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 چکیده: 

شاناسای در ایران، منابم مودود از ازاز ساازی عل  اطععا  و دان محتوای متون مجموعه و کمّیمنظور تحلیل کیفی به  مقدمه:

 بندی و مورد بررسی قرار گرفته است.، شناسایی، مقوله90سازی تا ابتدای دهه  پیدای  متون مجموعه

ای و با اساتفاد  از تحلیل محتوای متون، انجا  گرفته اسات. به ای  مقاله مروری تحلیلی حاضار، به روش کتاباانه  :شنناسن روش

گستری«،  ها«، »انتااب و تهیه مجموعه کتاباانه«، »مجموعهسازی در کتاباانههایی همچون »مجموعهها و کلیدواژ  عبار  منظور،

های  های ایران«، در تمامی پایگا  سااازی در کتاباانهمشاای کتاباانه«، و »مجموعهکتاب«، »خط»تهیه و ساافارش کتاب«، »گنین  

شاد ، ساه   ودو قرار گرفت و در نهایت، بر اساا  متون بازیابیشاناسای، مورد دساتعلمی ایران در حوز  عل  اطععا  و دان 

بنادی و در هر دهه با  ، مقوله80، و  70،  60،  50،  40دهه،    5ر طی  های ای  حوز  دنامهها و پایانها، مقاالهدساااتاه عماد ، یعنی کتااب

 های موضوعی موردنظر در ای  پژوه ، تحلیل محتوا شد.توده به مؤلفه

(، به موضااوع نیازساانجی اختصااا. دارد. پن از ان به ترتیع موضااوعا   58/40)تر اثار منتشاارشااد  در مجموع بی   ها:یافته  

درصاااد( مورد توده نویساااندگان حوز     61/14ها )مشااایدرصاااد( و خط  20/18نارهای انتااب )درصاااد(، اب  66/26ها )فناوری

  195هاست )دهه اخیر، مربوط به مقاله 5سازی در  . حدود نیمی از کل اثار منتشرشد  در حوز  مجموعهسازی بود  استمجموعه

های منتشارشاد  در ای  حوز  را شاامل  ( نین کتابدرصاد  48/19اثر )  76و  هاساتنامه( مربوط به پایاندرصاد  52/30اثر )  119اثر(. 

تر به  های انجا  شااد  در ای  حوز ، بی مقاله سااازی تيلیفی هسااتند وهای انتشاااریافته در حوز  مجموعهتر کتاببی   شااود.می

هاای نااماهرساااد نتاایا تماامی پاایاانمی  هاای ماتل  اختصاااا. دارد. باه نظرهاای کتااباااناهنیاازسااانجی و ارزیاابی مناابم و مجموعاه

 صور  مقاله علمی منتشر نشد  است.شد  در ای  حوز ، بهانجا 

ها و اثار منتشرشد  در ای  حوز  خواهد شد، ضم  نتایا ای  پژوه  که منتا به اطعع از چگونگی انجا  پژوه   گیری:نتیجه 

تواند همچون نقشه را  پژوهشگران، مؤلفان و سازی، میمودود در حوز  مجموعه  هایها و پر نمودن شکافپی بردن به فرصت
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ها، با نشان دادن نقاط قو  و ضع  وضعیت مودود، مودع ارتقاء ها و ارزیابیچنی ، بازخورد ای  تحلیله  .ناشران عمل کند

   هشی در ای  حوز  خواهد شد. ها با نیازهای اموزشی و پژوکمی و کیفی مطالعا  و نین انتشارا  و تناسع ان

 گستری. سازی، مجموعهمجموعه مشی کتاباانه، گنین  کتاب،تهیه و سفارش کتاب، خط ها:کلیدواژه 

 
 مقدمه و بیان مسأله

واژ   موعه مج  برابر  فعل  «Acquisition» سازی  ریشه  با   ، «Acquire»    واژ در  های  نامهاست. 

اوری و  های »فراه تر واژ  ، بی  «Acquisition» و متون کتابداری، برای    رسانیتاصصی کتابداری و اطعع 

اوری،  رسانی نین، »فراه (. در دانشنامه کتابداری و اطعع1379سازی« انتااب شد  است )هاشمی،  مجموعه

 «های انای از را  خرید، اهداء یا مبادله، کنترل پیایندها و صحافانتااب، سفارش و دریافت منابم کتاباانه 

 (.1379تعری  شد  است )سلطانی و راستی ، 

ها  شوند که برای کتاباانهگرفته می  در نظرفرایندهایی    عنوانبهگستری  سازی و مجموعهمجموعه 

سااازند که بتواند نیازهای اطععاتی و  پذیر میای از منابم را امکانرسااانی گرداوری مجموعهو مراکن اطعع

(. 1389نقال در رساااتمی کوهی و بیگادلی،    Young, 2000, P 372)  راورد  کنادخادمااتی کااربران  را ب

 سازی از عبارا  زیر استفاد  کرد  است:تر مجموعه(، برای تعری  کامل1386محسنی )

محتوای   پذیر سااخت دساتر ساازی عبار  اسات از عمل یا فرایند نیازسانجی، انتااب و  مجموعه

هاای مرساااو  و ارزیاابی ، مباادلاه یاا ساااایر روشاهاداء داامعاه کتااباااناه از را  خریاد،  مناابم اطععااتی مورد نیااز

 مداو  ان.

ساازی، یکی انتااب و دیگری، تهیه و سافارش اسات. انتااب،  ناپذیر در مجموعهدو دنء ددایی 

، 1سانجینیازمانند ــــــ دهد. تما  مراحل قبل از ان  ساازی را تشاکیل میهساته اصالی و گوهر فرایند مجموعه

منجر به    اموری هستند که به ترتیع،  ااا اوری و حفاظتنظیر فراه ااا  و مراحل بعد از انااا  2نویسی مشیخط

تر اما اوری معادلی اسات که برای ترکیع قدیمیدهند. فراه انتااب شاد  و سا ن برای تحقآ ان رم می

ملیاتی که پن از قطعیت یافت  انتااب  ها و عگیری« وضاام شااد  اساات. تصاامی 3گویاتر »ساافارش و تهیه

اوری  گردد، فراه هاا یاا خادماا  اطععااتی در کتااباااناه منتهی میگیرد و باه دریاافات فراورد  صاااور  می

تری  نویساندگان بی   روزروزبهرود، ها به کار میساازی هنوز در نوشاتهحالی که مجموعه  شاود. درنامید  می

 
1. Need Assessment 

2. Policy Statement 

3. Acquisition 
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هاایی ماانناد  دهناد، چرا کاه مادیریات مجموعاه شاااامال هادایات فعاالیاتح می« را بر ان تردی1»مادیریات مجموعاه

، تنظی  بودده، تيمی  منابم مالی برای ادرای برنامه،  مشاایخطرینی و تدوی   ساانجی، ارزشاایابی، برنامهنیاز

 (.1385شود )محسنی، گنین  مواد، تهیه مواد، ودی  و نگهداری و حفاظت می

رساانی هساتند، از ازاز پیدای ،  ها که مبنای ارائه خدما  اطععاانهمنابم اطععاتی مودود در کتاب 

هاای کتااباااناه و  بر فعاالیات فنااوریاناد، لیک ، باا تحو   عصااار حااضااار و تايثیر  سااایر تحولی را طی نمود  

ای  هاا باه پادیاد  ساااازی در کتااباااناهکتااباداری و پیادای  محتوای دادیاد مناابم اطععااتی، فرایناد مجموعاه

(. بررسای کیفیت و کمیت اثار منتشارشاد  در 1376و نیازمند شاناخت تبدیل شاد  اسات )علومی، چندبعدی  

ای  حوز ، برای رسااایدن به ای  شاااناخت و اگاهی از سااایر تحول و تکامل اثار ای  حوز  مساااتلن  انجا   

 سازی، مشاص نیست که:، در ایران در حوز  مجموعهپژوه  است. در ای  راستا

هاایی را مورد توداه قرار هاا، چاه موضاااوعنااماههاا یاا پاایاانهاا، مقاالاهمتون مودود اع  از کتاابهر کادا  از  .  1

 اند؟داد  

 تر روی چه مباحثی متمرکن بود  است؟توده نویسندگان و پژوهشگران در ای  حوز  بی . 2

 گونه که باید، توده نشد  است؟هایی انتاکنون به چه موضوع. 3

 شد  است؟ تيلی تر اثار در ای  حوز  تردمه است یا بی . 4

 شد ، تا چه حد در قالع مقاله علمی، منتشر شد  است؟های انجا نامهنتایا پایان. 5

های فوق و نین رسایدن به هدف پژوه ، در ای  مقاله ساعی ، برای پاسااگویی به ساؤالروای از   

سااازی که از ابتدای  محتوای متون مودود در حوز  مجموعهبر ان اساات تا با رویکردی تحلیلی به بررساای  

و در   افتهیانتشاااارشاااناسااای در ایران چا  و ساااازی در حوز  عل  اطععا  و دان طرح مبحث مجموعه

ها در اند، پرداخته شااود. قدر مساال ، اطعع از چگونگی انجا  پژوه پیشاارفت اهداف ای  حوز  مؤثر بود  

تواند همچون نقشاه را  های مودود در حوز ، میها و پر نمودن شاکافرصاتیک حوز  برای پی بردن به ف

 پژوهشگران، طراحان و کاربران عمل کند.

کاه پرداخت  باه تماامی متون مودود، مجاال تحلیال در ای  مقاالاه را باه دلیال ای   ز  باه كکر اسااات 

ناواهد شااد و تحلیل متون، تنها در سااه های ای  حوز  پرداخته  های پژوهشاای و همای دهد، به طرحنمی

، 80، و  70،  60،  50،  40دهاه،    5هاای ای  حوز ، در طی  نااماههاا و پاایاانهاا، مقاالاهدساااتاه عماد ، یعنی کتااب

 
1. Collection Management 
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اطععا  کمّی در قالع    ارائههای موضااوعی موردنظر، ضاام   با توده به مؤلفه بندی و در هر دهه نین،مقوله

 شد.خواهد ها پرداخته به تحلیل ان ددول،

 
 شناس  پژوهشروش

که روش پژوه  حاضر، مبتنی بر تحلیل محتوای اثار است، سعی پژوهشگران بر ان    انجااز   

را استاراج   هاان   عمد  و مباحث    وتحلیلتجنیه است که متون مودود، اع  از نظری و عملی )پژوهشی( را  

است و دامعه پژوه ، تمامی اثار منتشرشد  در حوز    گیری صور  نگرفته نمایند. در ای  پژوه  نمونه

کتابمجموعه از  اع   مقالهسازی  پایان ها،  و  دمم نامهها  در  پیشینه هاست.  اثار اوری  و  نیاز  مورد  های 

  های ای  حوز ، ععو  بر پایگا  اطععا  و مدارک علمی ایران، از سایت نامهبازیابی پایان   منتشرشد ، برای

دان  های  دانشگا   و  اطععا   عل   رشته  دارای  که  نین،  دست کشور  با  بودند  با   شناسی  در  ودو 

های  شناسی، مقاله ودو در ارشیو مجع  علمی عل  اطععا  و دان  های انان استفاد  شد، با دست نامهپایان

فاد  از فهرست  های منتشرشد  در ای  حوز  نین، با استای  حوز  مورد بازیابی قرار گرفت و اطعع از کتاب 

-مبنای ربط موضوعی مدارک، دست خذ منابم مودود حاصل شد.  آانتشارا  ناشران و فهرست منابم و م

کلیدواژ   از  استفاد   با  متون  مجموعهودوی  حوز   تاصصی  منظور،های  ای   به  بود.  و  عبار    سازی  ها 

»مجموعهکلیدواژ   همچون  کتاباانه هایی  در  مسازی  تهیه  و  »انتااب  کتاباانه«، ها«،  جموعه 

» »مجموعه کتاب«،  »گنین   کتاب«،  سفارش  و  »تهیه  »مجموعه   مشیخطگستری«،  و  در  کتاباانه«،  سازی 

منبم بازیابی و مورد بررسی قرار گرفت.    390ودو قرار گرفت و در مجموع،  های ایران«، مورد دستکتاباانه 

بازیابی شد  در پژوه  حاضر، در ای  حوز  حت ، متون دیگری نین ععو  بر متون    طوربه بدیهی است که  

ودود داشته باشد، لیک ، به دلیل عد  امکان دسترسی کامل به تمامی متون، در ای  مقاله تنها به تحلیل متونی 

که تاکنون چنی  پژوهشی در   انجا اند. از  شد ، بازیابی شد  ودوهای انجا  پرداخته خواهد شد که در دست 

 ساختار تحلیل المللی برای استفاد  در  های ملی و بی  صور  نگرفته است، مؤلفه   ایران و خارج از کشور،

شد  ودود داشت،  ای که در متون بازیابی متون ای  حوز  به دست نیامد. لذا، با توده به موضوعا  پراکند  

تون مودود، در شد  در مهای موضوعی بازیابی ها، تصمی  بر ان شد تا تما  مؤلفه انسجا  در تحلیل   منظوربه 

متون در ای  مقاله،   وتحلیلتجنیه مؤلفه اصلی قرار گیرند. بنابرای ، اسا     4بندی دامم و در كیل  یک دسته

  4شد ،  اسا  متون بازیابی   بر سازی متمرکن است.  شد  حوز  مجموعه مودود در متون بازیابی  هایبر مؤلفه 

 تحلیل قرار گرفت: های فرعی كیل استاراج و مورداصلی و مؤلفه  مؤلفه 
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 ها( ها، مسائل بنیادی حوز  و نظریه نامهابنارهای انتااب و استانداردها )شامل راهنماها، ایی  . 1

 - لیل هنینه تح  منابم هسته،   نیازسنجی )شامل ارزیابی و تحلیل وضعیت مودود، مینان استفاد  و دسترسی،.  2

 ( سودمندی

 مدون و معیارهای گنین (  یمشخط )شامل اهمیت  هامشیخط. 3

مجموعه   هافناوری.  4 اموزش )شامل  و  کتابی(،  زیر  منابم  و  مدرک،  تحویل  خدما   مشارکتی،  سازی 

 سازیمجموعه

های اصاالی و فرعی فوق، مبتنی بر دیدگا  نویسااندگان  بندی و مؤلفهقابل كکر اساات، ای  مقوله 

 سازی در ایران، شکل عینی به خود گرفته است.موعهمج مقاله است که بر طبآ متون بازیابی شد  در حوز  

 

 ها یافتهآمده و ارائه تحلیل اطالعات به دست

 های پژوه  ها برای پاسخ به سؤال تحلیل داد  

شد  در حوز  موردنظر، توزیم فراوانی و درصد تمامی اثار منتشر شد  در  بر اسا  متون بازیابی 

، نشان  1های موضوعی، در ددول نظر از مؤلفه دهه موردنظر پژوه ، صرف 5 سازی در طی حوز  مجموعه

 داد  شد  است: 

 دهه  5سازی در ط  . توزیع فراوان  و درصد آثار منتشر شده در حوزه مجموعه 1جدول 

 ها مقوله

 

 دهه

 ها نامه پایان ها مقاله  ها کتاب
کل منابع 

 سازیمجموعه

 درصد فراوان   درصد فراوان   درصد فراوان   درصد فراوان  

 2 8 1 1 2 3 5 4 40دهه 

 8 30 10 12 6 11 9 7 50دهه 

 4 17 3 3 4 9 7 5 60دهه 

 37 145 45 54 37 72 25 19 70دهه 

 49 190 41 49 51 100 54 41 80دهه 

 (100اثر ) 390 ( 52/30اثر ) 119 (50اثر ) 195 ( 48/19اثر ) 76 جمع )درصد(

 
سازی  شود که حدود نیمی از کل اثار منتشرشد  در حوز  مجموعهمشاهد  می  1مشاهد  ددول    با 

اثر   76هاست و نامه ( مربوط به پایاندرصد 52/30اثر ) 119اثر(.  195هاست )دهه اخیر، مربوط به مقاله  5در 

کتاب درصد  48/19) نین  می (  شامل  را  ای  حوز   در  منتشرشد   از شرو  شود.های  داد  قبل  تحلیل  به  ها،  ع 
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های  انداز کلی در درک متون منتشرشد  حوز  موردنظر و نسبت توده ای  متون به مؤلفه یک چش  منظوربه 

 ، مفید فاید  خواهد بود. 2های ددول های ماتل ، دقت در داد  موضوعی ای  پژوه  در طی دهه 
 های موردنظر ها و مؤلفه تفکیک دهه سازی به . کل آثار منتشر شده در حوزه مجموعه 2جدول 

 ها مقوله  هادهه 

جمع متون  ها مؤلفه 

موجود در  

 هاتمام مؤلفه 
ابزارهای  

 انتخاب
 هافناوری ها مش خط نیازسنج  

 40دهه 

 4 - - - 4 کتاب

 3 - 1 - 2 مقاله

 1 - 1 - - نامهپایان

 50دهه 

 7 - - - 7 کتاب

 11 - 5 - 6 مقاله

 12 1 5 6 - نامهپایان

 60دهه 

 5 - - - 5 کتاب

 9 - 4 3 2 مقاله

 3 - - 3 - نامهپایان

 70دهه 

 19 6 - - 13 کتاب

 72 23 17 24 8 مقاله

 54 4 4 45 1 نامهپایان

 80دهه 

 41 27 - 3 11 کتاب

 100 42 16 35 7 مقاله

 49 1 4 39 5 نامهپایان

 ( 100)  390 ( 66/26)  104 ( 61/14) 57 ( 58/40)  158 ( 20/18) 71 جمع )درصد( 

 

 1سؤال پاسخ 

هایی را مورد توده  ها، چه موضاااوعنامهها یا پایانها، مقالههر کدا  از متون مودود اع  از کتاب 

 اند؟قرار داد  

های موضااوعی پژوه   ، که به تفکیک اثار منتشاارشااد  بر اسااا  مؤلفه2با مشاااهد  ددول   

(، به موضاوع نیازسانجی اختصاا. دارد. 58/40)تر اثار منتشارشاد  شاود که بی پرداخته اسات، معحظه می
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 هامشایخط( و  درصاد  20/18(، ابنارهای انتااب )درصاد  66/26)  هافناوریپن از ان به ترتیع موضاوعا   

 سازی بود  است.( مورد توده نویسندگان حوز  مجموعهدرصد  61/14)

ها نشااان های موردنظر پژوه ، بررساایها در پرداخت  به مؤلفهتحلیل هر کدا  از مقوله  منظوربه 

ها در ایران کمک سازی کتاباانهکه به مجموعه  60و   50، 40  هایهای منتشر شد  در دههکه کتاب  دهدمی

ها بودند. و در ها و فهرسااتای، یعنی، کتابشااناساایاند، همه ابنار انتااب مواد کتاباانهشااایان تودهی نمود  

 (3ددول های موضوعی پژوه ، کتابی در ای  سه دهه، بازیابی و مشاهد  نشد. )نگا  کنید به سایر مؤلفه

 
های  یا ترجمه و مؤلفه  تألیفسازی بر اساس دهه، های منتشرشده در حوزه مجموعه . کتاب3جدول 

 موردنظر پژوهش 

 یا ترجمه  تألیفها و آمار مؤلفه
 ها دهه

 جمع
40 50 60 70 80 

 

 

 ها مؤلفه

ابزارهای انتخاب و 

 استانداردها 
4 7 5 13 11 40 

نیازسنج  و تحلیل  

 وضعیت
 -  -  -  - 3 3 

و   هامش خط

 معیارهای گزینش
 -  -  -  -  -  - 

 و هافناوریورود 

 بحث آموزش 
 -  -  - 6 27 33 

 تيلی همه  یا ترجمه آمار تألیف

6 

 تيلی 

1 

 تردمه 

همه  

 تيلی 

15 

 تيلی 

4 

 تردمه 

25 

 تيلی 

16 

 تردمه 

  تيلی  55

 ( درصد 36/72)

تردمه   21

 ( درصد 64/27)

 
و  40، در طی دو دهه  4ددول  ها در های منتشارشاد  در ای  حوز ، بر اساا  یافتهدر بحث مقاله 

اوری مناابم  چگونگی انتاااب و فراه و پرداخت  باه   هاامشااایخطتوداه نویسااانادگاان بر روی ابنارهاا و   ،50

 به نیازسنجی و ارزیابی  است که تعدادی از نویسندگان 60ها متمرکن بود  است و تنها در دهه  برای مجموعه

ساازی در هر ساه دهه  و اموزش مجموعه فناوریو پژوه  در موضاوع    تيلی اند و دای ها پرداختهمجموعه

 فوق، خالی است.
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های  ترجمه و مؤلفه /تألیفبر اساس   60و  50، 40سازی در سه دهه نتشرشده مجموعه های ممقاله  .4جدول 

 موردنظر پژوهش 

 یا ترجمه  تألیفها و آمار مؤلفه
 جمع ها دهه

40 50 60  

 

 

 ها مؤلفه

ابزارهای انتخاب و 

 استانداردها 
2 6 2 10 

نیازسنج  و تحلیل  

 وضعیت
 -  - 3 3 

و معیارهای   هامش خط

 گزینش
1 5 4 10 

و مبحث  هافناوریورود 

 آموزش
 -  -  -  - 

 یا ترجمه آمار تألیف
  2، تيلی  1

 تردمه 

  4، تيلی  7

 تردمه 

  4، تيلی  5

 تردمه 

  10، تيلی  13

 تردمه 

 
 های های منتشااار شاااد  در مؤلفه، فراوانی مقالهدیایبرم 4-1که از ددول    طورهمان، 70در دهه  

ها نسابت به  ای در تما  مؤلفه، قابل تحسای  اسات. در ای  دهه، پیشارفت قابل معحظههافناورینیازسانجی و  

 های قبل صور  گرفته است.دهه

 

 

 

 

 

 

 

 
های موردنظر  و مؤلفه  تألیفبر اساس ترجمه/ 70سازی در دهه های منتشرشده مجموعه . مقاله 4-1جدول 

 پژوهش 

 ها مؤلفه
 70دهه  هایسال

 جمع
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 
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ابنارهای انتااب و  

 استانداردها
 تردمه  2، تيلی  6 4 1 -  1 -  1 -  -  -  1

نیازسنجی و تحلیل 

 وضعیت
 تردمه  4، تيلی  20 2 2 3 1 3 2 4 5 1 1

و معیارهای   هامشی خط

 گنین  
 تردمه  5، تيلی  12 1 3 1 6 -  -  2 -  -  4

و مبحث  هافناوریورود 

 اموزش 
 تردمه  9، تيلی  14 7 5 3 3 2 1 1 -  1 - 

 14 11 7 11 5 4 7 5 2 6 دمم

  23/72) تيلی  52

 ( درصد

  77/27تردمه ) 20

 ( درصد

 

های  شاااد  در تماا  مؤلفاه های تيلی ، امار مقااله4-2های ددول نین، بر اساااا  داد    80دهه  در   

شاد  افنای  چشامگیری داشاته اسات. نکته حائن اهمیت در ای   تردمههای  موضاوعی پژوه ، نسابت به مقاله

 سازی است.در حوز  مجموعه هافناوریقابل ستای  نویسندگان ایرانی در موضوعا  ددید و    تيلی دهه،  

 

 

 

 

 

های  / ترجمه و مؤلفه  تألیفبر اساس  80سازی در دهه های منتشرشده مجموعه . مقاله 4-2جدول 

 پژوهش موردنظر 

 ها مؤلفه
 80های دهه سال

 جمع
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
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ابنارهای انتااب و  

 استانداردها
 تردمه  1، تيلی  6 -  -  -  -  1 1 1 1 2 1

 3 7 2 2 5 3 4 1 2 5 نیازسنجی و تحلیل وضعیت 
  1تيلی ،  33

 تردمه 

و معیارهای   هامشی خط

 گنین  
1  -  -  - 2 2 1 2 3 5 

  3، تيلی  13

 تردمه 

و مبحث  هافناوریورود 

 اموزش 
3 3 6 8 3 8 3 4 2 2 

  8، تيلی  34

 تردمه 

 10 12 8 6 16 9 13 8 7 10 دمم

  87) تيلی  86

 ( درصد

  13تردمه ) 13

 ( درصد

 

نامه  ، ناستی  و تنها پایان 5، بر اسا  اطععا  مندرج در ددول  هانامه در ارتباط با انتشار پایان 

(  1348نامه کارشناسی ارشد مجتبوی نایینی )سازی نوشته شد، پایاندر ایران که در حوز  مجموعه  40دهه  

کتاباانه  برای  را  فهرستی  که  پایان است  بی   در  نوشت.  دهه  نامههای عمومی  و  50های  نیازسنجی  مؤلفه   ،

  ((،1359(، عنینی )1357(، دوکار )1356(، دزازله )1356پژوه  )دنتی )ی وضعیت مودود در  ارزشیاب

مؤلفه بی   سایر  از  به  تر  پرداخت   نظر  از  و  است  گرفته  قرار  توده  مورد  اهمیت    هافناوری ها،  به  توده  و 

، 40، به استثنای دهه  کلی  طوربه است.    کمرنگ  سازی در ای  دهه،، پژوه  در حوز  مجموعه هامشیخط

بی   4در   دیگر  پایان دهه  )نامه تر  منتشرشد   وضعیت  درصد  31/77های  تحلیل  و  نیازسنجی  بحث  به   ،)

 اند. پرداخته

 

 
های موردنظر  سازی بر اساس دهه و مؤلفه شده در حوزه مجموعه های انجامنامه . فراوان  پایان5جدول  

 پژوهش 

 ها مؤلفه
جمع  ها دهه

 آثار
 درصد

40 50 60 70 80 

 08/10 12 5 3 -  3 1 ابنارهای انتااب و استانداردها
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 31/77 92 39 44 3 6 -  نیازسنجی و تحلیل وضعیت 

 72/6 8 4 2 -  2 -  و معیارهای گنین  هامشی خط

 88/5 7 1 5 -  1 -  هافناوریورود 

 100 119 49 54 3 12 1 دمم

 

 2سؤال پاسخ 

 تر روی چه مباحثی متمرکن بود  است؟نویسندگان و پژوهشگران در ای  حوز  بی توده  

شاارح ان گذشاات، پرداخت  به مؤلفه ابنارهای انتااب و اسااتانداردها    3که در ددول    طورهمان 

دهه موردنظر، مورد توده نویساندگان و پژوهشاگران ای  حوز   5در انتشاار کتاب، بدون اساتثناء، در تمامی 

ر تمامی د هامشایخطمورد توده قرار گرفته اسات. پرداخت  به   80بود  اسات. بحث نیازسانجی، تنها در دهه  

مورد توداه قرار گرفتاه   80تر در دهاه و بی   70ه  در دهاه   فنااوریتوداه مااناد  اسااات و مؤلفاه  هاا، بیدهاه

 است.

پور  ها و ابنارهای انتااب نظیر »انتااب کتاب« اثر دلبری، ععو  بر توده به فهرست50در دهه   

»فهرست کتاب1351) تا اخر سال  (،  از ازاز  فارسی«  چنی ، توده  اثر خانبابا مشار، ه   ،1345های چاپی 

ها صور  گرفت. در ای  راستا، مؤسسه تحقیقا  ها و مدیریت کتاباانهنامهای به بحث استانداردها، ائی  ویژ  

برنامه  گوناگونی  و  اقداما   به  دست  کشور  اموزشی  و  علمی  سال  رینی  در  کتاب،   1354زد.  سه 

مومی« تردمه شیری  تعاونی و دیگری کتاب »سیاست اطععا  های ع»استانداردهای ایفع برای کتاباانه 

اموزشگاهی« توسط ای  مؤسسه منتشر شد. در علمی در کشور )بررسی و پیشنهادا (« و نین کتاب »کتاباانه  

ر. یل توسط پروی  امی  صالحی )سلیمانی(  ای« اثر گایهای دانشکد  کتاب »مدیریت کتاباانه  1355سال  

 ( نگاشته شد. 1355ااب کتاب: راهنمای کتابداران« نین توسط سینایی و توفیآ )انت» تردمه شد و 

، بر دو مؤلفه  60و   50، 40شاود، در دهه  می  مشااهد   4در ددول    انچهها، بر اساا  انتشاار مقاله 

تنها  رنگ اسات و در ای  ساه دهه، ک  نیازسانجیمتمرکن بود  اسات. توده به   هامشایخطابنارهای انتااب و  

  ه  هیچ مقاله  هافناوریدر بحث   در رابطه با نیازسانجی، به رشاته تحریر درامد  اسات. 60ساه مقاله در دهه  

ها روی دو مؤلفه نیازسانجی و  ، انتشاار مقاله80و   70ای در ای  ساه دهه یافت نشاد. لیک ، در دهه  منتشارشاد  

به نیازساانجی  70های دهه  ( از کل مقالهددرصاا   3/33مقاله ) 24، 70متمرکن شااد. طوری که در دهه    فناوری

پرداختناد    هاافنااوریباه   80هاای دهاه  ( از کال مقاالاهدرصاااد  4/42مقاالاه )  42،  80( و در دهاه 4  –  1)دادول 

 (.4 -2)ددول 
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ای  ها، رکورد قابل معحظهنامهحوز  انتشار پایان  دهد، درنشان می  5های ددول  که داد    طورهمان  

دهه   می  60در  پایانمشاهد   سه  تنها  ظهور  و  دهرمیشود  اشراق  زنیمی(1366)  نامه  و    (1366)  فرد، 

اند، حاکی از ودود شرایط نامساعد ناشی از  (، که به ارزیابی وضعیت مودود پرداخته 1366)  دهرمیسلیمی

ای  دهه است.   انجا  پژوه  در  تعداد پایاشاهد بی    70در دهه    اما دنگ تحمیلی، برای  های  نامه نتری  

بی  حوز  مجموعه نین  دهه،  ای   در  هستی .  ایران  در  پایانسازی  انجا  نامهتر  مؤلفه  های  به  پرداخت   شد ، 

اند. پن از ان، موضوعاتی نظیر تحلیل نیازسنجی و ارزیابی وضعیت مودود را معک توده خود قرار داد  

به منابم، مورد اهمیت قرار سودمندی و تعیی  منابم هسته و مینان استفاد  از م-هنینه جموعه، یا، دسترسی 

مجموع    طوربه اند.  گرفته از  دهه،  ای   در  مؤلفه   44اثر،    54کلی  و  نیازسنجی  به  ان  ان  مورد  فرعی  های 

ردی  و معیارهای گنین  کتاب در ای  دهه ه   هامشیخط اختصا. دارد. پرداخت  به ابنارهای انتااب،  

چنی ،  سازی مشارکتی و خدما  تحویل مدرک، قرار دارد. ه  نظیر مجموعه  ی رفناو  های مربوط به با موضوع 

سازی  بررسی مجموعهعنوان » سازی در ایران، تحت  نامه دکتری در حوز  مجموعهدر ای  دهه، اولی  پایان 

 ( نگاشته شد. 1377های ایران و الگوی مناسع برای ان« توسط شعبانی )های مرکنی دانشگا  کتاباانه

نوشته شد  است در دو مورد، خدما  تحویل مدرک    70هایی که در اواخر دهه  نامهبی  پایان از 

های مه  خدما  تحویل مدرک در مورد بحث قرار گرفت، یکی »مطالعه تطبیقی ساختار و محتوای سایت 

شهمیرزاد اثر  ایران«  در  مدرک  تحویل  از خدما   استفاد   مناسع دهت  عملیاتی  الگوی  ارائه  و  ی  وب 

کامل اختصا. به تحویل مدرک دارد و دیگری »توزیم موضوعی، دغرافیایی، نیروی    طوربه ( که  1379)

که خدما  تحویل   (1379دو )انسانی و خدما  تحویل مدرک مراکن تحقیقاتی دهاد سازندگی« اثر صنعت

 اید.از بررسی وی به شمار می یدنئمدرک 

در صااادر    همچناانبحاث نیاازسااانجی و ارزیابی وضاااعیات مودود   نین مانناد دهه قبال، 80دهه    در 

ای  پرداخت  به اهمیت »نیازسااانجی«، رنگ و لعاب تاز   80و   70کلی، در دو دهه    طوربه  واهمیت قرار دارد  

و    هامشاایخطپژوه  در موضااوع    رنگسااازی باشااید  اساات و ظهور ک های حوز  مجموعهنامهبه پایان

، 80دهاه   در موضاااوع نیاازسااانجی در  هاانااماه(. اولی  پاایاان5اسااات )دادول  مشاااهود   وضاااوحباه هاافنااوری

(، به مطالعه تطبیقی متون  1380( اسات. کلهر )1380)  و رمضاانی  (1380)  ، اکرمی(1380) های کلهرپژوه 

و تردمه شاد  علو  کتابداری را با    تيلی های کتع پرداخت و سارفصال 70رساانی دهه  و اطعع  کتابداری

مصاوب شاد  بود با ه     فناوریکارشاناسای کتابداری که از ساوی وزار  علو ، تحقیقا  و  درو  مقطم 

دهه  ، در (1359) محمدیسالطان  با پژوه   های قبل نینمقایساه نمود. شاایان كکر اسات که نیازسانجی در دهه
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بود، لیک ،  ، ازاز شد   70دهه  در    (1373)  پورو زارع  (1374)  ، نوکارینی(1379)  قربانیهای  پژوه ، و  50

بود که شد  گرفت. سومی  مؤلفه مورد توده در ای  دهه، پرداخت  به »وضعیت    80پرداخت  به ان در دهه  

های قبل، توده پژوهشااگران ای  حوز  را  چا ، نشاار و توزیم« اساات که پژوه  دربار  ان، نساابت به دهه

،  ( 1385)  ، علیا دونیقی(1384)  ا، اوصاای(1384)  ، تجدد(1383)  تر به خود دلع نمود  اساات )مهدیانیبی 

. البته، مورد توده قرار گرفت  ای  مؤلفه، با توده به افنای  چشامگیر اثار منتشارشاد  حوز  ((1388) شامسای

رسد چرا که قدر مسل ، اطعع از وضعیت چا  و نشر در عصر ، منطقی به نظر می80سازی در دهه  مجموعه

دهد.  می ها سااوقها و فرصااتپژوه  دربار  محدودیت  وسااویساامتانفجار اطععا ، طالبان عل  را به  

 کوهی، رستمی(1380) زارعی  :مدون  هایمشیخطها بر اسا  گستری در کتاباانهبه مجموعه  اهمیت دادن

( و مطاابقات دادن معیاارهاای گنین  مناابم باا اصاااول و  1389) نیاا، یندان(1389)  بنادی(، زارع فراشااا 1386)

(، موضاوع  1387)  ، ابراهیمی(1386)  ، دمشایدی(1385)  ، صاابریان برودنی(1380)  اصاغرنژاد  :اساتانداردها

 وضوح قابل لمن است.های ای  دهه، بهنامهدیگری است که در پایان

 

 3سؤال پاسخ 

 گونه که باید، توده نشد  است؟هایی انتاکنون به چه موضوع

رسااد. بر اسااا  اطععا   ، کافی به نظر می2های ددول  برای پاسااخ به ای  سااؤال، دقت در داد   

در تما  متون منتشاارشااد ، به اسااتثنای    هافناوری، پرداخت  به موضااوع  60و    50، 40ای  ددول، در سااه دهه  

به   70رساد چرا که دهه  ، بدون توده ماند  اسات. البته ای  مسايله، بدیهی به نظر می50نامه در دهه  یک پایان

 5در کل   فناورینامه در موضاوع  پایان 6اسات که از مجموع    و به همی  دلیل  هاساتفناوریبعد، ازاز ورود  

باه رشاااتاه تحریر دراماد  اسااات. موضاااوع دیگری کاه بعاد از    70مورد ان در دهاه    4دهاه مورد بررسااای،  

تری  توده به  . بی هاستیمشخطها مورد توده قرار گرفته است، پرداخت  به  نامهتر در پایان، ک هافناوری

رنگ، اما، به نسبت  نین، هر چند ک  80و   70شاود و در دهه  معحظه می 50های دهه  نامهندر پایا هامشایخط

 اند.یکسانی به ای  موضوع پرداخته

ی ساه دهه اول مورد بررسای های منتشارشاد  در کتاب هامشایخطو    هافناوریدای خالی موضاوع   

، در هیچ  هایمشاا خطه کتاب در خصااو. یا تردم  تيلی که توده به  تر، ای نین مشااهود اساات. از ای  مه 

افنای  یافته اسات، مورد توده نبود  است   هایمشا خطنین که اگاهی دربار  اهمیت   80ای حتی در دهه  دهه

ای یافت نشاد. باز دای شاکرگناری اسات که پرداخت  و  ای در ای  موضاوع در هیچ دههو کتاب منتشارشاد  
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مورد توده قرار گرفته   80و   70دهه    ویژ  بههای منتشاارشااد ، ه، حداقل در مقالهامشاایخطبه   اهمیت دادن

تر اسات که بدانی   در اثار منتشارشاد ، وقتی قابل تيمل  هامشایخطتودهی به  اسات. ودود ای  کاساتی و ک 

اهمیت  مدون مجموعه،  یمشاا خطراهنمای    ، در(1380)نقل در زارعی،   1989، های امریکاانجم  کتاباانه

گساااتری برای  مجموعه  هایمشااایخط:  دهدتوضااایح می  چنی ، ای مندرا در یک روش نظا   هامشااایخط

هایی که  حوز    ای وکتاباانهنت بی اام  های همکاریکند، حوز  لی فراه  میغددید، اطععا  شا   کتابداران

ویسای و حفاظت و  نفهرسات  هایی برایاولویت  ،چنی و ه  کند،مدارک در انجا ودود دارد را مشااص می

  مشااایخطبناابرای  توداه و داشااات  کناد و  اطععااتی در مورد تعهاد کتااباااناه برای ازادی فکری فراه  می

 .استبرای هر کتاباانه یک ابنار ضروری  گستریمجموعه

شاود برخی نویسندگان در خعل مباحث اصلی خود، به می در برخی اثار منتشارشاد ، گاهی دید   

طور  مبحث اصالی اثار، ان  عنوانبهاند، لیک ، ای  موضاوع  توده نمود   هامشایخطودی  اهمیت و د یل ود

، به بررسااای ای   (1380)نقل در زارعی،  1373، ازادمثال،    عنوانبهکه باید مورد توده قرار نگرفتاه اسااات.  

های  کتابشاااناسااایهایشاااان از طریآ  مجموعه خواهند برمی  که مطلع که چگونه کتابداران در باب موادی

به بررساای    ،چنی ه   و ،کنندنگر بیفنایند، اطعع حاصاال میتجاری نقد اثار و راهنمای گوناگون گذشااته

ای  کتااب نویساااناد  د یال ودودی    پردازد. درهاا میانواع ماتل  کتااباااناه  اصاااول گنین  در  نظریاه و

بیان    چنی ای را   ،تری نیاز اساتگسا مجموعه هایمشایخطکه چرا به  و ای   گساتریمجموعه هایمشایخط

 :دکنمی

کنندگان، تعیی  اولویت برای تاصایص بودده،  مد  مرادعهشاناساایی نیازهای بلندمد  و کوتا   

کننادگاان،  ساااازی مادیران، ادار  حاذف مواد، اگاا    کماک باه تنظی  و تادوی  معیاارهاای کیفی دهات داذب و

ناحیه از دامنه شامول و ماهیت مجموعه، به حداقل رسااندن ساوگیری  های  ان و دیگر کتاباانهگکننداساتفاد  

ای برای ارزیابی ادواری  گران، وسایله اموزش خدمت برای کارکنان ددید، وسایلهشااصای یکایک گنین 

به فرایند    و کمکعملیا  تجاری    صاااور بهنحو  ادرای کار خود کارکناان، نماای  نحو  ادار  کتاباانه  

 .تاصیص بودده

تودهی پژوهشاگران و نویساندگان به برخی  ععو  بر مطالبی که شارح ان گذشات و مربوط به ک  

،  ها فناوریشاادن با پیشاارفت روزافنون  های موضااوعی ای  پژوه  بود، در عصاار کنونی برای همگا مؤلفه

ر رسااانی، موضااوعا  مطرح دهای اطععهای اطععاتی، نظا مسااائلی از قبیل بررساای وضااعیت زیرساااخت

  یازها ینساازی مطابآ با های مجموعهساازی منابم الکترونیکی و اموزش فنون ددید، پیشابرد فعالیتمجموعه
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اندیشای  شاود، نیاز به ه حن می  یخوببهساازی اطععاتی و مانند ان، که دای خالی ان در حوز  مجموعه

 تری دارد.بی 

 

 4سؤال پاسخ 

 شد  است؟  تيلی تر اثار در ای  حوز  تردمه است یا بی  

، تنها  60دهد که تا پایان دهه  های صور  گرفته نشان می ، بررسی3های ددول  بر اسا  داد   

کتاب بود  و از دایر  ابنارها و   تيلی خورد و عمد  توده نویسندگان به یک کتاب تردمه شد  به چش  می

های درسی مرتبط با ای   سازی و کتابا فراتر نرفته است و در زمینه اموزش مجموعه هنامه استانداردها و ائی  

است که    70های موردنظر پژوه ، هنوز اقدامی صور  نگرفته بود. پن از ان در دهه  حوز  و سایر مؤلفه 

 یابند. سازی انتشار میهای حوز  مجموعههای درسی نین در کنار سایر کتابتعدادی از کتاب

اثر( در حوز    76)  هاای منتشااارشاااد  کتااب  شاااود، از کالمشااااهاد  می  3چنی  در دادول ه  

( تردمه اساات. در ارتباط با  درصااد 64/27اثر ) 21( تيلیفی و  درصااد 36/72اثر ) 55سااازی، حدود  مجموعه

حاکی از   4-1های ددول  اند. داد  تر اثار تيلیفیبی  ،4، بر اساا  ددول  60و   50، 40ها، در ساه دهه  مقاله

و بقیاه تردماه   تايلی (  درصاااد 2/72مقاالاه ) 52، 70شاااد  در دهاه  مقاالاه باازیاابی 72ان اسااات کاه از مجموع 

تر  چنی ، بر اساا  همی  ددول، دای خرساندی اسات که در مباحث نیازسانجی و ارزیابی، بی اند. ه شاد  

بال از اتاااك هر تصااامیمی برای  اناد کاه انچاه باایاد قاثاار تايلیفی اسااات و پژوهشاااگران باه ای  نکتاه پی برد  

هاای  شاااود، اگااهی از نیاازهااسااات و رفم نواقص و ارتقااء کیفیات مجموعاه در گرو ارزیاابی  مجموعاه گرفتاه

 مداو  است.

  86مقاله،    99های منتشرشد  در ای  حوز  هستی ، از  تری  تعداد مقالهکه شاهد بی    80در دهه   

های قبل، گسترش قابل نسبت به دهه   80د. انتشار اثار در دهه  انها، مقا   تيلیفی( ان درصد  6/86مورد )

به چش  میهای موردنظر پژوه ، اثار منتشرشد  تر مؤلفه تودهی داشته است. و در بی  البته، ای  خورد. 

در ای     فناوریتر اثار ای  دهه، مربوط به اثاری است که به نوعی به مباحث ددید ناشی از گسترش  بی  

کتاب که در ای  دهه   27اند. نکته قابل توده و تيمل در ای  خصو. ای  است که از مجموع حوز  پرداخته

که از ای     هاستفناوری اثر مربوط به    17(،  2اند )ددول  سازی پرداخته و اموزش مجموعه  فناوریبه بحث  

اثار تردمه    شد  است. هرچند ممک  است ای ها، اثار تردمهان   درصد  76اثر ان یعنی حدود    13تعداد،  
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و مباحث ددید    فناوریدر موضوع    شد ، از محتوای اطععاتی با یی برخوردار باشند، لیک ، تيلی  کتاب

 طلبد. ای است که توده و همت بی  از پی  نویسندگان ای  حوز  را میسازی نکته حوز  مجموعه

 

 5سؤال پاسخ 

 مقاله علمی، منتشر شد  است؟شد ، تا چه حد در قالع های انجا نامهنتایا پایان

  هاان روند که نتایا کاربردی  ها به شمار میها از دمله مواد اختصاصی مجموعه کتاباانهنامهپایان 

عمل امد  های بهشود. بررسیسازی بسیار مؤثر واقم میهای علمی، در بهبود وضعیت مجموعه در قالع مقاله 

پایان نشان می که  و  وعههای حوز  مجمنامهدهد  کتابداری  اموزش رسمی  از  پن  اندکی  ایران  در  سازی 

نظر، ابتدا نگاهی کلی به روند  تسهیل بررسی حوز  مورد  منظوربه رسانی پدیدار شدند. در ای  با  نین  اطعع

( و بر 40-80ها در پنا دهه )( خواهی  داشت و س ن به تحلیل ان5ها در قالع ددول )نامه نگارش پایان

 پردازی .های موردنظر میاسا  مؤلفه 

سازی، شد  در حوز  مجموعه های انجا  نامه شد  در خصو. پایان های مشاهد  بر اسا  فراوانی  

به    انچههای موردنظر پژوه ،  که در ادامه امد  است، در پرداخت  به مؤلفه   1و نین نمودار    5طبآ ددول  

ورانه  اید و فنو مباحث دد  مشیخطشود ای  است که پرداخت  به موضوعاتی نظیر اهمیت  وضوح دید  می

سازی، دای کار بسیار دارد و چراغ را  تعش مضاع  پژوهشگران ای  حوز  است. کار در حوز  مجموعه 

مقاله پایانانطباق  با  به گونهنامهها  ای  حوز   پایانهای  از  »مستارج  انجا  شد که درج عبار   نامه« در ای 

مقاله اول  که  صفحه  است  بود   نکته  ای   برای  معیاری  پایان،  از  مستارج  صددرصد  موردنظر،  نامه  مقاله 

ها، به نظر شد  و انطباق ان های بازیابی نامهها و پایان با نگاهی ادمالی به مقاله  نویسندگان است. در ای  راستا،

پایانمی نتایا تمامی  ای  حوز ،  های انجا  نامهرسد  البته،    صور به شد  در  نشد  است.  مقاله علمی منتشر 

 ها، بررسی نشد  است. نامهخاردی احتمالی از ای  پایان های مقاله
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 های موردنظر پژوهش سازی بر اساس دهه و مؤلفه شده در حوزه مجموعه های انجامنامه . پایان1نمودار 

 
 گیریبحث و نتیجه

بر روی محمل  انتشار  اطععاتیاطععا   منابم  انواع  طریآ  از  و  گوناگون  زمان،   های  طول  در 

ای  (، »محمل«، وسیله یا مجرایی است که پیا  یا اندیشه1372هموار  دستاوش تغییر بود  است. به نظر حری )

های نوری و زیر . انواع منابم اطععاتی اع  شود. مانند کتاب، مجله، انواع رسانه خا. از طریآ ان منتقل می

های کتاباانه  هر کدا  با توده به دامعه هر کتاباانه و سیاست  از چاپی و زیرچاپی، کتابی و زیرکتابی، و زیر  

ای است که در سازی مه  است، پیا  و اندیشهمجموعه  در   انچه گیرد.  در دستر  دامعه کتاباانه قرار می

اند.  ، هموار  دچار دگرگونی بود  فناوریها متيثر از مینان پیشرفت  ها ودود دارد، وگرنه محملای  محمل

ها روند. از ای  بی ، کتابها همگی از دمله منابم اطععاتی چاپی به شمار مینامهها و پایان ها، مقالهکتاب

عا  پایاناستفاد   دارند و  فوقنامه تری  ارزش  دارند چرا که العاد  ها،  و تحقیقاتی  پژوهشی  ای در کارهای 

سازی در ایران،  اثار منتشرشد  در حوز  مجموعه  های بنیادی یا کاربردی هستند. بررسیحاصل نتایا پژوه 

ها یعنی رسانی در دانشگا  دهد که در ایران اندکی قبل از ازاز اموزش رسمی کتابداری و اطعع نشان می

که اولی  گا  در   انجا سازی ازاز شد. از  (، انتشار اثار گوناگون در حوز  مجموعه 1389)دیانی،    1344سال  

عمد  از طریآ ابنارهایی چون   طوربه ها، اگاهی از انتشارا  مودود است که  تاباانه سازی ک فرایند مجموعه 
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تری  مراحل انتااب منابم اطععاتی، دسترسی گیرد. و نین یکی از مه ها صور  میو فهرست  1هاکتابشناسی

اثار منتشرشد  در ها، اگاهی از انبو  اطععا  ممک  نیست، اولی   به ای  ابنارهاست و بدون دسترسی به ان 

 50، 40هاست. در طول سه دهه ها و فهرستایران در ای  حوز  مربوط به ابنارهای انتااب مانند کتابشناسی

ابنارهای انتااب، استانداردها و ائی  بی    60و   به  . با  (2)ددول    باشد می  2ها نامهتر اثار منتشرشد  مربوط 

ابنارهای انتااب کتاب منتشر شدند، اما، تنها یک   عنوانبه ی  ا های بردستهکتاب  40که، در دهه  ودود ای  

ای  دهه در حوز  مجموعه  نامهپایان کتابشناسیدر  بر  افنون  بعد  تحریر درامد. در دهه  به رشته  ها، سازی 

  ه نامها و منابم نین مورد توده قرار گرفت و پژوه  در قالع پایان های مدیریت کتاباانه استانداردها و راهنما

ای را در انتشار رکود قابل معحظه  ،2نین در ای  دهه، سیر پویایی را ازاز نمود. بر اسا  اطععا  ددول  

رسد ای  رکود به دلیل مشکع  ناشی از دنگ تحمیلی شاهد هستی  که به نظر می  60انواع منابم در دهه  

های حوز  نامهتری  تعداد پایان بی    شاهد  70است که پژوهشگران را به خود مشغول داشته است. اما در دهه  

سازی در ای  دهه توسط  نامه دکتری در حوز  مجموعهچنی ، اولی  پایانسازی در ایران هستی . ه مجموعه

 نوشته شد.  (1377) شعبانی

دهه    در  ععو ،  کتاب  70به  زمینه  مجموعهدر  حوز   در  منتشرشد   قابل  های  رشد  نین  سازی، 

شود. سازی در ای  دهه پدیدار میهای درسی در حوز  مجموعهشود و ظهور کتابمشاهد  می   ایمعحظه

های قبل، گسترش قابل تودهی داشته است.  نسبت به دهه  80سازی در دهه  های حوز  مجموعه انتشار کتاب 

سازی از عه ابنار انتااب مطرح شد  و شاهد مباحث ددیدی در حوز  مجمو  عنوان به در ای  دهه، اینترنت  

های  سازی مشارکتی، منابم کتاباانه سازی منابم الکترونیکی، خدما  تحویل مدرک، مجموعهقبیل مجموعه

 70، از دهه  هافناوری دیجیتالی و توسعه مجموعه در عصر اطععا  و نظایر ان هستی . البته پرداخت  به ای   

 ، پیشرفت قابل تودهی داشته است. 80دهه  ازاز شد ، و در

توان در  نکا  كیل را می  سازی در ایران،کلی از تحلیل متون مودود، در حوز  مجموعه   طوره ب

 پاسخ به سؤا   ای  پژوه  استنباط نمود: 

، رو به رشد و  1در ددول  شد  های مشاهد  در مجموع انتشار انواع منابم در ای  حوز ، با توده به فراوانی . 1

تر اثار بی های منتشرشد ، ای  روند کامعً مشهود است.  اخیر، در کتابهای  در سال  ویژ  به تکامل بود  و  

 66/26)  هافناوری (، به موضوع نیازسنجی اختصا. دارد. پن از ان، به ترتیع موضوعا   58/40منتشرشد  )
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)درصد انتااب  ابنارهای  و  درصد   20/18(،  حوز  درصد  61/14)  هامشیخط (  نویسندگان  توده  مورد   )

 (.2ی بود  است )ددول سازمجموعه

شود. ای مشاهد  میاطععا ، در انتشار اثار ای  حوز  نین تغییرا  قابل معحظه  هایفناوری با پیشرفت  .  2

سازی مشارکتی، منابم  سازی منابم الکترونیکی، مجموعهطرح مباحث ددید در ای  حوز  از قبیل مجموعه 

مشهود    80دهه    ویژ  به و توسعه مجموعه در عصر اطععا  که در اثار منتشرشد     های دیجیتالیکتاباانه

کتابداران  که  است  نکته  ای   بیانگر  پیشرفت  است،  ای   با  در دهت همگامی  برداشت   هموار   ها، درصدد 

ای  هاوردن مهار دستبه   منظوربه های خود را  تری هستند و در ای  راستا  ز  است پژوه  های محک گا 

 الذکر متمرکن سازند.ددید در ای  حوز ، بر روی مباحث فوق 

بی .  3 امیدواری است که  انتشاریافته در حوز  مجموعهتر کتابدای  تيلیفی هستند. هر چند  های  سازی 

سازی را دارا هستند، از محتوای  شد ، از ای  لحاظ که اه  مطالع هسته مجموعهاثار تردمه  ممک  است

با ی کتاباطععاتی  تيلی   لیک ،  باشند،  برخوردار  موضوع    ی  حوز    فناوریدر  ددید  مباحث  و 

 طلبد. ای است که توده و همت بی  از پی  نویسندگان ای  حوز  را میسازی نکته مجموعه

های انجا  شد  در ای  حوز ، به نیازسنجی و ارزیابی منابم و  تر پژوه که مشاهد  شد، بی    طورهمان.  4

ها به بهبود وضعیت  (. اگرچه نتایا ای  پژوه  2های ماتل  اختصا. دارد )ددول کتاباانه هایمجموعه

گستری صحیح، اگاهی از  نماید، و در واقم شرط موفقیت در مجموعهها کمک میمودود در ای  کتاباانه 

سی قرار داد تا از تری را مورد بررتوان مسائل مه تر میهاست، لیک ، با تيملی بی  نیازها و تعیی  اولویت 

ان اطععنتایا  مراکن  تمامی  در  زیرساختها  وضعیت  بررسی  قبیل  از  مسائلی  شود.  استفاد   های  رسانی 

نظا   اطعع اطععاتی،  در مجموعههای  مطرح  موضوعا   فنون  رسانی،  اموزش  و  الکترونیکی  منابم  سازی 

تری  اندیشی بی  عاتی و مانند ان، نیاز به ه اطع نیازهایسازی مطابآ با های مجموعه ددید، پیشبرد فعالیت 

 دارد.

مقاله  .  5 به  ادمالی  نگاهی  پایانبا  و  بازیابی نامه ها  انهای  انطباق  و  میشد   نظر  به  تمامی ها،  نتایا  رسد 

مقاله علمی منتشر نشد  است. در ای  خصو.، کار انطباق   صور به شد  در ای  حوز ،  های انجا  نامهپایان

نامه« در صفحه اول  ای انجا  شد که درج عبار  »مستارج از پایانهای ای  حوز  به گونهنامها با پایان همقاله

نامه نویسندگان  هر مقاله، معیاری برای ای  نکته بود  است که مقاله موردنظر، صددرصد مستارج از پایان

نیننامه های خاردی احتمالی از ای  پایاناست. به ععو ، مقاله البته، احتمال ودود  ها  ، بررسی نشد  است. 

نین ضعی  است چرا که بی مقاله   کارشناسی ارشد های مودود، مربوط به دور   نامهتر پایانهای خاردی 
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 صور  به تری برای استاراج مقاله  است و بدیهی است که نسبت به دور  دکتری، پژوهشگران اهتما  ک 

مورد   در عمل ها تا چه حد  نامه مشاص نیست که نتایا کاربردی ای  پایان  اگرچه  تی  بورزند. با ای  ودود،  

های علمی هستند و  های مه  پژوه نمونه  مننلهبه ها،  نامهکه پایان  انجااستفاد  قرار گرفته است، لیک ، از  

ققان، پژوهشگران  مکتوب در اختیار دیگر مح  صور به ها  های ان شوند که نتایا و یافته زمانی مفید واقم می

ها تهیه شود، ضروری است از ای  پن  نظر قرار گیرد و به نوعی گنارشی از ان مندان به موضوع مورد و ععقه

 تر بگیرند.تعش شود پژوهشگران ای  حوز  نسبت به گذشته ای  امر را ددی

پیشرفت .  6 و    هایفناوری سریم    با  انتشار کتاب  به گسترش  توده  با  و  ها در خصو.  مقاله  ژ  ویبه ددید، 

دهه  ها فناوری به  نسبت  اخیر  دهه  )ددول  در  ان  از  قبل  مجموعه2های  ایند   فراه (،  و  در سازی  اوری 

اطعع کتاباانه مراکن  و  میها  نظر  به  روش   که  رسانی  چرا  محدودیت   روزروزبه رسد  مشکع  از  و  ها 

کاسته میمجموعه مطالعسازی  مستلن   امر  ای   البته،  بی  شود،  پژوه   و  در حوز  عمل ه  که  است  تری 

گیرد تا  سازی قرار میاندرکاران امر مجموعهرسانی، پژوهشگران و کلیه دست کتابداران و متاصصان اطعع

 . تر فنون ددید ای  حوز  برایندها همگا  سازند و درصدد فراگیری هر چه بی  خود را با ای  پیشرفت

 

 منابع 
ای دانشگا  علو   های دانشکد  مقایسه نیروی انسانی، مجموعه، فضا و بودده کتاباانه مرکنی و کتاباانه (.  1387ابراهیمی، کمال )

استانداردهای کتاباانه  با  تبرین  انجم  کتاباانهپنشکی  استانداردهای  ایران و  دانشگاهی  پژوهشی  های  دانشگاهی و  های 
ACRL.  اطععپایان و  کتابداری  ارشد  کارشناسی  خدما   رسانینامه  و  پنشکی  علو   دانشگا   پیراپنشکی  دانشکد    ،

 بهداشتی درمانی تبرین.

نامه کارشناسی ارشد  پایان تهران. معل تیتربهای مراکن ارزیابی مجموعه و خدما  کتاباانه(. 1366ناصر )اشراق دهرمی، محمد

 رسانی، دانشکد  علو  تربیتی و روانشناسی، دانشگا  تهران. کتابداری و اطعع

( مهی   کارخانه(.  1380اکرمی،  اطععاتی  نیازهای  و  امکانا   مشهدبررسی  شهر  زذایی  صنایم  پایانهای  ارشد  .  کارشناسی  نامه 

 رسانی، دانشکد  علو  تربیتی و روانشناسی، دانشگا  فردوسی مشهد. کتابداری و اطعع

 نامه کارشناسی پایان.  1382- 1378های  سال  ازندران دربررسی وضعیت نشر و توزیم کتاب در استان م(.  1384)  فاطمه بیگ   اوصیا،

 .دانشگا  ازاد رسانی،اطعع ارشد رشته کتابداری و 

رستمی زاهد؛  )بیگدلی،  منصور  کتاباانهمجموعه  ی هایمشخط(.  1389کوهی،  دانشگا  سازی  مرکنی  کشورهای  نشریه  .  های 

 . 146-159(، 2) 21ا ، کتابداری و سازماندهی اطععو کتابداری، مطالعا  ملی   یرساناطعع

نامه  . پایان1383تا    1376های  دیدگا  ناشران دربار  ثبا  سیاسی و اقتصادی حاک  در نشر کتاب طی سال (.  1384تجدد، نسترن )

 شناسی، دانشگا  فردوسی مشهد. ی و روانتی. دانشکد  علو  ترب رسانیکارشناسی ارشد کتابداری و اطعع
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های اموزشگاهی مقطم متوسطه استان کرمانشا  و مقایسه ان با استانداردهای ایفع بررسی وضعیت کتاباانه(.  1386دمشیدی، نظا  )

کتاباانه  بهبرای  اموزشگاهی  بهینههای  راهکارهایی دهت  ارائه  انمنظور  وضعیت  پایانهاسازی  ارشد  .  کارشناسی  نامه 

 علو  تربیتی و روانشناسی، دانشگا  شهید چمران اهواز. رسانی، دانشکد  کتابداری و اطعع

ارزشیابی مجموعه مردم کتاباانه معصدرا دانشکد  ادبیا  و علو  دانشگا  شیراز در زمینه علو   (.  1356دنتی )صدیآ(، شهع )
 گا  شیراز. دانش ،یعلو  انسانرسانی. دانشکد  ادبیا  و نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطععپایان انسانی.

( عبدالرسول  شیراز.  (.  1357دوکار،  دانشگا   علو   و  ادبیا   دانشکد   معصدرا  کتاباانه  مردم  کتع  مجموعه  نامه  پایانارزیابی 

 .دانشگا  شیراز ، دانشکد  ادبیا  و علو  انسانی رسانی. و اطعع کارشناسی ارشد کتابداری 

 های عمومی کشور، نشر کتاباانه. تهران: دبیرخانه هیي  امنای کتاباانه ی.رسانمروری بر اطععا  و اطعع(. 1372حری، عبا . )

 تهران: بنگا  تردمه و نشر کتاب.  . 1345های چاپی فارسی از ازاز تا اخر سال فهرست کتاب (.1352خانبابا مشار )

نامه کارشناسی ارشد  . پایاناهواز  شاپور یدانشگا  دندارزیابی منابم مردم دانشکد  ادبیا  و علو  انسانی  .  (1356)  دزازله، زهلوله 

 . دانشگا  شیراز ،دانشکد  ادبیا  و علو  انسانی رسانی.و اطعع کتابداری

 . تبرین: دانشگا  تبرین.انتااب کتاب(. 1351پور، اصغر )دلبری

 ای. . مشهد: انتشارا  کتاباانه رایانهرسانی در ایرانتاریاچه اموزش کتابداری و اطعع(. 1389دیانی، محمدحسی  )

های تحت وزار  علو ،  های مرکنی دانشگا  گستری کتاباانهی مجموعههایمشخطمقایسه وضعیت  (.  1386کوهی، منصور ) رستمی
پنشکی اموزش  و  درمان  بهداشت،  وزار   و  فناوری  و  پایانتحقیقا   و  .  تربیتی  علو   دانشکد   ارشد.  کارشناسی  نامه 

 اسی، دانشگا  اهواز. شنروان

طیبه  ه.  (1380)  رمضانی،  اعضای  اطععاتی  نیازهای  بیردند.  ی علمي ی بررسی  و  پایان  دانشگا   کتابداری  ارشد  کارشناسی  نامه 

 . مدر  دانشگا  تربیترسانی. دانشکد  علو  انسانی، اطعع

)زارع ادواری  (.  1373پور، رقیه  مینان هم وشانی عناوی  نشریا   پنشکی شیراز و خاردی در کتاباانهبررسی  دانشگا  علو   های 
سال بیمارستان طی  شیراز  شهر  در  تابعه  پایان1992- 1990های  های  و  .  تربیتی  علو   دانشکد   ارشد.  کارشناسی  نامه 

 شناسی، دانشگا  تهران. روان

)زارع فیروز   م (.  1389فراشبندی،  خطؤ تعیی   تدوی   در  ضروری  های  مدیران لفه  دیدگا   از  الکترونیکی  منابم  مدیریت  مشی 
دانشگا  کتاباانه مرکنی  ایرانهای  دولتی  اطععپایان  .های  و  کتابداری  دکتری  و  نامه  تربیتی  علو   دانشکد   رسانی. 

 شناسی، دانشگا  شهید چمران اهواز. روان

 ( عاطفه  از خط(.  1380زارعی،  استفاد   مجموعهبررسی  مشکع  خطمشی  شناسایی  و  مجموعهگستری  دیدگا   مشی  از  گستری 

کتاباانه دانشگا  مدیران  اطععهای  و  کتابداری  ارشد  کارشناسی  دور   مجری  ارشد  پایان  .رسانیهای  کارشناسی  نامه 

 هید چمران اهواز. شناسی، دانشگا  شرسانی، دانشکد  علو  تربیتی و روانکتابداری و اطعع

نامه کارشناسی پایان  . 1357تا    1340های  سال   ،های مناسع کودکان قبل از دبستانتحلیلی از خواندنی(.  1359محمدی، سوس  )سلطان

 شناسی، دانشگا  تهران.رسانی. دانشکد  علو  تربیتی و روانارشد کتابداری و اطعع

فرهنگ   . تهران:فارسی  -انگلیسی و انگلیسی -رسانی، فارسی دانشنامه کتابداری و اطعع(. 1379) راستی  ، فروردی سلطانی، پوری؛  

 .معاصر

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/515777
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/515777
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/87904
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/87904
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 نامهپایان.  ایران در  پنشکی ادواری علو  نشریا  از  استفاد   بررسی در برادفورد  قانون کاربرد(.  1366) معصومه  دهرمی،سلیمی

 .ایران دانشگا  علو  پنشکی، رسانی پنشکیدانشکد  مدیریت و اطععرسانی. ارشد کتابداری و اطعع کارشناسی

 . تهران: مرکن مدارک علمی. انتااب کتاب: راهنمای کتابداران(. 1355سینایی، علی؛ توفیآ، مسعود  ) 

نامه دکتری . پایانهای ایران و الگوی مناسع برای انکنی دانشگا های مرسازی کتاباانهبررسی مجموعه(.  1377شعبانی، احمد )

 رسانی، دانشکد  علو  انسانی و ادتماعی، دانشگا  ازاد اسعمی واحد علو  و تحقیقا . کتابداری و اطعع

کتابداری و    کارشناسی ارشدنامه  پایان  .1377  –   1386  یهابررسی وضعیت نشر کتاب استان ق  بی  سال .  (1388)  شمسی، اشرف

 . همدان  ، واحد دانشگا  ازاد اسعمی رسانی.اطعع

های مه  خدما  تحویل مدرک در وب و ارائه الگوی عملیاتی  مطالعه تطبیقی ساختار و محتوای سایت(. 1379شهمیرزادی، طیبه )

رسانی، دانشکد   کتابداری و اطععنامه کارشناسی ارشد  . پایانمناسع دهت استفاد  از خدما  تحویل مدرک در ایران

 علو  انسانی، دانشگا  ازاد اسعمی واحد تهران شمال. 

نامه  پایانهای عمومی استان چهارمحال باتیاری بر اسا  استانداردها.  بررسی مدیریت کتاباانه (.  1385صابریان برودنی، مژگان ) 

 ، دانشگا  ازاد اسعمی واحد شمال تهران. رسانی، دانشکد  علو  انسانیکارشناسی ارشد کتابداری و اطعع

)صنعت اعظ   دهاد  (.  1379دو،  تحقیقاتی  مراکن  مدرک  تحویل  خدما   و  انسانی  نیروی  دغرافیایی،  موضوعی،  توزیم  بررسی 

پایانسازندگی اطعع.  و  کتابداری  ارشد  کارشناسی  رواننامه  و  تربیتی  علو   دانشکد   فردوسی  رسانی،  دانشگا   شناسی، 

 مشهد.

نامه  پایان  داری و خدما  پروازی وابسته به هواپیمای ملی.بررسی و ارزشیابی کتاباانه مدرسه عالی مهمان(.  1359عنینی، فرهاد )

 شناسی، دانشگا  تهران. رسانی، دانشکد  علو  تربیتی و روانکارشناسی ارشد کتابداری و اطعع

 سمت. . تهران: ادار  کتاباانه (.1376علومی، طاهر  )

  رسانی.کارشناسی ارشد کتابداری و اطعع نامهپایان  .اكربایجان شرقی  بررسی وضعیت نشر در استان  .(1385)  بابک   علیا دونیقی، 

 .تحقیقا  واحد علو  و دانشگا  ازاد اسعمی،

رسانی. دانشکد  علو   نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطعع. پایانهای مرکن نشر دانشگاهیتبررسی فعالی(.  1366فرد، الهه )زنیمی

 شناسی، دانشگا  تهران. تربیتی و روان

ها در براوردن اموزان دبیرستانی شهر مشهد و ارزیابی توانایی مجموعه کتاباانهبررسی نیازهای اطععاتی دان (.  1379قربانی، ولی )
سال  ای    در  پایان1378-79تحصیلی  نیازها  اطعع.  و  کتابداری  ارشد  کارشناسی  و  نامه  تربیتی  علو   دانشکد   رسانی، 

 شناسی، دانشگا  فردوسی مشهد. روان

شد  علو     های کتع تيلی  و تردمهرسانی دهه هفتاد: تطبیآ سرفصلمطالعه تطبیقی متون کتابداری و اطعع(.  1380کلهر، ناصر )
.  رسانی مقطم کارشناسی مصوب وزار  علو ، تحقیقا  و فناوریرسانی با درو  کتابداری و اطععری و اطععکتابدا

 رسانی، دانشکد  علو  انسانی، دانشگا  ازاد اسعمی واحد تهران شمال. نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطععپایان 

 معل . تهران: دانشگا  تربیت صالحی )سلیمانی(.تردمه پروی  امی  ای. های دانشکد  مدیریت کتاباانه(. 1355 یل، گای. و )

نامه کارشناسی ارشد کتابداری . پایانهای عمومیفهرست پانصد دلد کتاب مناسع برای کتاباانه(.  1348مجتبوی نایینی، مهدی )

 شناسی، دانشگا  تهران. علو  تربیتی و روانرسانی. دانشکد  و اطعع

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/88429
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/88451
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/88451
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/88451
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 . تهران: دانشگا  پیا  نور. سازی و انتاابکلیا  مجموعه(. 1385محسنی، حمید )

 . تهران: کتابدار. سازی و خدما  تحویل مدرکمجموعه(. 1386محسنی، حمید )

ایران  .(1383)  علیرضا   مهدیانی، برنامه  سیمای نشر کتاب در  ادتماع های دو  وطی  اقتصادی،  فرهنگ  یسو  توسعه  -1373)  ی و 

 . واحد علو  و تحقیقا  رسانی. دانشگا  ازاد اسعمی،کتابداری و اطعع نامه کارشناسی ارشد پایان (.1383

. های عمومی استانداردهای ایفع برای کتاباانه(.  1354رینی علمی و اموزشی، مرکن خدما  کتابداری )مؤسسه تحقیقا  و برنامه

 ردمه شیری  تعاونی. تهران: مرکن خدما  کتابداری. ت

برنامه و  تحقیقا   )مؤسسه  علمی  مدارک  مرکن  اموزشی،  و  علمی  و  (.  1355رینی  )بررسی  کشور  در  علمی  اطععا   سیاست 

 تهران: مرکن مدارک علمی.  پیشنهادا (.

( محس   کتاب(.  1374نوکارینی،  نیازها هماهنگی  با  کتابداری  رشته  مجع   و  ارشد.ها  کارشناسی  دور   اموزشی  نامه  پایان  ی 

 رسانی پنشکی، دانشگا  علو  پنشکی ایران.رسانی، دانشکد  مدیریت و اطععکارشناسی ارشد کتابداری و اطعع

 . تهران: دبینش. رسانیواژگان کتابداری و اطعع(. 1379هاشمی، ابوالفضل )
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Abstract: 

Introduction: In order to analyze the qualitative and quantitative content of 

acquisition literature on knowledge and information science in Iran, resources 

until the early 90s were identified, classified, and studied. 
Methodology: This review - analysis study is applied using the content 

analysis of texts. Phrases and Keywords such as "Acquisition in the 

Libraries", "Selecting and Preparing of Library Collection", "Collection 

Development", "Preparing and Ordering Books", "Book Selection", " Library 

Policy" and "Acquisition in Iran Libraries" were searched in all Iranian 

scientific databases in the field of Knowledge and information science. 

Finally, based on the retrieved documents, existing works in this field during 

5 decades were classified and in every decade, according to the component 

under consideration in this study went under a content analysis.  

Findings: In general, most of the published works (40.58) are allocated to the 

subject of need assessment. Subjects of technologies (26.66%), selection tools 

(18.20%) and Acquisition Policies (14.61%) were heavily considered. About 

half of all publications on acquisition area in the last 5 decades related to 

articles (195 works). 119 works (30.52%) related to theses and 76 ones 

(19.48%) included published books in this area. Most of the published books 

were authored in the area and articles done in the area, were allocated to need 

assessment and evaluation of resources and collections of various libraries. It 

seems that not all these conducted in this field have been published as a 

scientific paper. 

Conclusion: The results will be led to knowledge of how to carry out 

research and publish works in this area, also explore the opportunities and 

fill the gaps in the acquisition area, and can design a practical map for 

researchers, authors and publishers. 

Keywords: Preparing and ordering books, Library policy, Book selection, 

Acquisition, Collection development 


