
 

 

 

بندی خاص مدارک و ارائه طرح  های طبقهمقوله یبررس

 WHهای  بر پرسش تأکیدها با نامهبندی پایانطبقه
 1سهیال فعال

 شناسیمطالعات دانش 

 74تا  55ص ،  98پاییز ، 20شماره  ، ششمسال 

 07/98/ 02تاریخ دریافت: 

 08/98/ 08تاریخ پذیرش: 
 چکیده

برای دستیابی    WHگانه  های پنج پرسش های خاص مدارک و همچنین بررسی کاربرد  این پژوهش با هدف بررسی مقوله 
ای که در  شناختی و فراداده عناصر کتاب . به این منظور از  شده است   انجام ها  نامه بندی پایان به طرح و روشی برای طبقه 

در این    . کرده است استفاده    WHهای  هایی برای پاسخ به پرسش مقوله   عنوان ه ب روند  ها بکار می نامه پایان   دهی سازمان 
های موردنظر برای  و بررسی مقوله   گرفته است   صورت   ی ا کتابخانه های موجود به روش سندی و  بندی پژوهش مرور طبقه 

  . شده است  انجام شناختی نیز از طریق پیمایش تطبیقی ای و کتاب با عناصر فراداده  ها آن ها و مطابقت  نامه بندی پایان طبقه 
هایشان دست به ارائه  مجموعه   دهی سازمان که بسیاری از کتابداران برای    داد بندی مدارک نشان  های طبقه مرور طرح 

،  منابع آرشیوی ،  منابع موسیقایی   ازجمله های منابع اطالعاتی  قالب   ها برای انواع اند. نمونه این طرح ای جدیدی زده ه طرح 
های متنوعی با توجه  چنین طرح . هم شده است   ارائه پیایندها و امثال آن  ،  منابع ثبت اختراع ،  ها نقشه ،  ای و هنری اشیای موزه 

آن است. بر   ازجمله و قوانین    های ادبیات و انواع داستان که حوزه   شده است   ارائه های موضوعی مختلف  به ژانر و حوزه 
مقوله برای    7،  مقوله برای پاسخ به پرسش »چه کسی؟«   9،  ها نامه بندی پایان های پژوهش در خصوص طبقه اساس یافته 

مقوله تعیین شد   2»چه زمانی؟« و »چرا؟«  ، های »کجا؟« هرکدام از پرسش  ش »چه چیزی؟« و برای پاسخ به پاسخ به پرس 
شناختی  ای و کتاب ها با عناصر فراداده . مقوله شده است حاصل    WHگانه  های پنج مقوله برای پاسخ به پرسش   22  جمعًا  که 
ها  نامه بندی پایان مارکی مورداستفاده برای طبقه ی یونی ها و فیلدها ها و نواحی توصیف مقایسه شدند. بلوک بلوک   در 

تحلیل موضوعی و مسئولیت معنوی اثر هستند که  و تجزیه ،  ها یادداشت ،  بلوک اطالعات توصیفی   4فیلد در    32شامل:  
های  بندی که با وجود رده   نشان داد های پژوهش  یافته   برای پاسخ به هر پرسش با توجه به مقوله موردنظر کاربرد دارند. 

های موضوعی و  ها و همچنین حوزه های جدید را برای انواع قالب کتابداران ایجاد طرح ، ها مرسوم مدارک در کتابخانه 
گانه  های پنج بر پرسش   تأکید ها با  نامه بندی پایان از بررسی طرح طبقه   آمده دست به اند. بر اساس نتایج  ژانرها الزم دانسته 

WH  ، ها  توانند به این پرسش کنند می ها نقش مهمی ایفا می نامه پایان   دهی سازمان ای که در  شناختی و فراداده ر کتاب عناص
و    دهی سازمان ها در مرحله  نامه پایان ،  و با این رویکرد   ها مطرح شوند نامه بندی پایان های طبقه مقوله   عنوان به پاسخ دهند و  

 گیرند. و در دسترس کتابداران و کاربران قرار می   شده ی بند طبقه ،  افزار ورود اطالعات در نرم 

کلیدیهاواژه یونی:  ی  پرسش استاندارد  پایانطبقه ،  WHهای  مارک،  مدارک،  طبقه،  هانامهبندی  بندی 

 شناختی عناصر کتاب

 

   soheilafaal@gmail.com شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانش .1

mailto:soheilafaal@gmail.com-
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 مقدمه
.  بوده استای پایدار در میان دارندگان علوم  همزاد دانش انسان و دغدغه،  بندی علومطبقه

به طبقه،  ضرورت درک و شناسایی اشیا و حقایق ،  )بحرانی کرده استبندی  بشر را وادار 

کتابخانه(. موضوع رده1392 در  یکپارچه  و  معیاری مشخص  اساس  بر  مدارک  و  بندی  ها 

ها  کتابداران و آرشیویست  روازاین   بوده استار  آرشیوها همواره از اهمیت زیادی برخورد

  واداشته است را    ها آناند و همین ضرورت  همیشه در پی یافتن طرحی مناسب برای آن بوده

( 1975)  1بایها و الگوهای متعدد بزنند. طبق تعریف مالتکه دست به ابداع و ایجاد طرح

العاده با  فوق  حالدرعین از ابزاری برای نیل به اهداف بسیار ساده و    عبارت استبندی  طبقه

می که  است  نظمی  ایجاد  آن  کلی  هدف  که  که  اهمیت  کسانی  و  خوانندگان  برای  تواند 

مفید  ،  پیچیدگی یا تالش مضاعف هستند  ترین کوچکبدون  ،  طالعاتخواهان جستجوی ا

طراحی تکنیکی است برای تسهیل کاربرد اطالعات  ،  بندی در یک مجموعهواقع شود. طبقه

که کلمه    داشته است ( بیان  1952)  2و دیگر منابع اطالعاتی. باسکت   هاکتابشده در  ذخیره

تیب منظم جایگزین کرد. بسیاری از روابط موضوعی  توان با ترها را میبندی در کتابخانهرده

یک ابزار    عنوانبهنامیم  بندی میو تالش در جهت نشان دادن روابط اصلی که ما آن را رده

  مؤثر منظم در میان سایر ابزارها است که همگی در یک سیستم یا راهبرد کلی برای بازیابی  

 (. 1386، بایمالت، 3شوند )مارسالاستفاده می

که نقش    داده است دانش را با بیان این مسئله توضیح    دهیسازمان( اهمیت  2004)  4نسزی

  های پژوهش های  فراگیری و بیان دانش دارد و مسائلی را در حوزه،  اصلی و کلیدی در ایجاد

برنامه،  بندیرده ردهتوسعه  نقشههای  و  میبندی  بیان  دانش  دیدگاه  های  به  توجه  با  کند. 

بندی در  سازی و ردهنمایه، هایی مانند توصیف دانش از فعالیت دهیسازمان( 2008) 5یورلند 

  6که توسط هاچ   گونههمان.  شده استتشکیل    غیره  آرشیوها و،  های دادهپایگاه،  هاکتابخانه

 
1. Maltby 
2. Baskett 
3. Marcella 
4. Zins 
5. Hjorland 
6. Hach 
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نیز تصریح  2008)  1( تعریف و توسط زینگ 2000)   دهی سازمانیک سیستم  ،  شده است( 

انواع طرح تمامی  برنامهدانش  و  برای  ها  را  گوناگون  توسعه    دهیسازمانهای  و  اطالعات 

دربرمی دانش  میمدیریت  جمله  آن  از  که  طرحگیرد  به  برنامهتوان  و  ردهها  ،  بندیهای 

جغرافیاییفرهنگ مفهومیپایگاه،  های  داده  هستی  هانامهاصطالح،  های  اشاره  شناسیو  ها 

های گوناگون  جنبه،  بندیدر حوزه طبقه  پژوهش ( 2008)  2کالرک   ه دیدگاهکرد. با توجه ب

استفاده از فناوری در  ،  هاو فرهنگ  هانامهاصطالحمتفاوت در ساخت    هایروشها و  تئوری

ابزار   توسعه  و  ابزار    دهی سازمانطراحی  توسعه  در  اهمیت  حائز  مسائل  از  برخی  و  دانش 

بندی  طبقه  ویژهبهبندی  اصول و مفاهیم طبقه  1958د. در سال  آی دانش به شمار می  دهیسازمان

های  های متفاوتی را از پیشرفتمشخص شد که جنبه  خوبیبه،  های گوناگونبر مبنای جنبه

 .کرده است دانش لحاظ  دهیسازمانهای گرفته در سیستمصورت

و دستیابی    پژوهش کنند که شامل  دانش دو کارکرد را اجرا می  دهیسازمانهای  سیستم

از این دو کارکرد توسط    هرکدامو استفاده است. این دو کارکرد مکمل یکدیگر هستند  

ابزار   متفاوت  می  دهیسازمانانواع  انجام  کارکرد  دانش  از    پژوهششوند.  استفاده  با 

شده زبان طبیعی انجام  کلمات کنترلسازی شده و  های نمایهعبارت،  های موضوعیسرعنوان

کارکرد دستیابی منابع از قفسه و یا اطالعات موجود در شبکه نیازمند   کهدرصورتیشود؛  می

 (. 1386، بایمالت، بندی است )مارسال های طبقهکاربرد برخی از انواع طرح

از   طبقه   های روش استفاده  برای دسته مختلف  پژوهش بندی  به  ران گ بندی مدارک علمی 

کند بهتر بتوانند مدارک مرتبط با عالیق پژوهشی خود را بیابند و در ارتقای دسترسی کمک می 

سودمند است که ،  بندی مدارک علمی به اطالعات علمی ارزش وافری دارد. روشی در طبقه 

جنبه  مورد  بر  بیشتر  که  می پژوهش   سؤال هایی  قرار  بررسی   تأکید ،  گیرد گران  نشان کند.  ها 

چهریزه   عمدتاً اخیر    بندی طبقه   های نظام دهند  می  تحلیل  رانگاناتانبر  استوارند.   عنوانبه   3ای 

، ای پنج نوع چهریزه را تشخیص داد که شامل موجودیت کننده تحلیل چهریزه نخستین فرد ارائه 

بندی متعددی ایجاد شد که طبقه   های نظام زمان و مکان بودند. پس از رانگاناتان  ،  فرایند ،  ماده 
 

1. Sing 
2. Kelark 
3. Rangunathan 
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های موضوعی و علمی بندی مدارک در حوزه های گوناگونی برای طبقه ها و چهریزه از مقوله 

ها بر اساس پاسخ به پنج بندی اکثر طبقه کند  ( بیان می 2004)   1مختلف استفاده کردند. زوستاک

و با توجه به اینکه   2« ا؟چه زمانی؟ چر   کجا؟  چه چیزی؟   چه کسی؟ »  گیرند: زیر شکل می   سؤال

طبقه  نظام  یک  اصلی  اهداف  از  استفاده یکی  به  که  است  این  یادسپاری بندی  در  کنندگان 

او معتقد است آشنایی همه ،  رساندهای مختلف و شناسایی محل مناسب هر طبقه یاری  طبقه 

پرسش  با  پنج افراد  نظ ،  WHگانه  های  یادسپاری  ویژگی  به  پوشاندن  عمل  جامه  ام برای 

 (.1395،  آید )زوستاک حساب می آل به ابزاری ایده ،  بندیطبقه 

و    عنوان بهها  نامهپایان اطالعاتی  ارزش  لحاظ  به  و  پژوهشی  و  علمی  مدارک  از  نوعی 

های  دادهاند.  ها را به خود اختصاص دادهطیف وسیعی از کاربران کتابخانه،  محتوای پژوهشی

توانند اطالعات جدیدی را  های منابع دیگر میو در مقایسه با داده  خود خودیبهاین مدارک  

که   کنند  متون  ازلحاظفراهم  این  از  نکردن  استفاده  هستند.  باارزش  بسیار  و ،  علمی  تولید 

زیر    ها آنتدوین   پایانمی  ل سؤارا  یا    معموالً ها  نامهبرد.  مقاله  تدوین    های کتاباساس 

پذیر آن فعالیت علمی هستند.  شوند و تا آن زمان تنها مدرک دسترسمنتشرشده بعدی می

دادن  ها و شکلسازی دادهبندی و مرتبطاولویت،  بندیدسته،  سازیچنین اطالعاتی از مرتب

یکپارچه   ها آنبه   و  جدید  الگوهای  می  در  )نوذریحاصل  پایان1383،  شود  یک  نامه (. 

،  از محتوا   اندعبارت  هاآن  ترین مهمهایی است که برخی از  حاوی داده،  مدرک علمی  عنوانبه

ها  توان بر اساس هر یک از این دادهها را مینامهموسسه و تاریخ. پایان،  پدیدآورندگان،  شکل

هم یکدیگر  و  با  مقایسه  در  همکاران  دهیسازمانچنین  و  )علیدوستی  (.  1388،  کرد 

مستلزم  دسترس منابع  این  به  و    دهیسازمانپذیری آسان  مناسب  اعمال طرحی  منابع و  این 

طبقه برای  است.  کارآمد  بین نامهپایان  دهیسازمانبندی  قواعد  از  استفاده  با  المللی  ها 

شود ولی  ای انجام میهچنین کاربرد استانداردهای فرادادسازی و همو نمایه  نویسیفهرست

. با توجه به اهمیت علمی  نشده استبندی خاصی تعریف و ارائه  تاکنون برای این منابع طبقه

دسترس نامهپایان لزوم  و  اطالعاتی  ها  محتوای  به  بهتر  نوعی  ،  هاآنپذیری  از  است  نیاز 

 
1. Szostak 
2. WH questions: who? what? where? when? why? 



59 

 ...  خاص مدارک و ارائه  ی بند طبقه  ی ها مقوله یبررس 

 

ال
س

 
شم

ش
 ،

ره 
ما

ش
20 ،

ز 
ایی

پ
98

 

 

نتایج  طبقه از  استفاده  با  بتواند  تا  شود  استفاده  مناسب  نقاط    و  دهی سازمانبندی  کاربرد 

به نیازهای اطالعاتی کاربران پاسخ دهد. ،  شوندتعیین می  دهی سازماندسترسی که طی فرایند  

شد    قبالً که    گونههمان طبقه  ها  WHاشاره  طراحی  برای  که  هستند  پرسشی  ها  بندیپنج 

کاربرد    روازاین اند.  قرارگرفته  مورداستفاده  بررسی  هدف  با  پژوهش  برای    ها   WHاین 

. این پژوهش در صدد گرفته استها شکل  نامهبندی پایانبی به طرح و روشی برای طبقهدستیا

مییافتن   چگونه  که  است  اساسی  پرسش  این  به  کتابپاسخ  عناصر  از  و  توان  شناختی 

در  فراداده که  مینامهپایان  دهیسازمانای  بکار  پرسش ،  روندها  به  پاسخ    WHهای  برای 

آن    کارگیریبهتا با    ها ارائه دادنامهبندی پایانطرحی برای طبقه  استفاده کرد و از آن طریق

فرایند   طبقه  دهیسازماندر  و  ساختاریافته  اطالعاتی  آوردن  فراهم  با  ،  شدهبندیو 

 ها را برای کتابداران و کاربران میسر سازد. نامهپذیری به اطالعات پایاندسترس

قرار گیرد این است که آیا    موردتوجه بندی علوم  مسئله مهمی که باید در بررسی طبقه

شعبه به  علم  صورت  تقسیم  مشخص  مقیاسی  و  معیار  اساس  بر  متعدد  استهای  یا    گرفته 

ها بر اساس معیار  بندیباید گفت که اغلب طبقه  سؤال؟ در جواب به این  بوده استمالک  بی

بنا   ارسطویی تقسیم    ریرپذی تأثهای  بندیبیشتر طبقه  مثالبرای    شده استمشخصی  از فلسفه 

ابزارهای شناخت را منشأ تقسیم علوم قرار    دیگر عبارتبهاند.  علوم را با معیار شناخت سنجیده

اساس تقسیم ابزار  ،  شوداند. حتی در فلسفه ارسطو که علم به نظری و عملی تقسیم میداده

نیروهای معنوی را منشأ تقسیم علوم    1دو ارزشی امثال بیکن  های نظامشناخت است. عالوه بر  

شود. تا آنکه نوبت  هنر و فلسفه می،  دهد که منجر به تقسیم علم به سه قسمت تاریخقرار می

بنابراین  ؛  بوده استاستفاده از مبنای ده  ،  فرض وی در کدگذاریرسد چون پیش به دیویی می

،  دانش را به ده طبقه تقسیم کرد. آمپر،  پایه علمی قابل نقدبدون هیچ دلیل عقلی دیگر و بر  

اند. آمپر همان معیار دوارزشی را به شیوه خاص  معیار دیگری اتخاذ کرده  2کنت و اسپنسر

خودش به کار گرفته و علوم را به جهانی و عقلی تقسیم کرده و سپس هر دو را به چهار نوع  

شود. کنت  علم می  128طور تا  ر بخش و همین به چها   هرکدامکه    کرده استدیگر تقسیم  

 
1. Bacon 
2. Ampere, Kent & Spencer 
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بندی  و اسپنسر با انتقاداتی که بر طبقه  داده استتاریخ جدا شدن علوم از فلسفه را مدنظر قرار  

. وی علوم را به سه دسته  نکرده استبندی وی را در طرح خود رها  روح طبقه،  کنت دارد

 (. 1373، مقدم) کرده استو عینی تقسیم  نیمه انتزاعی ، قابل انتزاع

 کند: بندی علوم را به این شرح بیان میترین شرایط الزم در نظام رده( اساسی1373مقدم )

دانش  با  طبیعی  شناختتناسب  و  وابستگی،  ها ها  و  ،  عدم  علمی  اصول  از  برخورداری 

انعطاف و  ، شمول و جامعیت، آسان کردن دسترسی به منبع،  عملی و کاربردی بودن،  منطقی

 ترقیم و کدگذاری و همچنین پشتیبانی. ، سهولت استفاده ، ریپذیگسترش

های  بندی مدارک مبتنی بر محتوای ویژگیاصول طبقه  1-13627در استاندارد ملی ایران  

استتعیین    هاآناطالعات   استانداردشده  این  با  مطابق  مدرک  شناسه  یک  ابزار  ،  .  یک 

 کند:اختیاری است که اهداف زیر را دنبال می

 رای بیان کردن رابطه بین یک مدرک و شیء که مدرک برای آن معتبر است؛ روشی ب -

 امکان مشخص کردن معیارهای مرتب کردن شیء مرتبط با مستندات؛ -

 های مدارک مختلف مربوط به یک شیء؛امکان شناسایی گونه -

  و   استاندارد   روشی مربوط به شیء برای ارجاع به مدارک و صفحات مدرک. )موسسه -

 (1390، ایران صنعتی تحقیقات

های موضوعی کتابخانه کنگره  ( هشت چهریزه مجزا برای سرعنوان2003)  1نیل و چان 

 از: اندعبارتها اند این چهریزهارائه داده 2تحت عنوان نظام فاست 

،  دوره(،  ترتیب تاریخی )زمان،  گونه(،  شکل )نوع،  تنالگان، نام اشخاص،  مکان،  موضوع

 ها. ایش نام هم، عنوان

هفت  2003)  3هوارث  برای    4ای فراداده  وارهطرح(  را  طبقه  دهیسازمانزیر  بندی و 

 کند: پیشنهاد می 5های موضوعی دروازه
 

1. Neill & Chan 
2. fast 
3. Howarth 
4. metadata schemas 

های  کند: دروازه تعریف می گونه ینبدرا  (subject gatewaysهای موضوعی )( دروازه 2000) کوچ 5. 

،  هاموضوع، منابع )اسنادها به آن، کنندمند منابع پشتیبانی میهستند که از اکتشاف نظام ینترنتی اموضوعی خدمات 
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 شکل مواد. ، هاانجمن  /هاگروه، نوع منبع، دوره زمانی،  محل جغرافیایی، زبان، موضوع

( طبقه2004زوستاک  طرح  ارائه  برای  علمی(  مدارک  و  طرح،  بندی  شمارشی  های 

نگاهی    رسدیمبندی پیشنهادی که به نظر  و برای ارائه طرح طبقه  آمیزددرمیای را  چهریزه

از آن  هایی را مدنظر قرار میشاخص،  بندی مدارک داردبه طبقه  چندوجهی  بتوان  تا  دهد 

چهریزه  رویکرد  به  اتکا  با  و  طبقه،  ایطریق  را  علمی  شاخصمدارک  این  کرد.  ها  بندی 

،  برقراری روابط بین موضوعات،  نظریه و روش استفاده شده،  پدیده موردمطالعه  از:  اندعبارت

 بندی فلسفه. های علمی و طبقهنقدهای مربوط به رویه، زبان و موارد دیگر، نوع اثر

یافتن    2دوامدارد که یکی از مسائل مهم در ارتباط با مواد کم( بیان می 2005)  1دیویس

. در شرایطی که این  هاستآنهای  بندی مجموعهسب برای دسترسی و طبقهراهکارهای منا

دوام با  کنند که مواد کمتوصیه می  3کوپرز و مچالور ،  آلستروم،  گیر و دشوار استکار وقت

فراهم کردن دستیابی    منظوربهبایست  شوند. این کار می  نویسیفهرستفرمت کامل مارک  

  گونه این همراه با دریافت منابع انجام شود. در    در مجموعهو جلوگیری از انباشته شدن منابع  

بندی  های تخصصی همچون هنرهای دیداری و نمایشی یک نگرش موضوعی به طبقهحوزه

اتی بهتر  برای دسترسی به منابع اطالع  هاآنفرمت و کارکرد  ،  بندی بیشتر محتواهمراه با رتبه

با ساختار مارک چنین است:    نویسیفهرستاین افراد در    از نظرات ای  خواهد بود. خالصه

حوزه پدیدآور؛   100کنندگان بسیار مفید و ارزشمند باشد:  تواند برای استفادهپنج حوزه می

عنوان؛    200 و    520حوزه  یادداشت  چنانچه  حوزه  700و    600حوزه  افزوده.  شناسه  های 

چه با فرمت کامل مارک و چه در یک   -شود    نویسیفهرستدوام  از مواد کم  ایمجموعه

چه  ،  های موجودی فهرست،  هادستیابی به منابع اطالعاتی از طریق نمایه  -سطح توصیفی پایه

 

کنند. این خدمت بر پایه  هستند پیوندهایی برقرار می  یدسترسقابلهای خدماتی( که معموالً از طریق اینترنت پایگاه 

 توصیف منبع استوار است. 
1. Davis 

اهی و  های شفدوام نامی مشترک برای موادی است که حامل پیام( مواد کم1985بر اساس تعریف کریس مکپیس ). 2

جزوه یا  ، های کتاباند نه در استاندارد فرمتمصور است و از طریق فرایندهای چاپی یا تصویری به وجود آمده 

 (.2005، پیایندها )دیویس

3. Ahlstrom, Kueppers & Mochedlover 
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پایگاه یا  چاپی  شکل  میبه  فراهم  را  برخط  اطالعاتی  و  های  کتابداران  توانایی  و  آورد 

 دهد. ن منابع اطالعاتی در یک مجموعه افزایش میکنندگان را برای یافتاستفاده

)  1کیم  همکاران  رده2006و  الگوی  اصالح  با  چهریزه(  برای  بندی  الگویی  زینس  ای 

پیشنهاد دادهطبقه منابع وب آسیایی    30اند که دارای هشت چهریزه اصلی و بیش از  بندی 

 چهریزه فرعی است: 

 کلیات. ، هازبان،  اشخاص، هاازمانس، هارسانه، هامکان، کاربردها، هاموضوع

بندی دیگری بر اساس موضوع یا نوع و  بندی و طبقههای ردهطرح،  عالوه بر موارد فوق

 :کنداشاره می هاآنبه  1اند که جدول قالب خاصی از منابع ارائه شده

 بندی های ردهطرح  .۱جدول  

 پژوهشگران عنوان/ موضوع 

 (1971) 3توافقنامه استراسبورگ  2(IPCاختراعات )المللی ثبت بندی بینرده 

 (1999) 4کوهن  ها بندی روزنامهرده 

 ( 1999) 5فراری  های هنر کتابخانه بندی اشیای هنری دررده 

 ( 1999) 6بابیک  ها بندی نقشهرده 

 ( 2000) 7رابین  بندی اطالعات قومی رده 

 ( 2000) 9اسمیت  8(USPTOبندی خودکار ثبت اختراعات )رده 

 ( 2002) 10موسلی  Moysبندی حقوق رده 

 ( 2002) 12ژانگ 11(CACبندی منابع آرشیوی چینی ) رده 

 (2003) 13شونزکو بندی ادبیات رده 

 

1. Kim 
2. International Patent Classification 
3. Strasbourg Agreement 
4. Kuhn 
5. Ferrari 
6. Babik 
7. Robbin 
8. United States Patent and Trademark Office 
9. Smith 
10. Mosley 
11. Chinese Archive Classification 
12. Zhang 
13. Szunejko 
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 پژوهشگران عنوان/ موضوع 

 ( 2003) 1نگرینی بندی ادبیات داستانی رده 

 (2003) 2برادلی بندی موسیقیهای موضوعی و کد رده سرعنوان

 ( 2003) 3گلنزل و شوبرت  اهداف ارزیابی بندی برای طرح رده 

 ( 2004) 4وندر والت  وکار کسباسناد الکترونیکی مربوط به  دهیسازمانطرح 

 وکارکسببندی طرح رده 
 (2005) 5جفرکوک

 ( 2005) 6مورلی

 ( 2006) 7نرو ها بندیتجدیدنظر رده 

 ( 2006) 8التزر بندی قوانین طرح رده 

 ( 2006) 10شنتون  9بندی واکنشی( های مدارس )رده کتابخانهبندی داستان در رده 

 ( 2007زینس ) بندی علوم اطالعات طرح رده   28بندی زینس/ مجموعه رده 

 ( 2007) و همکاران  12مارسیو پاژو  11ها بندی کمیکطرح رده 

 (2007) 13ورنیتسکی  بندی متمرکز بر متن داستان رده 

 ( 2007) 14کاویلر بندی ادبیات قدیمی رده 

 (2007) 15کیم و چو بندی ثبت اختراع در ژاپننظام خودکار طبقه

 ( 2007و جفری کوک ) 17داجسان  16( LGCSبندی دولتی محلی )طرح رده 

بندی بر اساس عملکرد  های دولتی بر اساس طرح رده بندی پیشینهرده 

(FSF )18 
 (2009) 19انگوپه 

 
1. Negrini 
2. Bradley 
3. Glanzel & Schubert 
4. Vander Walt 
5. Jeffrey Cook 
6. Morelli 
7. Nero 
8. Latzer 

9 .reactive classification  شده استها تکمیل بندی با یک ارجاع متقابل برای راهنمایی کاربر در رده این رده  
 کند. را ترسیم می وجو پرسو 

10. Shenton 
11. comics 
12. Marcio Pajeu 
13. Vernitski 
14. Cuvillier 
15. Kim & Choi 
16. Local Government Classification Scheme 
17. Dodgson 
18. Functional Subject File plan 
19. Ngoepe 
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 پژوهشگران عنوان/ موضوع 

 ( 2009) 2جن و روید ، چونگ 1( BSA)  وکارکسبداران گر سهامسامانه تحلیل

 ( 2009) 4نیالمگان  3بندی تشبیهات رده 

 ( 2009و همکاران ) 5تولی  بندی شمایل رده 

 ( 2009) 6جووین ساالن بزرگبندی رمان رده 

 ( 2009) 7کینی  شدهبندی موسیقی ضبطرده 

 ای موزه بندی اشیای طرح رده 
 ( 2005) 8راجاشکرا

 ( 2009) 9الرسن

 بندی موسیقی رده 

 (2002) 10مارش

 (2007) 11وبر و شومبرگ 

در   12کتابخانه موسیقی سویماتسو

 13دانشگاه مینسوتا 

 14دانشگاه موسیقی لیدز 

در دانشگاه کارولینای   15کتابخانه هانتر 

 16شمالی 

 17کاستیلو و کوئوا  اسپانیایی های خبری بندی رسانهرده 

 
1. Business Software Alliance 
2. Chung Chen & Reid 

یک تشبیه عمومی و یک ارتباط جانبی   هانامهاصطالحبندی و های رده دهی دانش از جمله طرح. ابزارهای سازمان3

توانند بر اساس  خودشان می، دهند. تشبیهاتنشان می  مراتبی( بین دو یا بیشتر از دو مفهوم یا موجودیت را)غیرسلسله

 . شده باشندبندی های مختلف رده رده 
4. Neelamegan 
5. Tzouveli 
6. Jouin 
7. Kinney 
8. Rajashekara 
9. Larsen 
10. Marsh 
11. Weber & Schomberg 
12. Suyematsu Music Library 
13. Minnesota College 
14. Leeds College of Music (UK) 
15. Hunber Library 
16. University of North Carolina 
17. Castillo & Cueva 
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 پژوهشگران عنوان/ موضوع 

 1(MCDای جهانی )بندی حرفهپایگاه رده 
بندی  برای رده   IPCبر اساس 

 اختراعات  ثبت یرغهای پیشینه

 - 2(SICبندی صنایع آمریکای شمالی )نظام رده 

 - 3( ICSالمللی استانداردها )بندی بینرده 

میپژوهش  نشان  تمام  ها  که  ردهطرح،  کتابداراندهند  نظیر  های  استانداردشده  بندی 

نکرده،  دیویی،  کنگره استفاده  را  و کولن  جهانی  نظامدهدهی  ساختن  دنبال  به  و  هایی  اند 

شان در کتابخانه بیشتر مناسب باشد. این رویکرد منجر به  هستند که برای نگهداری مجموعه

شده  ا یک قالب خاص منابع  بندی خاص برای موضوعات خاص و یهای ردهگسترش طرح

دهندگان  دهد ارائهبندی نشان میبندی و طبقههای رده(. مرور طرح1395،  4)کومهار   است

اند و با توجه به عناصر و  های تکراری و مرسوم محدود نشدهها و شاخصها به مقولهطرح

متنوع  چهریزه فراداعناصر کتاب  ازجمله های  اهدشناختی و حتی  به  اقدام  های  رائه طرحای 

های  و موضوع  5چنین ژانرها ها و هماند. عالوه بر آن برای انواع منابع و قالبها کردهبندیطبقه

طبقه است  ارائههایی  بندیمختلف  طرحشده  مرور  طبقه.  منابع های  انواع  برای  بندی 

ص برای  اخ   صورتبهدهنده این مطلب است که تاکنون  ای و مدارک اطالعاتی نشانکتابخانه

 .نشده استبندی ارائه ها طرح طبقهنامهپایان

  

 
1. Master Classification Database 
2. Standard Industrial Classification 
3. International Classification for Standards 
4. Kumbhar 
5. genre 
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 روش 
بندی خاص انواع مدارک از روش سندی  های طبقهدر این پژوهش برای مرور و بررسی طرح

استفاده  و کتابخانه مقولهشده است ای  بررسی  برای طبقه.  پایانهای موردنظر  و  نامهبندی  ها 

پیمایش تطبیقی  تابای و ک با عناصر فراداده  ها آنمطابقت   شده    انجامشناختی نیز از طریق 

مقولهاست منظور  این  به  طبقه.  برای  پیشنهادی  پایانهای  نواحی  نامهبندی  از  استفاده  با  ها 

برای  توصیف و عناصر کتاب بر اساس    موردنیازها  نامهپایان  دهیسازمانشناختی که  است 

قواعد   دوم  بلوک  ییشناسا  1انگلوامریکن  نویسیفهرستویرایش  با  سپس  و  و شدند  ها 

ا به  مربوط  فرادادهفیلدهای  استاندارد  در  عناصر  یونیین  مورد   2مارکای  ایران  مارک  و 

 مقایسه قرار گرفتند. 

 هایافته

،  مشابه  هایپژوهش نیل و چان و همچنین سایر  ،  هوارث،  کیم،  دیویس   هایپژوهش با توجه به  

کتابمی عناصر  گرفت  نتیجه  فرادادهتوان  و  یا چهریزه  عنوانبهای  شناختی  در  مقوله  هایی 

  داده است بندی که ارائه  ( نیز در طرح طبقه2004بندی مدارک کاربرد دارند. زوستاک )طبقه

ها و روش،  ها نظریه،  هاداده،  ها بندی پدیده اقدام به طبقه  WHگانه های پنجبا پاسخ به پرسش 

شناختی  از عناصر کتاب،  گانههای پنجبرای پاسخ به پرسش   منظور  نیبد.  کرده استها  رویه

شناختی  . عناصر کتابشده استای در پنج جدول زیر استفاده  ها و فیلدهای فرادادهو بلوک

قواعد   دوم  ویرایش  به  استناد  شده  نویسیفهرستبا  انتخاب  استاندارد  انگلوامریکن  و  اند 

مارک است.  اخص مارک جهانی یا یونی  طوربهو    3استاندارد مارک،  مورداستفادهای  فراداده

و به لحاظ اعمال نقاط    شده استمارکی ذکر  در این خصوص نام بلوک و شماره فیلد یونی

فرایند   در  مقوله،  دهیسازماندستیابی  یونیبرخی  فیلد  و  بلوک  یک  از  بیش  با  مارکی  ها 

 اند.مقایسه شده

 
1. Anglo American Cataloging Rules, second edition (AACR2) 
2. UNIMARC 
3. Machine Readable Cataloging (MARC) 
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 مورداستفاده در پاسخ به پرسش »چه کسی؟«  ایشناختی و فرادادهعناصر کتاب .۲جدول  

 یونی مارک  فیلد یونی مارک  بلوک شناختی عنصر کتاب مقوله ردیف

 پژوهشگر 1
 پدیدآور

 سرشناسه

 اطالعات توصیفی 

 مسئولیت معنوی اثر 

200$f 

700 

702 

 پدیدآور پژوهشگر همکار  2
200$f 

700 

702 
 g$200 سایر پدیدآوران استاد راهنما  3

702 
 g$200 سایر پدیدآوران استاد مشاور 4

702 
 g$200 اطالعات توصیفی  سایر پدیدآوران استاد داور 5

6 
دانشگاه/ پژوهشگاه  

 کننده مدرک اعطا

دانشگاه/ پژوهشگاهی که  

 کرده است مدرک را اعطا 

 ها یادداشت 

 مسئولیت معنوی اثر 

328$e 

712 

7 
سازمان یا نهاد 

 کنندهحمایت
 کنندهنهاد حمایتسازمان یا 

 ها یادداشت 

 مسئولیت معنوی اثر 

328$e 

712 

  وتحلیلتجزیه توصیفگر )نام شخص(  موضوع  منزلهبهنام شخص  8

 موضوعی 

600 
 601 توصیفگر )تنالگان(  موضوع منزلهبهنام تنالگان  9

در پاسخ به پرسش »چه کسی؟«    مورداستفادهای  شناختی و فرادادهعناصر کتاب  2جدول  

می نشان  میرا  نشان  جدول  این  اطالعات  پایاندهد.  که  و  دهد  اشخاص  چه  توسط  نامه 

  موردپژوهشهایی  اند و همچنین با موضوع چه اشخاص یا سازمانهایی پدید آمده سازمان

استقرار   می  گونههمان.  گرفته  مالحظه  شامل: که  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  شود 

سازمان حمایت،  رانگپژوهش  و  دانشگاه  و  مقولهاستادان  نظر کننده  در  با  که  هستند  هایی 

روند.  ای برای پاسخ به پرسش »چه کسی؟« بکار میشناختی و فرادادهگرفتن عناصر کتاب

بر آن می،  عالوه  بکار  منزله موضوع  و حقوقی که  این  اشخاص حقیقی  به  پاسخ  در  روند 

 شوند.پرسش مطرح می

 ای مورداستفاده در پاسخ به پرسش »چه چیزی؟« شناختی و فرادادهعناصر کتاب .3جدول  

 یونی مارک  فیلد یونی مارک  بلوک شناختی عنصر کتاب مقوله ردیف

 a$200 اطالعات توصیفی  عنوان اصلی  عنوان  1

 c$328 ها یادداشت  رشته و گرایش تحصیلی  رشته و گرایش تحصیلی  2
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 توصیفگر )نام شخص(  موضوع  منزلهبهنام شخص  3

  وتحلیلتجزیه

 موضوعی 

600 

 601 توصیفگر )تنالگان(  موضوع منزلهبهنام تنالگان  4
 605 توصیفگر )عنوان(  موضوع  منزلهبهعنوان  5
 606 توصیفگر موضوع )اسم یا عبارت اسمی(  6
 607 جغرافیایی(توصیفگر )نام  موضوع  منزله بهنام جغرافیایی  7

فرادادهعناصر کتاب  3اطالعات جدول   به پرسش    مورداستفادهای  شناختی و  پاسخ  در 

دهد. بر اساس این جدول موضوع اصلی پژوهش که در قالب عنوان  »چه چیزی؟« را نشان می

نام   .گرفته استو پژوهش قرار    موردبررسیدهنده این است که چه چیزی  شود نشانارائه می

پایانرشته تحصیلی و گرایش آن می نامه را مشخص  تواند حوزه و موضوع کلی پژوهش 

ه بر موضوعکند.  و کلیدواژهمچنین عالوه  محتواییها  پایان،  های  موضوعی  بر تحلیل  نامه 

در    اناًی احنام منطقه جغرافیایی که  ،  نام کتاب و امثال آن،  اساس نام شخص حقیقی و حقوقی

بندی برای پاسخ به  های طبقهمقوله  عنوانبهتوانند  می  گرفته استمورد آن پژوهشی صورت  

 قرار گیرند. مورداستفادهپرسش »چه چیزی؟« 

 ای مورداستفاده در پاسخ به پرسش »کجا؟« شناختی و فرادادهعناصر کتاب .4جدول  

 یونی مارک  فیلد یونی مارک  بلوک شناختی عنصر کتاب مقوله ردیف

 محل اخذ مدرک  محل اخذ مدرک  1
 اطالعات توصیفی 

 ها یادداشت 

210$h 

328$z 

 607 موضوعی  وتحلیلتجزیه توصیفگر )نام جغرافیایی( موضوع  منزله بهنام جغرافیایی  2

به  شناختی و فرادادهعناصر کتاب  4در جدول   پاسخ  »کجا؟«    سؤالای مورداستفاده در 

نام جغرافیایی  مشخص شده هایی هستند که  موضوع مقوله  منزلهبهاند. محل اخذ مدرک و 

نامه توانند در پاسخ به این پرسش مطرح شوند. این دو عنصر از جنبه منطقه جغرافیایی پایانمی

 کنند. بندی میرا طبقه
 ای مورداستفاده در پاسخ به پرسش »چه زمانی؟« شناختی و فرادادهعناصر کتاب. 5جدول  

 یونی مارک  فیلد رک یونی ما بلوک شناختی عنصر کتاب مقوله ردیف

 زمان اعطای مدرک  زمان اعطای مدرک تحصیلی  1
 اطالعات توصیفی 

 ها یادداشت 

210$h 

328$d 

 606 موضوعی  وتحلیلتجزیه توصیفگر موضوع )اسم یا عبارت اسمی(  2
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نامه است و  زمان اعطای مدرک تحصیلی که همان سال دفاع از پایان  5بر اساس جدول  

های موردبررسی برای پاسخ به پرسش »چه  مقوله،  یا عبارت اسمی(همچنین موضوع )اسم  

زمانی پژوهش از جنبه    دهنده تاریخ یا دورهشوند. مقوله موضوع نشانزمانی؟« محسوب می

 تحلیلی است. 

 ای مورداستفاده در پاسخ به پرسش »چرا؟« شناختی و فرادادهعناصر کتاب .6جدول  

شناختی عنصر کتاب مقوله ردیف یونی مارک  وکبل  یونی مارک  فیلد   

 a$200 اطالعات توصیفی  عنوان اصلی  عنوان  1

ها یادداشت  مقطع تحصیلی  مقطع تحصیلی  2  328$b 

ای مورداستفاده برای پاسخ به پرسش »چرا؟« را  شناختی و فرادادهعناصر کتاب  6جدول  

می مینشان  انجامدهد.  از  هدف  گفت  میپایان   توان  بررسی  جنبه  دو  از  یکی  نامه  شود 

و مبنا و دلیل پژوهش    شودیمشناختی عنوان مطرح  موضوعی است که در قالب عنصر کتاب

دریافت مدرک تحصیلی در هر مقطع است. این دو مقوله    ی به لحاظگیرد و جنبه بعدقرار می

 شوند.نامه ارائه میپایان دهیسازمانای دخیل در  شناختی و فرادادهبا توجه به عناصر کتاب

برای پاسخ به   موردنیازهای مارکی مورداستفاده در تعیین مقوله های یونیفیلدها و بلوک  .7جدول  

 WHهای پرسش

 مارک های یونیبلوک مارک تعداد فیلدهای یونی ها تعداد مقوله WHگانه  های پنجپرسش

 17 9 چه کسی؟

 اطالعات توصیفی 
 ها یادداشت 

 موضوعی  وتحلیلتجزیه
 مسئولیت معنوی اثر 

 9 7 چه چیزی؟ 
 اطالعات توصیفی 

 ها یادداشت 
 موضوعی  وتحلیلتجزیه

 3 2 کجا؟ 
 اطالعات توصیفی 

 ها یادداشت 
 موضوعی  وتحلیلتجزیه

 3 2 چه زمانی؟ 
 اطالعات توصیفی 

 ها یادداشت 
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 مارک های یونیبلوک مارک تعداد فیلدهای یونی ها تعداد مقوله WHگانه  های پنجپرسش

 2 2 چرا؟
 اطالعات توصیفی 

 ها یادداشت 
  32 22 ها و فیلدها جمع کل مقوله

  WHگانه های پنجمقوله برای پاسخ به پرسش   22  طورکلیبههای پژوهش  بر اساس یافته

کتاب عناصر  اساس  تعیین  بر  استشناختی  مقولهشده  این  با  .  در    32ها  بلوک   4فیلد 

برخی عناصر    6تا    2های  های جدولاند. با توجه به دادهمارکی مورد مقایسه قرارگرفتهیونی

و  کتاب استفاده  پرسش  یک  از  بیش  به  پاسخ  برای  شده  عنوانبهشناختی  تعیین   اند.مقوله 

مقوله( برای پاسخ به    9)  هاهشود بیشترین تعداد مقول مالحظه می  7که در جدول    گونههمان

پرسش »چه کسی؟« مطرح شده است که شامل عناصر کتابشناختی در چهار بلوک اطالعات  

هایی که  موضوعی و مسئولیت معنوی اثر است. مقوله  وتحلیلتجزیه،  ها یادداشت،  توصیفی

بلوک  شوند که در سه  مقوله را شامل می  7اند  برای پاسخ به پرسش »چه چیزی؟« مطرح شده

به موضوعی شناسایی شده  وتحلیلتجزیهو    هایادداشت،  اطالعات توصیفی برای پاسخ  اند. 

شناختی در سه بلوک اطالعات  که عناصر کتاب  شده استمقوله تعیین    2پرسش »کجا؟«  

شوند. در پاسخ به هر یک از  شامل می  را  یموضوع   وتحلیلتجزیهو    هایادداشت،  توصیفی

که شامل عناصر کتابشناختی در   شده استمقوله تعیین   2و »چرا؟«  های »چه زمانی؟« پرسش 

 ها هستند. دو بلوک اطالعات توصیفی و یادداشت

 گیریبحث و نتیجه 
بسیاری از کتابداران برای بندی مدارک نشان می بندی و ردههای طبقهمرور طرح  دهد که 

،  از مواد اطالعاتی هستند  هایشان که اغلب دارای موضوع یا نوع خاصیمجموعه  دهی سازمان

های  قالب  شده برای انواعبندی ارائههای طبقهاند. طرح های جدیدی زدهدست به ارائه طرح

منابع  ،  هانقشه،  ای و هنریاشیای موزه،  منابع آرشیوی،  منابع موسیقایی  ازجملهمنابع اطالعاتی  

های متنوعی  چنین طرحاین مطلب است. هم مؤید یدرستبهپیایندها و امثال آن  ، ثبت اختراع

به ژانر و حوزه نیز  با توجه  ادبیات و  که حوزه  شده است  ارائههای موضوعی مختلف  های 
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های  بندی در طرحهای طبقهها و شاخصآن است. بررسی مقوله  ازجمله و قوانین    انواع داستان

می نشان  طرحمختلف  این  که  مقولهدهد  گرفتن  نظر  در  با  شدهها  ارائه  مانند  هایی  که  اند 

کاربرد فراوانی ،  ( اغلب2006( و کیم و همکاران ) 2005شده توسط دیویس )های ارائهطرح

( و  2003بندی نیل و چان )اند و یا مانند طرح طبقهسازی مدارک داشتهدر توصیف یا نمایه

اند از این طریق  تهاند و توانسموضوعی شده  هاینظامبندی در  ( منجر به دسته2003هوارث )

های مهمی که برای هر موضوع یا مدرک پذیری به مدارک را با استفاده از مقولهدسترس

 سازند. پذیرامکانای دارد اهمیت ویژه

شناسایی    WHگانه  های پنجمقوله برای پاسخ به پرسش   22،  های پژوهش بر اساس یافته

شود که عناصر  قت دارند بنابراین نتیجه میمارکی مطاب بلوک یونی  4فیلد در  32اند و با شده

فرادادهکتاب فیلدهای  و  فرایند    مورداستفادهای  شناختی  برای  ،  هانامهپایان  دهیسازماندر 

مقولهطبقه دارند.  کاربرد  هم  کتاب  موردبررسیهای  بندی  عناصر  با  و  مطابق  شناختی 

ها و نواحی  ها هستند. این بلوکنامهها و نواحی توصیف و تحلیل پایانای در بلوکفراداده

موضوعی و مسئولیت    وتحلیلتجزیه،  هایادداشت،  توصیف و تحلیل شامل: اطالعات توصیفی

. با توجه  اندکاررفتهبه  موردنظرمعنوی اثر هستند که برای پاسخ به هر پرسش با توجه به مقوله  

یافته پژوهش به  کسی؟«  ،  های  »چه  پرسش  به  پاسخ  مط  9برای  و  مقوله  است  شده  رح 

نامه اشخاص حقیقی و حقوقی گوناگونی  پایان  آمدن  دیپددهنده این مطلب است که در  نشان

برای پاسخ به این پرسش مدنظر بوده   موردبررسیدخیل هستند. از طرفی تمامی چهار بلوک  

ای که  مقوله  7برای پاسخ به این پرسش است.  موردنیازاست که خود نشان از تنوع فیلدهای  

شده مطرح  چیزی؟«  »چه  پرسش  به  پاسخ  جنبه،  اندبرای  پایانبیشتر  تحلیلی  را  های  نامه 

صیلی نیز در پاسخ به این  نامه و رشته و گرایش تحگیرند و عالوه بر آن عنوان پایاندربرمی

های جغرافیایی مطرح  کنند. برای پاسخ به پرسش »کجا؟« جنبهپرسش نقش مهمی ایفا می

و   بلوک اطالعات توصیفی  تعیین  موضوعی می  وتحلیلتجزیهاست که در دو  توان آن را 

به جنبه به پرسش »چه زمانی؟«  که سال اخذ    شده استهای تاریخی اشاره  کرد. در پاسخ 

پژوهش  مدر تحلیل  و  پاسخ  ازنظر ک  به تاریخی  پاسخ  برای  آن هستند.  برای  مناسبی  های 

موضوعی است  شود یکی که از دو جنبه بررسی می شده است مقوله تعیین   2پرسش »چرا؟« 
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گیرد و  و مبنا و دلیل پژوهش قرار می  شودیمشناختی عنوان مطرح  که در قالب عنصر کتاب

 درک در مقطع تحصیلی است. دریافت م جنبه بعدی به لحاظ

یافته  گونههمان مارک و عناصر  ای یونیآید استاندارد فرادادههای پژوهش برمیکه از 

کنند که به  ها کاربرد دارند این امکان را ایجاد مینامهپایان  دهی سازمانکتابشناختی که در  

پایانو از این راه مالکی برای طبقه  داده شودپاسخ    WHگانه  های پنجپرسش  ها  نامهبندی 

به عبارتی کاربرد مقوله به پرسش قرار گیرند.  به    WHگانه  های پنجها برای پاسخ  با توجه 

در   می  دهیسازماناینکه  ایفا  مهمی  نقش  منابع  طبقهمی،  کنداین  برای  مبنایی  بندی  تواند 

)نامهپایان زوستاک  باشد.  پرسش 2004ها  کاربرد  پنج(  طب  WHگانه  های  در  بندی  قهرا 

( 2005هایی از قبیل پژوهش دیویس )ها و پژوهش و در نمونه طرح  دانسته استمدارک مفید  

ای یکی از  شناختی و فرادادهعناصر کتاب،  شود( نیز مالحظه می2006و کیم و همکاران )

طبقهمقوله برای  پرکاربرد  هستند.  های  مدارک  به  می  طورکلی بهبندی  توجه  با  توان گفت 

کتاب عناصر  فرادادهاهمیت  و  در  شناختی  دسترس  دهیسازمانای  پایان و  ،  ها نامهپذیری 

پرسش می از  استفاده  با  پنجتوان  و    WHگانه  های  ساختاریافته  قالبی  در  عناصر  این  از 

بندی  طبقه  بندی نیز استفاده کرد و بر اساس آن طرحی برایمقوله طبقه  عنوانبهشده  تعریف

ای نیز اعمال شود و دسترسی به انواع  افزارهای کتابخانهتواند در نرمارائه داد. این ساختار می

ها  نامهپایان ،  سازد. با این رویکرد  پذیرامکانها را از طریق راهکارهای مختلف جستجو  مقوله

مرحله   نرم  دهیسازماندر  در  اطالعات  ورود  می  بندیطبقه  درواقع ،  افزارو  و نیز  شوند 

 توانند از این طریق در دسترس کاربران و کتابداران قرار گیرند. می

 شود: و پژوهشی زیر ارائه می یکاربردپیشنهادهای ، با توجه به نتایج پژوهش 

طبقه - کتابخانهکاربرد  در  پیشنهادی  مجموعهبندی  به  اقدام  که  مراکزی  و  ،  سازیها 

 کنند؛ها مینامهدهی پایانو سرویس  دهی سازمان

ها به شکلی که درج و تعیین هر  نامهپایان  نویسیفهرستهای  ها و کاربرگهتنظیم فرمت -

 باشد؛ پذیرامکانای مربوط به آن با توجه به عنصر توصیف و فیلد فراداده WHپرسش 

و امکان    WHهای  ها بر اساس پرسش نامهای برای جستجوی پایانافزار کتابخانهتنظیم نرم -

 ؛ موردنیازهای انواع خروجی و گزارش تهیه
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پایانطبقه  کارگیریبه - موجودی  بررسی  برای  پیشنهادی  فرایند    منظوربه  هانامهبندی 

 سازی؛ مجموعه

انواع گزارش - که  کاربرد  دریافتی  طبقه  درنتیجههای  میاین  تهیه  انواع  بندی  برای  شود 

 های تحصیلی و نظایر آن.رشته، موضوع، سازمان، های مستند از قبیل نام شخصبانک

 منابع 

ای  رشتهفصلنامه مطالعات میان  .بندی علومرشته و تقسیممیان،  (. رشته1392مرتضی. )،  بحرانی
 .59-37، (2) 5، در علوم انسانی

)،  دیویس  شکاف1386کریستی.  کردن  »پر  کم(.  مواد  درباره  مسائلی  هنرهای  ها:  دوام 

نیازی )ویراستاران( ،  مترجم( ،  نمایشی« )جواد بشیری ،  در فریبرز خسروی و سیمین 

سازمان ،  تهران،  (82-71)ص  ،  2005اوت    18-14: اسلو  2005گزیده مقاالت ایفال  

 اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران. 

رضا    .هارویه،  هاروش،  هانظریه،  هاداده،  هابندی علم: پدیده طبقه(.  1395ریک. )،  زوستاک

خاصهعلی،  مختارپور  حیدری،  مترجمان،  اکبر  نشر   :تهران  .ویراستار،  غالمرضا 

 کتابدار. 

بیرامی    ،فرهاد،  شیرانی  ،محمود،  خسروجردی  ،پرویز،  شهریاری   ،سیروس،  علیدوستی

،  ها ها و رسالهنامهمالگوی توصیف و تحلیل اطالعات پایان(.  1388حمیده. )،  طارونی

 .28-5، (4) 24، علوم و فناوری اطالعات

 کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران.   :تهران  .مارک ایران(.  1381)  .کمیته ملی مارک ایران

،  نوراهلل کرمی،  پردیس پرتو  .21ها در قرن  بندی کتابخانهروند رده(.  1395راجندرا. )،  کومهار

 همارا.  :شیراز  .مترجمان، محمدرضا نیازمند

همکارانسون  کیونگ،  کیم )و  چهریزه1391.  »تحلیل  مقوله(.  استفادهای  در  های  شده 

در فریبرز  ،  مترجم(،  راهنماهای وب: مطالعات تطبیقی« )حمیدرضا جمالی مهموئی

)ویراستاران( نیازی  سیمین  و  ایفال  ،  خسروی  مقاالت  سئول2006گزیده  کره ،  : 
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سازمان اسناد و کتابخانه ملی  ،  تهران،  (111-95)ص  ،  2006آگوست    24-20،  جنوبی

 جمهوری اسالمی ایران. 

،  الحوائجیفهیمه باب،  زهرا اباذری  .بندیآینده رده(.  1386آرتور. )،  بایمالت  و  ریتا ،  مارسال 

 چاپار. :تهران .مترجمان

) ،  مقدم رده(.  1373محمدباقر.  بر  علومدرآمدی    حضرت   بزرگ  کتابخانه،  قم،  بندی 

 نجفی.  مرعشی یالعظماهللتیآ

)  صنعتی   تحقیقات   و  استاندارد   موسسه ایران  (.  1390ایران.  ملی    : 1-13627استاندارد 
  تجهیزات. قسمت   و  هاسیستم،  هاکارگاه  برای  مدرک  ی شناسه  تخصیص  و  بندی طبقه

 ، قواعد و جداول طبقهبندی،   کرج، موسسه استاندارد و  تحقیقات صنعتی ایران.1

فصلنامه  ،  ها: راهی برای دستیابی بهترنامهالکترونیکی کردن پایان(.  1383سودابه. )،  نوذری
 . 36-29، (2)15، کتاب

چان،  نیل او.؛  مای.،  ادواردت.  )کاربرد  1384)  لوئیس  »فاست  واژگان چهریزه(.  ای 

ساده واژگان  کنگره«  شدهموضوعی(:  کتابخانه  موضوعی  سرعنوان  بر  مبتنی  ای 

،  در فریبرز خسروی و سیمین نیازی )ویراستاران( ،  مترجم( ،  السادات بزرگی)اشرف

سازمان  ،  تهران،  (223-210)ص  ،  2003اوت    9-1: برلین  2003گزیده مقاالت ایفال  

 ی اسالمی ایران. اسناد و کتابخانه ملی جمهور

های موضوعی« )حمیدرضا  ای برای دروازهابرداده  هایوارهطرح(. »1384لین. سی. )،  هوارث

گزیده ،  در فریبرز خسروی و سیمین نیازی )ویراستاران(،  مترجم(،  جمالی مهموئی

سازمان اسناد و  ،  تهران،  (209-198)ص  ،  2003اوت   9-1: برلین  2003مقاالت ایفال  

 جمهوری اسالمی ایران.   کتابخانه ملی
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