقهبر  

تأکید    ةکتابخاندر   تحصیلی را برای   یهاهیپابراساس    منابع  تفکیک  4  و  3  ،1که دو متخصص    درحالی  داشتند؛آموزشگاهی 

متخصص  دانستندیم  ترآسان  آموزاندانش مذهب،  س  براسا موضوعی    یبندطبقه   1.  و  دین  شعر،  )داستان،  کلی  موضوعات 

مقطع   آموزاندانشاصلی( را برای    ةصورت مختصر )سه شماردیویی حتی به  یبندرده...( را مفید و استفاده از نظام    علمی و

بر    6و متخصص    اختصاربهدیویی    یبندرده بر استفاده از نظام    5و    4،  2سه متخصص    همچنین.  دانست یمدبستان غیرکاربردی  

  ها کتاببه استفاده از نظم الفبایی عناوین یا نویسندگان    3صورت گسترده تأکید داشتند. متخصص  دیویی به  یبندردهاستفاده از  

  ی هاگروه،  هاردهنگی برای تفکیک موضوعات یا  ر  یهابرچسب به استفاده از    6جز متخصص  متخصصان به  همةکردند.    اشاره

  ةزمان از گروه سنی یا پایهم   ة، روش ترکیبی )استفاد6جز متخصص  متخصصان به   همة،  اشاره کردند. بنابراین  هاهیپاسنی یا  

 . اندگرفتهدر نظر  تریکاربردکودک و آموزشگاهی را  ة منابع کتابخان یبندردهرده( در  یها شمارهتحصیلی و موضوعات یا 

مقطع دبستان واقع در شهر تهران در    ی آموزشگاه  یهاکتابخانهاطالعات در    یسازمانده  ت یوضع  :به سؤال دوم پژوهش  پاسخ

 شده چگونه است؟ ییشناسا  یهایژگ یبا و  سهیمقا

با   آموزشگاهی  یهاکتابخانهاطالعات در    از پژوهش فرایند سازماندهی  در بخش دیگری تهران مطالعه و  مقطع دبستان شهر 

جدول    شدهشناساییهای  ویژگی در  است.  شده  منابع  5مقایسه  انواع  آموزشگاهی    کتابخانة  هفدهدر    موجوداطالعاتی  ، 

 است.   آمدهدر شهر تهران  شدهبررسی
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 های کودک و آموزشگاهی مقطع دبستانهای سازماندهی اطالعات در کتابخانهویژگی

 
 

 یآموزشگاه یهاکتابخانه در موجود یاطالعات منابع یفراوان عی توز -5  جدول

 بخش
 خیر  بلی

 درصد  تعداد درصد  تعداد 

%65 11 ای چندرسانهمنابع   6 35%  

%6۹ 11 نشریات  5 31%  

%100 1۷ کتب فارسی و منابع مرجع   0 0%  

%۹4 16 درسیمنابع کمک  1 6%  

%۸2 14 هاتازه  3 1۸%  

و نشریات باالترین فراوانی را    هاتازهدرسی و  کتب فارسی و منابع مرجع، منابع کمک  یهابخشترتیب  به،  5جدول    براساس 

با توجه به فراوانی باالی   ،. در ادامه روندشمار میبه  شدهبررسی  یهاکتابخانهمشترک در    مشترک و نسبتاً  یهابخش داشته و از  

 کتب فارسی و نشریات، آمار توصیفی منابع فوق آمده است.  یهابخش

 نشریات  و فارسی کتب عناوین تعداد فراوانی یعتوز -6  جدول

 

 کتب فارسی

 درصد  تعداد عنوان 

 %24 2 2000کمتر از 

 %41 ۷ 5000تا  2000از

 %35 6 5000بیش از 

 نشریات

 %1۸ 3 5کمتر از 

 %41 ۷ 10تا  5از 

 %6 1 10بیش از 

 

انواع منابع اطالعاتی موجود    ،در این پژوهش  ؛ بوده  هاکتابخانه  همةازآنجاکه بخش کتب فارسی و منابع مرجع بخش اصلی در  

عنوان    2000کمتر از    هاکتابخانهدرصد    24.  شودیموضعیت سازماندهی کتب فارسی بررسی و تحلیل    و همچنین  در کتابخانه

از    35عنوان و    5000تا    2000درصد از    41کتاب،     هاکتابخانهدرصد    24اند. همچنین  عنوان کتاب داشته  5000درصد بیش 

 اند. عنوان نشریه داشته 10درصد بیش از  6عنوان و   10تا  5درصد از  41عنوان نشریه،  5کمتر از 

پژوهش نرمدار  شدهمطالعه   ةمدرس  11  حاضر،  در  کارشناسانی    5در    فقطهمچنین    .بودند  کتابخانهافزار تخصصی  ای  مدرسه 

یک فرد متخصص برای   فقط در بیشتر مدارس  ،  دیگرعبارت. بهکردندیموقت در بخش سازماندهی فعالیت  صورت پارهبهمجزا  

کتابخانهفعالیت   یانجام تمام ادامه در    ،های  نظر گرفته شده است. در   ۹و    ۸،  ۷  یهاجدول ازجمله سازماندهی اطالعات در 

وارسی محاسبه و ارائه شده   ة سیاهو ابعاد سازماندهی موجود در  هامؤلفهآزمون برای هریک از  ةآمارتوزیع فراوانی، میانگین و 

 است. 
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 تهران  شهر دبستان یهاکتابخانه در توصیفی نویسیفهرست  بخش به مربوط اطالعات  فراوانی توزیع -۷  جدول

 

 

توصیفی، از امکان نویسی  فهرست آموزشگاهی در بخش    یهاکتابخانهبیش از نیمی از    ،دهدی منشان    ۷که جدول    گونههمان

با کتاب ازجمله مواردی  هاادداشت ی. در بخش  کنندیمملی استفاده    ةکتابخانانتقال ایزو از طریق پایگاه   ، گروه سنی متناسب 

 . کنندیمکتابداران به آن توجه و آن را درج   بیشتراست که  

 تهران  شهر دبستان یهاکتابخانه در یل یتحل نویسیفهرست  بخش به مربوط اطالعات  فراوانی توزیع -۸  جدول

 مقدار تی مقدار میانگین  زیاد  بسیار اد یز متوسط کم کم بسیار نویسی تحلیلیفهرست

 ملی ةکتابخاناستفاده از موضوعات 
1 2 1 5 ۸ 

00/4  23/3  
6%  12%  6%  2۹%  4۷%  

استفاده از موضوعات کاربردی بیشتر و  
 اخص 

۷ 1 6 1 2 
41/2  ۷1/1-  

41%  6%  35%  6%  12%  

 سازی( استفاده از کلیدواژه )نمایه
۷ 1 ۷ 1 1 

2۹/2  30/2-  
41%  6%  41%  6%  6%  

های  موضوعات سرعنواناستفاده از 
 موضوعی کودکان

1۷ 0 0 0 0 
00/1  - 

100 %  0%  0%  0%  0%  

منظور  بهبرقراری نظام ارجاعات 
 یکدستی موضوعات 

13 0 0 4 0 
۷1/1  0۷/4-  

۷6%  0%  0%  24%  0%  

موضوع به هر   3اختصاص بیش از 
 منبع 

۸ 2 6 1 0 
00/2  ۸۹/3-  

4۷%  12%  35%  6%  0%  

۸2/1 0 2 3 2 10استفاده از فهرست مطالب کتاب برای   2۹/4-  

 مقدار تی مقدار میانگین  زیاد  بسیار اد یز متوسط کم کم بسیار نویسی توصیفیفهرست

  ای از طریق ایزونویسی رایانهرستفه
 ملی  ةکتابخان 

۷ 0 1 3 6 
06/3  13/0  

41%  0%  6%  1۸%  35%  

از طریق انتقال    ایرایانهنویسی فهرست
 های سایر مدارس ایزو از کتابخانه

13 0 2 2 0 
5۹/1  1۹/5-  

۷6%  0%  12%  12%  0%  

 بنیادی   ایرایانهنویسی فهرست
۷ 3 4 3 0 

1۸/2  ۸۷/2-  
41%  1۸%  24%  1۸%  0%  

صورت  بهبه شکل دستی نویسی فهرست
 مختصر  

12 0 2 2 1 
۸2/1  51/3-  

۷1%  0%  12%  12%  6%  

صورت  بهبه شکل دستی نویسی فهرست
 کامل 

15 0 1 1 0 
2۹/1  2۹/۸-  

۸۸%  0%  6%  6%  0%  

 درج گروه سنی 
5 1 0 ۷ 4 

24/3  5۹/0  
2۹%  6%  0%  41%  24%  

 درج فهرست مندرجات 
13 0 2 1 1 

65/1  3۹/4-  
۷6%  0%  12%  6%  6%  

 درج چکیده  

11 1 0 0 5 

24/2  ۷0/1-  65%  6%  0%  0%  2۹%  

35%  24%  12%  2۹%  0%  
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 مقدار تی مقدار میانگین  زیاد  بسیار اد یز متوسط کم کم بسیار نویسی تحلیلیفهرست

%5۹ موضوعات بیشتر   12%  1۸%  12%  0%  

 توجه به گروه سنی متناسب با کتاب 
1 0 0 12 4 

06/4  ۸5/4  
6%  0%  0%  ۷1%  24%  

توجه به مفاهیم و موضوعات  
 های درسی کتاب

۸ 4 1 3 1 
12/2  6۷/2-  

4۷%  24%  6%  1۸%  6%  

های تدریس  ها و روشتوجه به فعالیت
 معلمان 

13 3 1 0 0 
2۹/1  ۹6/11-  

۷6%  1۸%  6%  0%  0%  

های بیانی  و ویژگی ق ئ عالتوجه به 
 آموزان دانش

۸ 1 2 5 1 
41/2  61/1-  

4۷%  6%  12%  2۹%  6%  

 توجه به تصاویر کتاب 
0 0 0 12 4 

1۸/4  1۸/۹  
0%  0%  6%  ۷1%  24%  

درج قالب اثر )شعر، نمایشنامه، 
صورت تقسیم فرعی به  بهداستان(  

 موضوعات

2 2 2 ۸ 3 
4۷/3  52/1  

12%  12%  12%  4۷%  1۸%  

مطالعه و بررسی کامل )تحلیل محتوا(  
 کتاب 

5 1 0 5 6 
35/3  ۸4/0  

2۹%  6%  0%  2۹%  35%  

 مطالعه و بررسی کلی کتاب 
6 4 2 5 0 

35/2  10/2-  
35%  24%  12%  2۹%  0%  

 

با درنظرگرفتن مواردی مانند   فقطتحلیلی،  نویسی  فهرست های آموزشگاهی در بخش  بیشتر کتابخانهکه    دهدیمنشان    ۸جدول  

هایی را از کلیدواژه  ،ملی )فیپا( و در مراتب بعدی  ةاول همان موضوعات کتابخان  ةگروه سنی، تصاویر و قالب کتاب، در وهل

و    یانهی زمکتابداران به سایر عوامل    که  نشان داد  هاافتهیاند. همچنین  و مطالعه و بررسی کتاب اختصاص داده  یسازهینماطریق  

آموزشی(،  تأثیر کتب درسی و  )مفاهیم و اصطالحات  کارکرد و وظایف سازمان خود  ازجمله  ...    آموزان ودانش  قئعالگذار 

 شهر تهران گزارش شده است. های دبستان در کتابخانه شدهبندی استفادههای ردهدر ادامه انواع روش اند.نداشته چندانیتوجه 

 تهران  شهر دبستان یهاکتابخانه در یبندرده  یهاروش  فراوانی توزیع -۹  جدول

 درصد  تعداد روش

 2۹ 5 صورت کامل دیویی به بندیرده

 1۸ 3 مختصر صورت بهدیویی  بندیرده

 13 2 بندی کنگرهرده

 53 ۹ ...( موضوعات کلی )داستان، علمی و

 4۷ ۸ پایه یا گروه سنی 

 13 2 بندی دیویی( ردهگروه سنی و  پایه/براساس بندی  ترکیبی )طبقه

 13 2 پایه و موضوعات کلی(براساس بندی  ترکیبی )طبقه

 5۹ 10 ....( رنگی و یها برچسبم و تصاویر )اشکال، ئاستفاده از سایر عال

 

کتابخانهکه    دهدیمنشان    ۹جدول   بخش  بیشتر  در  آموزشگاهی  ردهیبندردههای  از  و  ،  گسترده  اشکال  )در  دیویی  بندی 

کنند. ها استفاده می...( در کنار سایر عالئم و روش  علمی، داستان، دین و مذهب و  یهاقالب مختصر( و موضوعات کلی )در  

قراردادی برای تفکیک    یها شمارهرنگی یا    یهابرچسب از اشکال و    هاکتابخانهدر این    مثالًمنظور از سایر عالئم این است که  

این است که    یبنددهر  یهاروشجالب درمورد    ة. نکتکنندیم استفاده    گوناگونهای تحصیلی و موضوعات  های سنی، پایهگروه

بازیابی منابع در برخی از  در عمل  اما    ،کنندیمدیویی استفاده    یبندردهراهنما از    ةدر شمار  هاکتابخانهکه نیمی از  با وجود این

 گیرد.شده صورت میتحصیلی تفکیک یهاهیپاهای دیگر مانند موضوعات کلی یا از روش هاکتابخانهاین 
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سازماندهی    ةشدشناساییهای  ویژگیبا    شدهآموزشگاهی بررسی  یهاکتابخانهوضعیت سازماندهی منابع اطالعاتی در    ةمقایس

آموزشگاهی  یهاکتابخانهدر   و  دبستان    کودک  در جدارائهاطالعات  براساس  مقطع    ؛ است   ریپذامکان  ۹و    ۸،  ۷  هایولشده 

  3این است که مقدار میانگین بیشتر از    ه  دهندنشان  ،باشد  1/ 64بیشتر از    ۸و    ۷  هایولجدآزمون در    ةآمارصورت که اگر  بدین

 تطابق دارد. شدهشناساییهای  با ویژگی)حد وسط طیف( بوده و وضعیت موجود  

هیچ۷جدول  براساس   در  فهرست   یک،  بخش  به  مربوط  موارد  و  از  موجود  وضعیت  میان  کافی  تطابق  توصیفی  نویسی 

ملی،   ةآزمون برای استفاده از موضوعات کتابخانة  آمار  ،تحلیلینویسی  فهرست شده وجود ندارد. در بخش  شناسایی  هایویژگی

که بیشتر  است    ۹/ 1۸و    4/ ۸5،  3/ 23ترتیب برابر با  ملی به  ةتوجه به گروه سنی متناسب با کتاب و استفاده از موضوعات کتابخان

  ؛ تطابق کافی وجود داردشده  شناسایی  های ویژگیدر این موارد میان وضعیت موجود و  ،  است. بنابراین  1/ 64از مقدار بحرانی  

  شده بررسی  های آموزشگاهیکتابخانهدرصد از    13  فقطبندی،  در بخش رده  همچنینمناسب نیست.    اما در سایر موارد وضعیت 

 .اندکردهتحصیلی( استفاده   ةدیویی به همراه گروه سنی یا پای یبندردهاستاندارد ) یبندردهاز 

 گیرینتیجه
مقطع دبستان در    کودک و آموزشگاهی  یهاکتابخانهو کارکردهای متفاوت    هایژگ یوبا درنظرداشتن اهداف،  پژوهش حاضر  

و ضرورت سازماندهی منابع اطالعاتی و تنوع در    ،سو در جوامع از یک  هاآن  ها و موقعیت خطیرمقایسه با انواع دیگر کتابخانه

 مندنظاممرور    بر مبنایرا    ها کتابخانهسازماندهی اطالعات خاص این نوع    هایویژگیو فنون موجود از سوی دیگر،    هاروش

در گام بعدی پژوهش، وضعیت موجود سازماندهی اطالعات .  کردشناسایی    متخصصان  نظراتو    متون و استانداردهای مرتبط

در این پژوهش مقایسه    شدهشناساییهای  ویژگیآموزشگاهی مقطع دبستان واقع در شهر تهران بررسی و با    یهاکتابخانهدر  

ویژگیبی  .شد کاربست  وشک  روشیکپارچه  ها  از  استفاده  و  طراحی  منابع  سازی  سازماندهی  فرایند  ابزارهای  و  فنون  ها، 

بازیابی اطالعات، افزایش اثربخشی،  بهبود پاسخازجمله    درپی دارد؛  مزایای متعددی  ،های فوقاطالعاتی در کتابخانه گویی و 

 .  هادرنهایت پویایی و ارتقای جایگاه این نوع کتابخانه و هاکتابخانهنوع  همکاری و تعامل بیشتر میان این  ت تقوی

پژوهش حاضر،   نخست  بخش  اطالعاتویژگیدر  سازماندهی  مؤلفه  های  و  مضامین  مؤثر  شامل  سازماندهی    درهای  فرایند 

استاندارد نویسی  فهرست توصیفی )نویسی  فهرست مقطع دبستان در سه بخش    کودک و آموزشگاهی  یهاکتابخانهاطالعات در  

و  نویسی  فهرست (،  هاادداشت یو   روش(  و  ابزار  اطالعاتی،  منبع  کاربر،  )سازمان،  و    یبندرده)  یبندردهتحلیلی  استاندارد 

پیشنهاد  روش این راستاشهای تکمیلی( شناسایی و  نبود یکدستی و    (13۹۷)  یعشق  ،د. در  نظیر  منابع  به مسائل سازماندهی 

نیز با توجه به مشکالتی از قبیل کمبود   (13۸۸)  یدیجمشالگویی برای سازماندهی منابع کودکان و جوانان اشاره کرده بود.  

اصولی  صورت  بهآموزشگاهی    ی هاکتابخانهکمبود منابع و بودجه، اذعان داشته که سازماندهی اطالعات در    و  کتابدار متخصص

در بخش سازماندهی منابع نشان داد که در ایران به دلیل اینکه   (13۹5و نشاط )  یمنجمهای  همچنین یافته  .انجام نشده است 

دیویی  بندی  ردهبراساس  فیپا و  براساس  پیش از انتشار کشور است، منابع کودکان  نویسی  فهرست ملی ایران مسئول    ةکتابخان

یافتهو ردهنویسی  فهرست  مانند  که  نیز نشان داد    (2021)  همکاران  و  یزوچوکوواهای  بندی شده است.  در مدارس خألهایی 

بندی علمی وجود دارد.  های رده... در استفاده از طرح   نبودن افراد متخصص، نبودن فضای کافی ومنابع کافی، دردسترس  فقدان

  ة کمیتبرخی متخصصان در قالب تصمیمات    نظراتبراساس    (13۸۸)  یداییو هو  یخراسانچسو  از یکاین درحالی است که  

آموزشگاهی    یها کتابخانهمرور و تحلیل رهنمودها و استانداردهای  براساس    (13۸۸)  یانانتظار  ،کتابداری ایران و از سوی دیگر

سازماندهی   درمؤثر    یهایژگیوبرخی کشورهای جهان ازجمله کانادا، انگلستان، آمریکا، هریک به بخشی از مراحل، الزامات و  

شک سازماندهی اصولی و یکدستی در این فرایند از طریق استفاده از چارچوب  بی.  دانداشتهاشاره    هاکتابخانهاطالعات در این  

دسترسی به منابع رفع    ةزمینرا در    آموزشگاهیهای  ها و مسائل کتابخانهای از چالشپیشنهادی در پژوهش حاضر بخش عمده

مزایایی نظیر یکدستی و هماهنگی سازماندهی کتب در سطح    ،فوق  ةشدشناساییهای  ویژگیسازی  پیاده،  . درواقعکردخواهد  

، جلوگیری از انجام کارهای تکراری، افزایش سرعت  مذکورهای  کتابداران کتابخانه  از طریقنویسی  فهرست کشور، تسهیل امر  

  ة ان، تسریع امر اشاعجویی در بودجه، نیروی انسانی و زمها، اطمینان از صحت و درستی آن، صرفهبازیابی منابع در کتابخانه
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 های کودک و آموزشگاهی مقطع دبستانهای سازماندهی اطالعات در کتابخانهویژگی

 
المللی و شناختی در سطوح ملی و بینهای اطالعاتی و درواقع اشتراک اطالعات کتابشبکه  اندازیراهاطالعات، تسهیل در  

 خواهد داشت.   درپیافزایش سرعت گردش اطالعات  

نویسی  فهرست اصلی  ة  مقولتوصیفی، در ارتباط با  نویسی  فهرست پژوهش حاضر در بخش    نخست  ة های مرحلیافتهبراساس  

یادداشت، درج چکیده و  مقولة  نویسی )استفاده از فیپا( و در  استانداردها و قوانین فهرست براساس  نویسی  فهرست استاندارد،  

 . تحصیلی پیشنهاد شد ةویژه برای منابع علمی و درج گروه سنی یا پایفهرست مطالب به

بخش   با  نویسی  فهرست در  ارتباط  در  در  مقولة  تحلیلی،  سازمان،  رسالت  و  کارکرد  به  توجه  به  مقولة  سازمان،  توجه  کاربر 

در    یهایژگ یوو    قئعالنیازها،   کاربران  در    یهاگروهبیانی  مختلف،  تحصیلی  مقاطع  و  شناسایی  مقولة  سنی  اطالعاتی  منبع 

مرتبط با ادبیات کودک    یها سازمانو    هاگروه،  هاوبگاهخصص،  منبع از طریق ارتباط با افراد متبراساس    هات ی فعالموضوعات و  

به فهرست مطالب و تصاویر و در  ترویج کتاب  یهاگروهنظیر   ابزار، اختصاص موضوعات و  مقولة  خوانی و توجه  روش و 

های موضوعی  سرعنوانهای موضوعی فارسی،  طریق سرعنوان  های استاندارد و در حد امکان اخص و کاربردی )ازکلیدواژه

موضوع و کلیدواژه به هر منبع، درج قالب اثر )شعر،   سهگذاری اجتماعی(، اختصاص بیش از  نامه و برچسب کودکان، اصطالح

ضرب داستان،  و نمایشنامه،  به  صورت  به..(  .  المثل  فرعی  و  تقسیم  امکان  حد  تا  مناسب    تشکیلموضوعات  ارجاعی  نظام 

 . شدها پیشنهاد و کلیدواژهمنظور یکدستی موضوعات به

وحدت   ةمؤلفکه سه    ندبازیابی منابع اطالعاتی کودکان و نوجوانان به این نتیجه رسید  ةحوزدر    نیز  (13۹4)و همکاران    یفیلط

ترا ترتیب بیشترین اهمیت را در این زمینه دارند. همچنین به  ،های موضوعیموضوعی، مسائل زبانی و نیاز خواننده در سرعنوان

اصطالحات    (2016) میزان  انتخابتعداد  و  هنجارهای  اخصشده  و  )ویژگی(  دو    یهاکتابخانهدر    یسازهینمابودن  مدارس 

 نشان داد   (2015ب )زیازماندهی، نتایج پژوهش  بود. این درحالی است که در بخش سا  کردهکشور پرتغال و برزیل را بررسی  

به  که باید  اطالعاتی  شو گونهمنابع  سازماندهی  باشنای  فهم  قابل  کودکان  برای  که  موضوعات    .دند  و  عناوین  همچنین 

 .کنندمید که درصد بیشتری از کودکان تقاضا نشده باید شامل مواردی باشانتخاب

رده  بخش  با  در  ارتباط  در  رده  یبندردهمقولة  بندی،  در  استاندارد،  و  دیویی  منابع  روش مقولة  بندی  تفکیک  تکمیلی،  های 

و    یکلباس. در پژوهش  شدتحصیلی پیشنهاد    ةپایگروه سنی یا  براساس  بندی موضوعی و همچنین تفکیک منابع  دستهبراساس  

  یبندردههایی مانند  آموزشگاهی استان اصفهان، منابع اطالعاتی خود را با روش  یها کتابخانه  که  مشخص شد  (13۸3)  یشعبان

موضوعی داخلی در بیشتر    ی بندرده. همچنین  اندکردهبندی  دهدهی دیویی طبقه  یبندردهموضوعی، حروف الفبا، قطع کتاب و  

بندی دهدهی دیویی مانند رده  شناسیاطالعات و دانشعلم    شده درپذیرفته  یهایبندطبقهکار رفته و از  مدارس بههای  کتابخانه

الفبایی نام براساس  های تنظیم موضوعی، نظم  نیز روش  (13۷۸)  فرجامی  و  امانی  یرمدکمتر استفاده شده است.   قطع کتاب، 

 اندکردهها در این زمینه ذکر  گوناگون را در بررسی کتابخانه  یهاروشبندی دیویی، کنگره و یا ترکیبی از نویسنده یا عنوان، رده

ا  موضوعی  روش  به  متعلق  فراوانی  بیشترین  استانداردهای    ( 13۸۸)  همکاران  و  یان انتظارست.  که  تحلیل    ی ها کتابخانهدر 

رده درمورد  را  مواردی  مختلف،  کشورهای  منابع  آموزشگاهی  جمع  یهاکتابخانهبندی  کردند.  آموزشگاهی    یشاوردبندی 

روز کودکان و نوجوانان و  های فرهنگی و اجتماعی، توجه به دانش بهنیز به لزوم تعیین کف سنی، توجه به ویژگی  (13۹4)

 بندی کتب پرداخته است. این دو قشر در طبقه نظرات کردنلحاظ

نویسی  فهرست در بخش    شده بررسی  آموزشگاهی  یهاکتابخانهبیش از نیمی از    که  ها نشان دادتهدر بخش دوم این پژوهش، یاف

، بیشتر کتابداران گروه سنی  هاادداشت ی در بخش    .کنندیمملی استفاده    ةکتابخانتوصیفی، از امکان انتقال ایزو از طریق پایگاه  

درج   را  کتاب  با  بخش  کنندیممتناسب  در  موضوعات  سنی،  نویسی  فهرست .  گروه  مانند  مواردی  درنظرگرفتن  با  تحلیلی، 

  دادهاختصاص    یسازهینماو  هایی از طریق تحلیل محتوای کتاب  ندرت کلیدواژهتصاویر و قالب کتاب، موضوعات فیپا و به

... کمتر توجه    آموزان ودانش  قئعالگذار ازجمله کارکرد و وظایف مدرسه،  تأثیر و    یانهیزمبه سایر عوامل    اند. کتابدارانشده

های علمی، شعر،  بندی دیویی )در اشکال گسترده و مختصر( و موضوعات کلی )در دسته، از ردهیبندردهاند. در بخش  کرده

صورت  دراست که    ینکته ضرور  نیبه ا  توجهاند.  ها استفاده کرده...( در کنار سایر عالئم و روش  داستان، دین و مذهب و

  شده افزار استفادهنرم  یهات ی به قابل  یسازمانده  مختلف  یهابخش  در  کتابداران  عملکرد  کتابخانه،  یتخصصافزار  استفاده از نرم
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 یآنتونپژوهش  سازماندهی    .دهدیم  قرار  ریتأث  تحت   را  یسازمانده  ندیفرا  ت یفیک   افزار کتابخانهنرم   یعبارتو به  بستگی دارد  زین

توجه   هاکتابخانهمدارس، به سازماندهی اطالعات در این    ی هاکتابخانهوجود منابع کافی در  رغم  به نیز نشان داد که    (201۷)

مدرسه   ةکتابخانمنابع    یبندطبقهکافی برای    ةاندازنشده و منابع انسانی، منابع و ابزارها و فناوری اطالعات و ارتباطات به  الزم  

 . نیاز استمنابع کتابخانه مدرسه  یبندطبقهبرای سازماندهی و  یطرح ةتوسعبه ، بنابراین .وجود ندارد

سازماندهى    تشکیلبا   نظام  در  استاندارد    ةیکپارچیک  کاربردی  آموزشگاهیکتابخانهو  و  کودک  دبستان  های  امر    ،مقطع 

کودکان  ذخیره اطالعاتی  منابع  بازیابى  و  انجام  بهسازى  بیشترى  اثربخشى  با  و  چنین    تشکیلبا  ،  درواقع  .خواهد شدسهولت 

پویاتر و هدفمندترى میان   ارتباط  تعامل و  اینکه   ،کودک و آموزشگاهی کشور برقرار خواهد شد  یهاکتابخانهنظامى، ضمن 

رونق   و  ملی   آموزشگاهی  یهاکتابخانهاحیا  سطوح  در  وضعیت    درپی  نیز  را  تحلیل  راستای  در  و  پایان  در  داشت.  خواهد 

فرایند   درگذار  تأثیر آموزشگاهی، انجام پژوهشی در راستای شناسایی سایر عوامل    یهاکتابخانهسازماندهی منابع اطالعاتی در  

این   در  اطالعات  کتاب  ،هاکتابخانهسازماندهی  و  کتابخانه  به  مدارس  مدیران  دیدگاه  میزان  ازجمله  اختصاص    ةبودجخوانی، 

، تعداد نیروی انسانی متخصص هاکتابخانهموجود در    آموزان(، میزان و تنوع منابعشده برای کتابخانه، تعداد کاربران )دانشداده

وضعیت سازماندهی    ة. مقایسشودیم... پیشنهاد    وکتابخانه  افزار تخصصی  ، استفاده از نرمهاکتابخانهو غیرمتخصص شاغل در  

  های از دیگر پیشنهاد  شدهشناساییهای  ویژگیهای مقطع دبستان سایر شهرها با  در سطح کشور و کتابخانه  های کودککتابخانه

   این پژوهش برای مطالعات آتی است.

 منابع 
(،  2)16، مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعاتآموزشگاهی در عصر اطالعات.    یهاکتابخانه(. جایگاه  13۸4ریزی، حسن ) اشرفی

4۹-5۸ . 

  مختلف   یکشورها  یآموزشگاه  یهاکتابخانه   یاستانداردها  لیتحل(.  13۸۸وجیهه، دادخواه، نیره و رهنما، ساناز )   ،حسینیانتظاریان، ناهید،  
  ی مل  شی هما  . رانی در ا  ی آموزشگاه  یهاکتابخانه  یاستانداردها  ن ی تدو  ی برا  ییبا هدف ارائه رهنمودها  آنها   ی آموزش  نظام  با  وندیپ  در

انجمشهد.  یریادگی -یاددهی   ندی فرآ  در  مشارکت  و   یآموزش  نظام  یاسازی پو  ی آموزشگاه  یهاکتابخانه اطالع :  کتابداری و  رسانی،  من 

  د.دانشگاه فردوسی مشه 

 . تهران: دیدار. های تحقیق کیفی و آمیختهبر روش  یامقدمه (. 13۸۹بازرگان هرندی، عباس )

ابتدایی شهر شیراز و   یهاکتابخانه(. بررسی وضعیت  13۹0بیرانوند، علی، حاجی شمسایی، علی و مروجی، سمیرا ) آموزشگاهی مقطع 

 . 2۹–۹(، 3)12، رهبری و مدیریت آموزشیایفال. مطابقت آن با استانداردهای 

( لیال  اصل،  ذوالفقاری  و  زاهد  دبیرستان13۹6بیگدلی،  و  دبیران  دیدگاه  مقایسه  و  بررسی  وجود  (.  ضرورت  درباره  اهواز  شهر  های 

 . ۸۷- ۷1(،  1)23،  های عمومیرسانی و کتابخانهتحقیقات اطالع های آموزشگاهی و کتابدار متخصص. کتابخانه

 . تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران.  مدارس یهاکتابخانهاستانداردهای (. 13۸4تعاونی، شیرین )

نامه کارشناسی  . پایانهای آموزشگاهی شهر تهرانبررسی ارائه خدمات عمومی به کودکان مقطع دبستان در کتابخانه(.  13۸۸توکلی، مریم ) 

 ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران شمال، تهران. 

 ای. . ترجمه محمدحسین دیانی. مشهد: کتابخانه رایانهسازماندهی اطالعات (. 13۸1تیلور، آرلین جی ) 

علمی    یهاپژوهشو روندهای موضوعی    یسندگینوهم (. الگوهای  13۹۹اسماعیل )  ،مصطفوی  و  راضیه  ،فرشید  ،سمیه  ،آبادیجعفری باقی

 . 54-25  ،(22)۷، های معناییبازیابی دانش و نظام فصلنامه (.2020-2001)  اطالعات و دانشسازماندهی ایران و جهان در حوزه 

(. رهگیری رسالت و جایگاه کتابخانه آموزشگاهی در اسناد باالدستی جمهوری اسالمی  1400)  راضیه  ،فرشید  و  سمیه  ،آبادیجعفری باقی 

 . 12۷-50  ،(21)1، یرساناطالع پژوهشنامه کتابداری و  . ایران

آموزشگاهی مقطع متوسطه استان کرمانشاه و مقایسه آن با استانداردهای ایفال برای    یهاکتابخانهبررسی وضعیت  (.  13۸6جمشیدی، نظام ) 
نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران،  . پایانآنها سازی وضعیتهای آموزشگاهی به منظور ارائه راهکارهایی جهت بهینهکتابخانه

 اهواز. 

)خراسا هویدایی  فاطمه  و  مهرناز  رده   یسی نوفهرست (.  13۸۸نچی،  تصم  یهاکتاب  یبندو  نوجوانان:  و    ی کتابدار   تهیکم  ماتیکودکان 
، یریادگی -یاددهی   ندی فرآ  در  مشارکت  و  یآموزش  نظام  یاسازی پو  یآموزشگاه  یهاکتابخانه  یمل  شی هما.  ران ی ا  در  نوجوانان  و  کودکان

 رسانی، دانشگاه فردوسی مشهد. اطالع مشهد، انجمن کتابداری و 
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اطالع ةدایر و  کتابداری  )المعارف  همکار  حُرّی  عباسسرویراستار  (.  13۸5  -  13۸1رسانی  ویراستار  ملی   ةکتابخانتهران:    .نشاط  نرگس، 

 ( http://portal.nlai.ir/daka/Wikiجمهوری اسالمی ایران )قابل دسترس در: 

کتابخانه13۸۹) مرضیه  سیامک،   موجود  وضعیت  بررسی  تحصیلی  (.  سال  در  زابل  شهر  آموزشگاهی    و   کتابداری.  13۸۸-13۸۷های 
 . 1۷1-15۹(، 3)13 ،رسانیاطالع 

(،  3)2  ،تعامل انسان و اطالعاتنظران.  بندی کتب کودکان و نوجوانان از منظر صاحب (. ضرورت بازنگری طبقه13۹4شاوردی، تهمینه )

24-32 . 

متقی مریم و  ثریا، سالمی،  امیر )ضیایی،  کتابخانه13۹5دادگر،  بررسی وضعیت موجود  اول.  (.  متوسطه  مقطع  آموزشگاهی شهر قم:  های 

 .  165-141(،  3) 2، علوم و فنون مدیریت اطالعات فصلنامه

م زاده، سهدیعباسی،  نظام(. مسائل روش 13۹4)  یدحسین، و سراج  مرور  در  ای شناختی  بر  مبتنی  ایرانی  مقاالت  ارزیابی  با  ن  مند همراه 

 .160-132(، 3)۹، مطالعات اجتماعی ایرانروش. 

نشر  سسه  ؤمتهران:    ها(.مدارس )تاریخچه، اهداف، وظایف، خدمات، استانداردها و توصیه  یهاکتابخانه(.  13۸6عباسی هرمزی، سوسن ) 

 . شهر

نامه . پایانمقایسه با برخی کشورهای جهانمطالعه وضعیت سازماندهی منابع اطالعاتی کودکان و نوجوانان ایران و    (. 13۹۷)   سحر،  عشقی

 کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.  

( مهدی  حافظی،  علیپور  و  علیرضا  مقدم،  اسفندیاری  عباس،  حری،  حامد،  حافظی،  منابع 13۹2علیپور  سازماندهی  وضعیت  تحلیل   .)

 .  5۹–35(، 1)2۹،  پردازش و مدیریت اطالعاتران. دیجیتالی ای  یهاکتابخانهاطالعاتی در 

 تهران: نشر کتابدار. ها. نویسی: اصول و روشفهرست (. 13۸6اهلل و طاهری، مهدی ) فتاحی، رحمت

ارزیابی وضعیت کتابخانه13۹6قاسمی، مجید، نامداری، وحیده و صالحی، کیوان ) و میزان    تهران  5های مدارس مقطع دبستان منطقه  (. 

 .  62-4۹(، 36)10، شناسیدانشایفال.  یاستانداردهامطابقت آن با 

مطالعات  دوره راهنمایی و متوسطه اصفهان،  های مدارس(. بررسی میزان پویایی کتابخانه13۸3کلباسی، محمدعلی و شعبانی، احمد )
 . ۸2-۷2(،  2)15،  کتابداری و سازماندهی اطالعات

( مرضیه  مجموعه (.  13۸2گلچین،  وضعیت  کتابخانهبررسی  و  سازی  کودکان  مطالعاتی  نیازهای  به  توجه  با  نوجوانان  و  کودکان  های 
 اد اسالمی، واحد تهران شمال، تهران. نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آز. پایاننوجوانان در شهر تهران 

کودکان از دیدگاه   یاطالعاتهای موضوعی فارسی در بازیابی منابع  نقش سرعنوان (.  13۹4لطیفی، سعید، زارعی، عاطفه و غفاری، سعید ) 

 . ۹2-۸1(،  ،34)4،  ها و خدمات اطالعاتینظام عمومی استان همدان.  یهاکتابخانه کتابداران 

المللی کودکان و  از کتابخانه دیجیتالی بین  آنها  (. شناسایی نیازهای کودکان و نوجوانان ایرانی جهت استفاده مطلوب13۹۷) محمدی، فائقه  

 . 134-11۹(، 1) 2۹، مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات (.ICDL) نوجوانان

( فرجامی  فرزانه  و  پروانه  کتابخانه13۷۸مدیرامانی،  وضعیت  بررسی  پایه (.  بر  پیشنهادهایی  ارائه  و  خراسان  استان  آموزشگاهی  های 

 . 111–102(،  1)10، کتاب فصلنامهاستانداردهای موجود. 

 . تهران: سمت. کتابخانه و کتابداری (.  13۸5مزینانی، علی )

  در   یمحل  موفق  تجربه  کی :  ی المهد  یآموزش  مجتمع  دبستان  کتابخانه(.  13۸۸و مدیر امانی، پروانه )زاده، ارغوان  مقرونی، مرضیه، دهقان 

، کتابخانه مشهد.  یریادگی -یاددهی   ند ی و مشارکت در فرآ  ینظام آموزش  یاسازی پو  یآموزشگاه  یهاکتابخانه   یمل  شی هما  .مشهد   شهر

 . تهران: کتابدار. 252-  23۷شهر مشهد، دبستان مجتمع آموزشی المهدی: یک تجربه موفق محلی در 

مطالعات کتابداری  المللی(.  ای بین(. کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران: بایدها و نبایدها )مقایسه 13۹5منجمی، لیال و نشاط، نرگس )
 . 1۸4-163(، 1)2۷،  و سازماندهی اطالعات

 . 12۹-101(، 13)2 رسانی،و اطالع  کتابداری(. نظریه معناشناختی اطالعات. 13۸۹منصوری، علی )

 . تهران: شبکه کتاب، نشر چاپار. مدار آموزشگاهی در مدرسه کتابخانه یهاکتابخانه(. 13۸5نشاط، نرگس و حری، عباس )

)   یهاکتابخانهنهاد   کشور  فهرست آئین (.  13۸۹عمومی  ردهنامه  و  کتابخانه بندینویسی  کشور،در  عمومی  در:    های  دسترس  قابل 
http://wikilib.blog.ir/post/ 
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